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Prim. MUDr. T . Miššík sa narodil 16. 10. 1925 v Leviciach, medicínu ab
solvoval v Bratislave v roku 1950. 1. atestáciu záískal v roku 1954, druhú 
v roku 1964. V tom istom roku obhájil aj ašpirantskú prácu a ziskal ti
tul CSc. 

Mal záujem o alkohológiu, psychiatrickú epidemiológiu, forenznú psy
chiatriu. Bol hojne publikačne aktívny. V Čs. psychiatrickej bibliografii som 
našiel jeho piublikácie za roky: 

1971- 1975 
1976-1980 
1981- 1985 

- 17 prác 
- 21 prác 
- 12 prác 

Teda za 15 rokov zenitu svojej aktivity publikoval 50 prác, kde je prvým 
autorom. 

Rozsah záujmov v alkohológii bol široký - publikoval práce o biochemic
kých parametroch alkoholikov, o skupinovej psychoterapii, o psychopatológii 
závislostí. Venoval pozornosť možnosti skríningu alkoholizmu pomocou 
MASTu, aj ho upravil na slovenské podmienky. Veľmi citovanou prácou 
svojho času bol skríning problémového pitia na Slovensku pomocou MASTu. 
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Bol to na dlhý čas jediný validný epoidemiologický údaj v tejto oblasti. 
VeIkú odobornú pozornosť venoval AT klubom a ich mieste v doliečovaní 
závislostí. 

Primár Miššík bol aj organizátorom odborného života na Slovensku. Bol 
som pri tom, keď sa v Čaradiciach pri Nitre v máji 1978 zakladala sekcia 
AT. Primár Miššík bol zvolený za predsedu sekcie bez nejakých odborných 
a dokonca aj politických námietok. Mal som tú česť, že som fungoval ako 
vedecký sekretár tejto novej sekcie. Prim. Miššík si ma ako mladého psy
chiatra na túto funkciu vybral. Prim. Miššík organizoval pravidelné vedec
ko- pracovné schôdze a vrcholom bola vlastne prvá slovenská AT konferen
cia v Jasnej (1985, ktorá bola aj prvou československou AT konferenciou na 
Slovensku) . Neskôr bola podobná aj v Nitre, opakovane na Prednej Hore 
a inde. Prim. Miššík svoje organizačné schopnosti venoval aj budovaniu AT 
klubov a doliečovaniu závislých. Organizoval, alebo spoluorganizoval slo
venské a československé konferencie na túto tému. 

V rokoch 1970-1990 bol prim. MUDr. T. Miššík, CSc., šéfredaktorom ča
sopisu Protialkoholický obzor (neskôr Alkoholizmus a drogové závislosti). 
Prim. Miššík jednoznačne nielenže udržal existenciu tohto periodíka, ale aj 
zveľadil časopis a dodal mu odborné rozmery. 

Mám ešte jednu osobnú spomienku na pána primára Miššíka. Keď v ro
ku 1984 sa kreovala nadstavbová atestácia z adíktológie, bol som prvou obe
ťou , a vtedy aj jedinou, tejto skúšky. Prim. Miššík bol vatestačnej komisii 
spolu s doc. Molčanom. Musím povedať, že takú elegantnú a gentlemanskú 
skúšku som predtým ani potom nezažil. Bola to vlastne diskusia o práci, 
o alkohológii, adiktológii a psychiatrii všeobecne. Veľmi rád na tú skúšku 
spomínam. 

Prim. Miššíkovi patrí veľká vďaka za jeho nezištnú odbornú, organi
zátorskú a redaktorskú činnosť . Človek jeho formátu sa veľmi ťažko 
nahrádza. Bude nám všetkým iste chýbať . 

Prof MUDr. Vladimír Novotný, CSc. 
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