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HISTÓRIA PSYCHIATRIE 

DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU - VI. ČASt 

M.TURČEK 

S úhrn 

V poslednej časti sa auto r zaoberá situáciou psychiatrie na Slovensku po rozpade Rakúsko
·uhorskej monarchie a po vznik u ČSR . O pisuj e sa vznik neuropsychia trickej kliniky v Bratislave 
postupne pod vedením prof. Mysli večka, prof. Krivého , prof. Krákoru , prof. Matulaya a akade
mika Černáčka . Vznik samostatnej psychiatrickej kliniky pod vedením prof. G uensbergera. Uvá
dza sa rekonštrukcia psychiatrických zariadení po oboch svetových vojnách . Rozoberá sa, prečo 
došlo k zrušeniu rodinnej opate ry. Opisuj e sa budovanie nových psychiatrických li ečební , odde
lení a špeciálnych zariadení až do roku 1962, kedy sa rukopis končí. 

Kľúčov é s lov á: psychiatria na Slovensku za prvej ČSR , Slovenského štátu a druhej ČSR - vy
budovanie bra tislavskej neuropsychiatrickej kliniky v roku 19 19 - vznik samostatnej psychiatric
kej kliniky v roku 1950 - nové psychiatrické inštitúcie na Slovensku - zrušenie rodinnej opate ry. 

M. Turček : HISTORY OF PSYCHIATRY IN SLOVAKIA . Part VI. 

S umm a r y 

The autor deals in the last part with the state of psychiatry afte r the desintegration of the A ustro
-Hungarian Empire and afte r the ri se of the ČSR . The coming into existence of the Neuro-psychia
trie cl inic in Bratislava, successively led by prof. Mysli veček , prof. Krivý, prof. Krákora, prof. 
Matulay and Academician Černáček is described . Foundation of the independent Clinic fo r psy
chiatry led by prof. G uensberger. Reconstruction of the psychiatric institutions aft e r the two 
World wars is presented . The reasons fo r abo lishment of fa mily care are analysed . Foundation of 
new psychiatric hospi tais , departments and special institutions till 1962, when the manuscript clo
sed, is described . 
Ke y wo r d s: psychiatry in Slovakia during the first ČSR , Slovak State and second ČSR - Foun
dation of the new neuro-psychia tric clinic in 1919 - Fondation of the independent psychiatric clinic 
in 1950 - New psychiatric institutions in Slovakia - Abolition of family care. 

M. Turček : DI E GESCHI CHTE D E R PSYCHI ATRI E IN DE R SLOWA
KEI -Teil VI 

Z u sa mm e nf ass un g 

Im letzten Teil beschäftigt sich de r Autor mit dem Stand der Psychiatrie in der Slowakei nach 

167 



M. TURČEK! DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU - VI. ČASŤ 

dem Zerfall der Osterreich - Ungarischen Monarchie und nach dem Entstehen der ČSR . Die 
Griindung der neuro-psychiatrischen Klinik in Bratislava, die die Profesoren Mysliveček , Krivý , 
Krákora, Matulay und Akademiker Černáček sukzessiv leiteten wird beschrieben . Das Entstehen 
der selbstständigen psychiatrischen Klinik unter der Leitung von Professor Guensberger. Die Re· 
konstruktion der psychiatrischen Anstalten nach den beiden Weltkriegen ist geschildert. Es wird 
analysiert, warum es zur Abschaffung der Familienbetreung kam . Errichtung neuer psychiatri
scher Heilanstalten , Ableilungen und spezieller Einrichtungen bis zum Jahr 1962 , wenn das Ma
nuskript beendet ist , wird geschildert. 

Sch I ii s s e I w 6 rte r: Psychiatrie in der Slowakei in der ersten ČSR , im Slowakischen Stat und in 
der zweiten ČSR - Entstehen der neuro-psychiatrischen Klinik in Bratislava im J ahr 1919 - Entste
hen der selbstständigen psychiatrischer Klinik im Jahr 1950 - neue psychiatrische Institute in der 
Slowakei - Abschaffung der Familienbetreung. 

