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KORZÁR, košický denník 

Prezident Kiska ocenil košického profesora 

 
Významné štátne ocenenie si z rúk prezidenta Andreja Kisku prevzal košický profesor Jozef 
Kafka.  

JOZEF KAFKA: JE TO VEĽKÁ ČESŤ 

 
Medzi desiatkou osobností, ocenených Radom Ľudovíta Štúra II. triedy, je košický psychiater 
a pedagóg Jozef Kafka.  

Osemdesiatročný prednosta I. psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ získal ocenenie za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, vysokého školstva a sociálnej oblasti zdravotníctva.  
Pre Kafku bol deň ocenenia výnimočný.  

„Bola to veľká česť stretnúť sa s pánom prezidentom. Získané ocenenie si veľmi cením a 
vnímam ho nielen ako ocenenie mojej osoby, ale ako uznanie pre celú Lekársku fakultu 
UPJŠ v Košiciach a pracoviska I. psychiatrickej kliniky.“ Vychoval generácie Profesor počas 
celoživotnej práce na košickej psychiatrickej klinike pôsobil vo všetkých funkciách od 
sekundárneho lekára až po prednostu kliniky.  

Radí sa medzi zakladateľov slovenskej psychiatrie. Vychovával a vzdelával niekoľko generácií 
lekárov, ošetrovateľov, psychológov či právnikov.  

Absolvoval dlhodobú stáž na jednom z pracovísk parížskej univerzity Sorbonne vo 
Francúzsku.  

Práca súdneho znalca Jeho vedecká práca zahŕňa vyše 170 pôvodných vedeckých prác a päť 
monografií, z toho jedna monografia sa venuje špecifickým poruchám osobnosti. Pre 
policajné orgány a súdy napísal ako súdny znalec okolo tisíc znaleckých posudkov. Pre denník 
Korzár profesor v roku 2010 povedal, že s bremenom zodpovednosti za ďalší život páchateľa 
sa dokázal vyrovnať.  

„Ako neprežívam emotívne choroby svojich pacientov, ale vnímam ich len ako lekár, aj ako 
znalec sa snažím čo najobjektívnejšie posúdiť osobnosť páchateľa a zistiť prípadné 
poruchy, ktoré by zmierňovali trest. S obvinenými si pri jednorazových vyšetreniach 
nevytváram hlbší kontakt, aj keď niektoré prípady mi utkveli v pamäti viac ako iné.“ Trest 
rehabilituje Priznal však, že posudky na obvinených z vraždy nerobil rád do roku 1990, 
dokedy v Československu platil trest smrti.  

„Vtedy to bolo iné. Mohol som byť ten, ktorý rozhodne o živote a smrti. Váhal som, ako to 
napísať tak, aby som rozhodnutie v celom rozsahu nechal na súd,“ spomínal na obdobie 
pred zmenou politického režimu.  

Trestať zločiny profesor Kafka považuje za nevyhnutné pre spoločnosť, aj kvôli páchateľom. 
Dôvodom je ich svedomie. Trestom sa podľa Kafku páchateľ čiastočne rehabilituje a 
ospravedlňuje za svoje činy.  

 



 
Foto: SITA             Významné ocenenie.  
Košickému profesorovi ho udelil prezident Kiska. 
 
 

 

 
Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/7592140/prezident-kiska-ocenil-kosickeho-
profesora-kafku.html 
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