
PREDSLOV 

Vážení čitatelia 

Obraciam sa na Vás s prosbou o pochopenie a akceptovanie takého nepopulárne
ho kroku, akým je zvýšenie ceny časopisu. VydavateIom časopisu je Ministerstvo 
zdravotníctva SR, ktoré finančne prispieva na jeho vydávanie. Dotácia z MZ SR 
a sponzorská pomoc viacerých farmaceutických firiem v predchádzajúcich rokoch 
nám pomohli prekonať nepriaznivé obdobie. Ale napriek porozumeniu a pomoci vy
davateIa a sponzorov sa naša finačná situácia zhoršila, lebo náklady na vydávanie 
časopisu stále stúpajú a doterajšia cena časopisu nestačí ani na hradenie nákladov 
spojených s jeho distribúciou. Musíme preto pôvodnú cenu 10 Sk/KČ zdvojnásobiť. 
Privítame tiež pomoc pri získavaní reklamy a sponzorov pre náš časopis . V roku 
1993 a 1994 nám vyšli 3 čísla, v roku 1995 už 4 čísla a od roku 1996 sme sa priblížili 
k pôvodnému rozsahu s piatimi číslami , pretože od založenia časopisu do r . 1993 
sme vychádzali 6-krát do roka. V tomto roku plánujeme vydať opäť 5 čísel časopisu 
a veríme, že sa nám to podari, keďže sa zvýšil počet odberateľov a vzrástol aj záujem 
o publikovanie prác. 

V roku 1999 sme zaviedli novú rubriku "Protidrogová politika", v ktorej budeme 
uverejňovať informácie o protidrogových aktivitách štátu a neštátnych inštitúcií. 
Privítame príspevky do tejto rubriky, alebo kontaktné adresy na príslušné inštitú
cie. V roku 1999 sa zmenil aj spôsob posudzovania publikovaných prác. Všetky práce 
prechádzajú odbornou recenziou a autori sú oboznámení s recenznými posudkami. 
Prijatý postup prináša zástupkyni vedúceho redaktora vyššiu pracovnú záťaž, je 
však ďalším krokom k zvýšeniu kvality časopisu. Prosím autorov príspevkovo po
chopenie tejto zmeny, ktorá niekedy zaťažuje aj ich. Vďaka recenzentom a pani 
Valérii Turčekovej tento postup nepredlžuje interval medzi prijatím práce a jej pub
likovaním. 

V mene redakčnej rady Vám ďakujem za pozornosť a pomoc, ktorú časopisu 
venujete a prosíme Vás o zachovanie priazne aj naďalej . 

Doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. 
vedúci redaktor 
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