M . TypqeK: MCTOPMH IICMXMATPMM B CJIOBAKMM - Vl qaCTb 

Pe310Me 

B nOCJIeAHeH 'laCní aBTop 3aHHMaeTCR COCToRHHeM nCHXHaTpHH B CJIOBaKHH nOCJIe pa

cnaAa ABCTpo-BeHrepCKOH MOHapXHH H 06pa30BaHHR ~CP. OH onHCbIBaeT B03HHKHOBeHHe 

H AeRTeJIbHOCTb HeBponCHXHaTpHqeCKOH KJIHHHKH B EpaTHCJIaBe nOA pyKOBOACTBOM 

npo<jJ . MbICJIHBeqKa, npo<jJ. KpaKopbl, npo<jJ . MaTyJIaHa H aKaAeMHKa ~epHaqKa , H B03- . 

HHKHOBeHHe caMOCTORTeJIbHOH nCHXHaTpHqeCKOH KJIHHHKH nOA pyKOBOACTBOM npo<jJ . ľy3-
Hc6eprepa. ABTOp YAeJIReT BHHMaHHe Bonpocy peKoHcTpyKl.\HH nCHXHaTpHqeCKHX yq

pe~eHHH nOCJIe 06eHX MHpOBbIX BOHH H aHaJIH3HpyeT npHqHHbl OTMeHbI ceMeHHoro none

qHTeJIbCTBa. OH onHCbIBaeT npOl.\eCC 06pa30BaHHR HOBbIX nCHXHaTpHqeCKHX JIeqe6HHl.\, 

OTAeJIeHHH H Cnel.\HaJIbHblX yqpe~eHHH BnJIOTb AO 1962 r ., Ha KOTOpOM pyKonHcb 3aKaH

qHBaeTCR. 

KJIlOq eBble CJIOBa: nCHXHaTpHR B CJIOBaKHH BO BpeMR nepBOH ~CP, CJIOBal.\KOrO rocy

AapCTBa H BTOpOH ~CP - 06pa30BaHHe 6paTHCJIaBCKOH HeBponCHXHaTpHqeCKOH KJIHHHKH 

B 1919 r . - B03HHKHOBeHHe caMOCTORTeJIbHOH nCHXHaTpHqeCKOH KJIHHHKH B 1950 r. - HOBble 

nCHXHaTpHqeCKHe yqpe~eHHR B CJIOBaKHH - OTMeHa ceMeHHoro nOneqHTeJIbCTBa. 

Stav psychiatrickej starostlivosti na Slovensku v období tesne po prvej svetovej voj
ne , teda pri vzniku Československej republiky , sa v podstate ničím neodlišoval od stavu 
za Uhorska . Bratislavskú neuropsychiatrickú kliniku - ako sme už uviedli - prevzali čes
koslovenské štátne úrady až 22. septembra 1919 a prednostom kliniky sa stal prof. 
MUDr. Zdenek Mysliveček. Klinika sa stala súčasťou lekárskej fakulty novozaloženej 
Univerzity Komenského v Bratislave . 

Klinika mala pri prevzatí 119 postelí a počet lôžok sa postupne zvyšoval. V roku 1923 
na 161 a v roku 1930 mala klinika už 203 lôžok . Neskôr došlo opäť k zníženiu počtu 
lôžok v roku 1941 na 152 v dôsledku zaktivizovania pracovnej terapie. Od začiatku za
loženia sa pestovala na klinike neuropsychiatria. Bolo to charakteristické prakticky pre 
všetky psychiatrické zariadenia na Slovensku na rozdiel od Čiech a Moravy , kde bola 
vybudovaná sieť veľkých psychiatrických ústavov. Preto sa tam psychiatria pestovala 
samostatne. 

Bratislavská klinika pod vedením prof. Myslivečka vychovala rad neuropsychiatrov , 
ktorí neskôr obsadili tvoriace sa primariáty pri všeobecných nemocniciach . Po prof. 
Myslivečkovi, ktorý v roku 1929 prevzal vedenie pražskej psychiatrickej kliniky , od TO

ku 1930 viedol bratislavskú kliniku prof. Krivý. Po jeho odchode do Brna , kde prevzal 
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brnenskú psychiatrickú kliniku a neskoršie bol nacistami popravený , prevzal vedenie 
bratislavskej kliniky prof. Krákora . Ten sa musel ako Čech v roku 1938 vysťahovať . 
Po ňom prevzal v roku 1938 vedenie kliniky prof. MUDr. Karol Matulay . Posledným 
prednostom spoločnej neuropsychiatrickej kliniky bol akademik prof. MUDr. Jozef 
Cernáček , DrSc. 

V roku 1950 došlo k rozdeleniu kliniky na kliniku neurologickú , ktorej prednostom 
ostal akademik Černáček, a na kliniku psychiatrickú , ktorej prednostom sa stal prof. 
MUDr. Ernest Guensberger, DrSc . Odvtedy možno datovať aj postupné rozdeľovanie 
neuropsychiatrických oddelení v nemocniciach na samostatné primariáty psychiatrické 
a neurologické . 

Kým za Uhorska psychiatria na Slovensku iba živorila a plnila v podstate iba deten
čnú úlohu , vďaka škole prof. Myslivečka došlo k rozvoju vedeckej činnosti a terapeu
tických aktivít. Bratislavská klinika zavádzala všetky moderné terapeutické metódy, 
v niektorých prípadoch dokonca ako prvá v Československu . Napr. prof. Matulay 
a prof. Skotnický zaviedli elektrošok, neskoršie prof. Matulay v psychiatrickej liečebni 
v Pezinku elektronarkózu. 

Aj z hľadiska organizačného mala bratislavská klinika veľký význam, pretože podne
covala záujem verejnosti o psychiatriu a nútila zodpovedných činiteľov, aby sa venovali 
riešeniu psychiatrickej problematiky. Samozrejme , efekt sa nedostavil ihneď a nebol 
primeraný vynaloženej námahe. Zapríčiňovala to nielen pomalosť vtedajšej štátnej 
zdravotnej správy , ale aj celková zanedbanosť zdravotníctva , ako ho prevzal českoslo
venský štát od Uhorska . Bolo treba budovať početné nemocnice , rôzne liečebné ústavy , 
ambulatóriá a ďalšie . Preto výstavba psychiatrických zariadení sa stále odsúvala na ne
skoršie obdobie a ponechávala sa živelnému riešeniu. 

Na začiatku prvej republiky sa zriadilo len jedno psychiatrické oddelenie, a to v Ko
šiciach . Píše o tom prof. Stuchlík , prvý primár psychiatrického oddelenia v Košiciach. 
Oddelenie otvorili v budove starej nemocnice, ktorá ako nehygienická už pre všeobec
nú nemocnicu nevyhovovala. Nemocnicu prevzala československá zdravotná správa 
15. marca 1919 a hneď získala pre jej premiestnenie budovu polepšovne . V starej ne
mocničnej budove potom umiestnili psychiatriu a uzatvorené ženské venerické oddele
nie. Po Viedenskej arbitráži v roku 1939 pripadli Košice v rámci okupácie južných kra
jov Slovenska Maďarsku. Po oslobodení bola v tejto budove umiestnená košická psy
chiatrická klinika novozriadenej Lekárskej fakulty P . J . Šafárika . Prvým prednostom 
kliniky sa stal prof. MUDr. Zoltán Klimo. (Poznámka: Primár M. Turček písal dejiny 
v roku 1962. Odvtedy sa vybudovala nová psychiatrická klinika v rámci modernej ne
mocnice v Košiciach . A. J .) 
Veľký nedostatok psychiatrických lôžok na Slovensku a nepomer voči Čechám viedol 

k úvahám, ako dosiahnuť urýchlené a pritom lacné riešenie . Jedným z takých námetov 
bol transfer pacientov do psychiatrických liečební v KromefÍži a Šternberku. Samozrej
me mohlo ísť iba o momentálnu výpomoc a nie o dlhodobejšie riešenie . Je zaujímavé, 
že aj po oslobodení v obnovenom Československu sa vyskytol obdobný námet pre
miestniť psychicky chorých zo Slovenska do psychiatrických ústavov v Čechách a na 
Morave , ktoré po okupácii boli pomerne prázdne . Pravda , táto forma riešenia sa ne
mohla realizovať, lebo české ústavy sa čoskoro znovu zaplnili pacientmi z Čiech. 

Iný spôsob vyriešenia nedostatku lôžok sa ukázal v podobe rozširovania hospitalizač
ných možností v súkromných zariadeniach . Táto forma bola pre štátnu zdravotnú sprá
vu veľmi výhodná, lebo odpadli investičné náklady a jediným bremenom štátnej po
kladnice bolo vyplácanie ošetrovaCÍch poplatkov súkromnému podnikateľovi . Bolo to 
dokonca výhodnejšie ako náklady na pacientov vo verejných zariadeniach . Spočiatku 
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sa síce uvažovalo o vybudovaní dvoch veľkých ústavov v blízkosti Bratislavy a KošÍc. 
Od týchto plánov sa však čoskoro upustilo , najmä keď sa našla pohodlnejšia cesta. 

Plešivecký Blumov ústav , budovaný a rozširovaný pôvodne ako ústav pre slabomy· 
seľných , sa aj po prvej svetovej vojne ďalej rozrastal. V roku 1924 na návrh ministerstva 
zdravotníctva sa tu zriadilo oddelenie pre duševne chorých . Ústav dostal názov "Blu· 
mov ústav pre choromyseľných, slabomyseľných a epileptikov v Plešivci" . V roku 1925 
bolo v ústave 96 duševne chorých , ich počet sa postupne zvyšoval. Ústav bol afilovaný 
ku psychiatrické mu oddeleniu v Košiciach , boli sem však transferovaní aj pacienti 
z bratislavskej kliniky. 

Výnosom Ministerstva verejného zdravotníctva zo dňa 8. marca 1929 Č. 35.208/28 
sa udelilo "manžehim Janu a Františce Horákovým v Plešivci povolení k provozu tzv. 
ústavu Blumova v Plešivci , jako ústavu pro ošetrování duševne chorých, slabomysIných 
a epileptikii na 400 liižek s právem samostatného príjímání a propuštení chorých, na 
účet státního fondu ošetrovaných. Ošetrovací popI ate k za osoby choromysIné byl sta· 
noven pro rok 1929 na Kč 20.-, za osobu a den". Nemožno sa diviť, že za takýchto 
výhodných podmienok súkromný podnikateľ urýchlene zvyšoval lôžkový fond aj na 
úkor hygienických zásad, a tak čoskoro mal plešivecký ústav kapacitu až 650 lôžok. 

Po Mníchove a Viedenskej arbitráži spolu s južným Slovenskom odpadol aj Plešivec. 
Počas oslobodzovacích bojov na konci II. svetovej vojny bol ústav značne poškodený 
a až v roku 1951 sa začala jeho postupná adaptácia pre účely psychiatrie avšak už s oveľa 
nižším lôžkovým fondom. Do prevádzky bola jeho prvá časť opäť uvedená v roku 1952. 

Podobné riešenie sa naskytlo v blízkosti Bratislavy. Keď pezinské železité kúpele sa 
ukázali byť vo svojej pôvodnej podobe nerentabilnými, súkromný podnikateľ usúdil , 
že je možné náj sť riešenie v podobe zriadenia ústavu pre choromyseľných . A tak v roku 
1925 sa zriaďuje v pezinských železitých kúpeľoch psychiatrický súkromný ústav , ktorý 
pod názvom Afilovaný ústav je napojený po medicínskej stránke na bratislavskú 
neuropsychiatrickú kliniku , odkiaľ boli transferovaní pacienti . 

Ústav mal najprv 100 postelí, čoskoro sa rozší ril na 150 postelí pre 130 mužov a 20 
žien . Neskoršie sa ústav ďalej rozširoval : v roku 1931 na 160 lôžok , r. 1937 na 175 lôžok 
a v roku 1940 bolo zriadené v hospodárskych budovách a sídlisku blízkych baní ženské 
oddelenie s počtom 105 postelí , takže ústav mal 280 postelí. Pezinský ústav vystriedal 
niekoľkých majiteľov , ktorí mali s psychiatriou spoločné jedine to , že sa obohacovali 
na úkor pacientov. 

Zlá situácia pre pacientov bola najmä po oslobodení, kým ústav neprevzala štátna 
zdravotná správa . Pacienti trpeli podvýživou , boli nedostatočne odetí a vtedajší vedúci 
lekár primár MUDr. Torok musel vynaložiť veľa námahy, aby vydobyl pre pacientov 
základné potreby. S pomocou ošetrovateľského personálu sa v roku 1947 vedúcemu 
lekárovi podarilo presadiť, že ústav bol poštátnený . Od roku 1949 bol pezinský ústav 
odčlenený od bratislavskej kliniky ako samostatná psychiatrická liečebňa. Jej prvým 
riaditeľom sa stal prof. MUDr. Karol Matulay . 
Keďže nedošlo k výstavbe veľkých ústavov , ktoré by boli aspoň čiastočne kryli potre· 

bu psychiatrických lôžok , začala sa oživovať tá istá cesta , ktorú začal za Uhorska Chy· 
zer - výstavba psychiatrických oddelení všeobecných nemocníc. V čase, keď sa tieto 
oddelenia projektovali, psychiatri neprejavovali mimoriadne nadšenie, skôr ich odmie· 
tali . V tom období bola psychiatrická terapia málo aktívna a pre dobrý chod ústavu sa 
vyžadoval dostatočný priestor na pohyb a zamestnávanie pacientov, neraz dlhodobých 
chronikov . Zriadenie oddelení nemocníc neposkytovalo také podmienky , ako to bolo 
v samostatných ústavoch , čo viedlo k tvorbe nemocničných artefaktov a fixácii psychic· 
kych porúch. 
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Psychiatri podporova li skôr koncepciu zriaďovania menších otvorených oddelení 
s možnosťou prijímania neurologických prípadov , neuróz a ľahších psychóz, a na dru
hej strane veľkých ústavov, slúžiacich pohodlnému umiestneniu pacientov "veľkej psy
chiatrie". Avšak uhorská tradícia (znamenajúca pre štátnu zdravotnú správu úsporu 
nákladov na hospodársku časť ústavu) zvíťazila a v roku 1924 boli vypracované návrhy 
na postavenie psychiatrického oddelenia v Trenčíne. Oddelenie bolo vybudované a uve
dené do prevádzky v roku 1928 s vtedajšou kapacitou 100 lôzok, ktorá sa časom zvýšila 
na úkor hygienickej normy na 154. Na oddelení sa pestovala povedľa psychiatrie aj 
neurológia. Oddelenie sa preto napokon v roku 1959 rozdelilo na ne urologické a psy
chiatrické . 

Taký istý bol vývoj oddelenia v Levoči, ktoré sa začalo budovať v roku 1927 a s ka
pacitou 110 postelí bolo dané do prevádzky v roku 1930. Aj na tomto oddele ní dochá
dzalo časom k zvyšovaniu lôžkového fondu, ktorý dosiahol napokon 182 postelí. Le
vočské oddelenie malo tiež charakter neuropsychiatrie a bolo rozdelené na neurologic
ké a psychiatrické v posledných rokoch . 

Obe vyššie spomenuté oddelenia mali od začiatku tú veľkú nevýhodu , že pre pacien
tov bol rezervovaný len veľmi malý rekreačný záhrad ný priestor. V čase, keď pacienti 
boli na oddelení mnohé mesiace, to bol veľký nedostatok . Opakovali tu teda tú istú 
chybu ako pri výstavbe psychiatrického pavilónu v Bratislave za Uhorska . 

Pri vývoji nitrianskej psychiatrie sme hovorili , že oddelenie bolo appendixom inter
ného oddelenia bez odborného vedenia . Na začiatku prvej Československej republiky 
psychiatria sa na prechodný čas osamostatnila , keď sa v roku 1919 stal primárom Dr. 
Václav Skop. Ten však v Nitre neostal natrvalo a keď v roku 1923 odišiel do Prahy, 
oddelenie bolo znovu bez odborného vedenia až do roku 1927. V tomto roku znovu 
zriadili samostatný psychiatrický primariát. V roku 1930 sa v Nitre vybudoval nový pa
vilón a odvtedy starý pavilón plnil funkciu oddelenia pre chronikov a akéhosi ústredné
ho oddelenia rodinnej opatery . Aj v Nitre došlo v posledných rokoch k rozdeleniu 
neuropsychiatrie, ktoré sa skončilo tým, že nový pavilón prevzala neurológia spolu 
s niektorými ďalšími nemocničnými oddeleniami a starý pavilón bol renovovaný pre 
psychiatriu . 

A hoci nitrianska psychiatria mala pre chronikov zorganizovanú určitú formu za
mestnávania a pacienti mali pomerne značnú slobodu pohybu , a to aj v meste , aj na 
toto oddelenie sa vzťahuje kritika psychiatrov z tridsiatych rokov , vyjadrená v roku 
1932 prof. MUDr. Otakarom Janotom: "Psychiatrická oddelení pfi nemocnicích na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi ve své nynejší forme predstavují vlastne zpusob ošetro
vání choromysiných z dob , než byly ústavy pro choromysiné ... " Prof. Janota vytýka l 
najmä to, že akútne prípady boli hospitalizované spolu s chronikmi, čo donedávna na 
psychiatrických oddeleniach na Slovensku bolo bežné . 

Rodinná opatera, zriadená za Uhorska , bola na začiatku prvej ČSR viacmenej 
v úpadku. Počet umiestnených pacientov klesol zo 100 pred vojnou na 43. Skop opisu
je , že keď prevzal rodinnú opateru, pacienti boli zle oblečení a skoro všetci bosí. Opa
trovníci nemali záujem o pacientov , ale iba o dobré pracovné sily. Aj keď zvýšili ošet
rovaciu sadzbu a zakúpili pacientom odev a obuv, nedošlo k zvýšenému záujmu o pa
cientov , ba dokonca stav poklesol na 33 . Až po peňažnej reforme a úprave daní začal 
počet ošetrovancov stúpať a dopyt bol čoraz väčší. 

Skop si rodinnú opateru pochvaľoval a tvrdil , že psychický stav pacientov po prelo
žení sa začal rýchlo upravovať . Podľa jeho skúseností neboli počas jeho triapolročného 
pôsobenia v rodinnej opatere závažnejšie komplikácie , neprihodilo sa žiadne nešťastie. 
Uvádza, že iba jeden pacient zomrel v status epilepticus a jedna pacientka otehotnela 
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a porodila . Ustanovizeň rodinnej opatery ocenili a odporúča li aj iní psychiatri , napr. 
Hraše, Návrat , Michálek. Naproti tomu Kafka neodporúča l rozširovanie rodinnej opa
terya napísal: "Pokud však nebude vybudován na Slovensku vetší ústav pro choromy
slné, již dlouho proponovaný a do rozpočtu ministerstva zdravotnictví zarazený, nelze 
nám pro Slovensko tento smer doporučovati" . 

Po zriadení samostatného primariátu v Nitre došlo k značnému rozšíreniu rodinnej 
opatery a k pôvodným dvom obciam (Pogranice , Gesť) sa pribrala ďalšia obec Ča lád 
(Celadice) . Poče t miest v rodinnej opatere dosahoval 600 a stal sa významným činite
ľom psychiatrickej starostlivosti . Opatrovacia sadzba bola 8,50 Kč na deň , z čoho opat
rovník dosta l 5 Kč a zvyšok slúži l nemocnici na šatenie , lieky a administratívu . Primár 
Závodný považoval rodinnú opateru za veľmi účinný terapeutický prostriedok , aj u prí
padov nepriaznivých . 

Za najvýznamnejší faktor sa považoval vplyv opatrovníkovej rodiny , ktorá s pacien
tom zaobchádzala ako s rovnocenným členom rodiny. No tento priaznivý vplyv mohol 
byť len v tých rodinách , ktoré správne chápali svoj u úlohu a ktoré nepreferovali zisk 
vyplývaj úci z držania pacienta . Ziaľ , vykorisťovate ľské tendencie nadobúdali prevahu 
a starostlivosť o pacientov klesala. V čase likvidácie rodinnej opatery v roku 1951 sotva 
sa našli tie kladné prvky , ktoré sa v rodinnej opatere vyzdvihovali predtým. 

Spomenuli sme , že v roku 1938 zanikla liečebňa v Plešivci a s ňou temer tretina psy
chiatrického lôžkového fondu . Bolo potrebné nájsť nejakú náhradu. Sčasti sa strata 
nahradila rozšírením pezinského ústavu , avšak to nestačilo . Preto sa v roku 1941 získal 
kaštieľ vo Veľkých Levároch , kde zriadi li afi lovaný psychiatrický ústav. Pacientov sem 
transferovali z bratislavskej kliniky. Po druhej svetovej vojne sa ústav osamostatnil 
a plní funkciu psychiatrickej liečebne . 

Iným náhradným ústavom bol menší kaštieľ v Prílesí, ktorý však po roku 1945 bol 
zrušený . Tento ústav bol afi lovaným ústavom trenčianskeho oddelenia . 

Za Uhorska , prvej ČSR a za Slovenského štátu psychiatria na Slovensku sa rozvíjala 
iba pomaly a požiadavky psychiatrov nemohli nikde preraziť . Často sa stretávali s ne
medicínskymi záujmami podnikateľov , ktorí aj vo vzťahu k duševne chorým uplatňo
vali na prvom mieste zisk. Po druhej svetovej vojne v obnovenej ČSR došlo predsa 
len k istému rozvoju psychiatrie. V prvých rokoch po oslobodení sa odstraňovali pre
dovšetkým následky voj ny a vytvárali podmienky pre mierový život. Z dnešného pohľa
du vieme posúdiť, ako to dopadlo. 

Ako sme už spomenuli , v roku 1951 sa zrušila rodinná opatera a zriadili sa rehabili
tačné strediská v Čajakove, kde sa o niekoľko rokov zača la budovať nová liečebňa . 
Od tohto roku sa začal adaptovať aj zničený plešivecký ústav . Hľadali sa ďalšie hospi
talizačné možnosti a v nasledujúcich rokoch vznikol rad nových ústavov a psychiatric
kých oddelení. 

V rok u 1953 bol uvedený do prevádzky ústav v Dolnej Krupej v adaptovanom kaš
tieli . V tom istom roku otvorili psychiatrické oddelenie v Ziline-Bytčici, taktiež v adap
tovanom kaštieli . V roku 1954 otvorili psychiatrické oddelenie v Liptovskom Mikuláši . 
Neskoršie, v roku 1956, adaptovali psychiatrické oddelenie v Rimavskej Sobote z bu
dovy väznice a psychiatrickú liečebňu v Ličartovciach , taktiež v bývalom kaštieli . 

V ďalších rokoch sa podarilo získať pre psychiatrickú liečebňu kaštieľ vo Veľkom 
Záluží, pre tbc. psychiatrickú liečebňu kaštieľ v Sokolovciach, pre detskú psychiatrickú 
liečebňu kaštieľ v Hrani a pre psychiatrické oddelenie a liečebňu objekty v Kremnici. 
Aj keď ide o objekty staršie a často nie plne vyh'ovujúce , znamenajú pre psychiatriu 
veľký prínos nielen tým, že zväčšujú 'psychiatrický lôžkový fond, ale aj tým, že pribli
žujú psychiatrickú službu obyvateľstvu a zveľaďujú počet psychiatrických odborných 
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kádrov. Povedľa týchto adaptovaných objektov sa budujú aj nové lôžkové zariadenia, 
ako napr. psychiatrické oddelenie a liečebňa v Prešove , detské psychiatrické oddelenie 
v Pezinku a projektuje sa rad ďalších ústavov. 

Psychiatrický lôžkový fond, ktorý dosahoval za Uhorska 0,15 lôžka na 1000 obyvate
ľov sa od začiatku prvej ČSR začal postupne zvyšovať a najmä v posledných rokoch 
môžeme zaznamenať výrazný vzostup. Tieto fakty , i keď nepatria do minulosti , spomí
name preto , lebo znamenajú historický medzník vo vývoji slovenskej psychiatrie. Psy
chiatria v Česko-slovensku prestala byť periférnym odborom, naopak, je plne podpo
rovaná a presadzuje sa vo vedomí verejnosti. 

Doslov 

Takto v roku 1962 ukončil primár Michal Turček "Dejiny psychiatrie na Slovensku". 
Rukopis pripravovaný pre monografiu "Dejiny psychiatrie", ktorá mala vyjsť vo Vyda
vateľstve Avicenum pod redakciou prof. MUDr. Otakara Janotu , sa našiel v pozosta
losti doc . MUDr. Jozefa Prokupka , ktorý robil jeho redakčnú úpravu . Primár Michal 
Turček , ktorý mal zmysel pre hodnotenie historických súvislostí , žiaľ, k pokračovaniu 
v rukopise sa pre svoj predčasný odchod nedostal. 

To, čo on vo svojom rukopise opisuje ako súčasnosť, je už vlastne 30-ročnou histó
riou , v ktorej by sa malo pokračovať. Iste sa nájdu povolaní , ktorí tak urobia, veď za 
tie roky sa v slovenskej psychiatrii udialo mnohé . Aj prínos primára Michala Turčeka 
ostáva nezhodnotený. Vybudoval denné sanatórium v Bratislave-Dúbravke , založil 
a viedol časopis Protialkoholický obzor, bol racionálnym organizátorom odboru. 

Pri úprave rukopisu, kde som sa snažil odstrániť skracujúce zásahy doc . Prokupka 
a pridržiavať sa pôvodného textu, som sa poučil. Pochopil som , prečo primár Michal 
Turček písal "Dejiny psychiatrie na Slovensku" a nie "Dejiny slovenskej psychiatrie" . 
Nebolo to možné , lebo veď napr. v roku 1918 sa k slovenskej národnosti na Slovensku 
hlásili iba dvaja lekári . Preto primár Michal Turček až v poslednom odseku píše 
o "slovenskej psychiatrii" . Slovenská psychiatria sa vytvorila až v období Českosloven
skej republiky za pomoci bratislavskej školy prof. Myslivečka a jeho žiakov . V tom 
treba vidieť záruku ďalšieho rozvoja v našej vzájomnosti . 

V Prahe, dňa 3. novembra 1991 
Prof. MUDr. Alojz Janík , DrSc. 

Konšelská 21 , 180 OO Praha 8 - Libeň 
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