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PREDSLOV 

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení čitatelia, 

prihováram sa Vám znova na začiatku vydávania ďalšieho ročníka Vášho časopi
su. Nechcem opakovať známe fakty o význame odborného časopisu, ktorý združuje 
odborníkov v takej ťažkej oblasti činnosti, akou drogové závislosti sú. V uplynulom 
roku ste vykonali kus záslužnej práce, zažili ste radosti z úspechov, ale možno aj 
sklamania a straty. Verím, že sa aj nám darilo. Podarilo sa nám zachovať dobrú úro
veň časopisu a teší nás narastajúci záujem o jeho odoberanie. Tieto zásluhy nie sú 
zásluhami redakcie a vydavateľstva, ale predovšetkým sú to zásluhy autorov 
príspevkov. Vďaka trvalej priazni odbornikov z rôznych oblastí sme stále medziod
borovým odborným časopisom. Ďakujem všetkým autorom, ale aj recenzentom od
borných prác, ktorí sa podujali na nie príjemnú prácu posudzovateľa a najmä kritika 
recenzovanej práce. Vďaka trpezlivosti autorov a ochote recenzentov sa nám darí za
chovať postavenie recenzované ho časopisu. Viem, že všetci, ktorí musíme pravidelne 
vykazovať našu odbornú a vedeckú prácu, sme tento krok privítali . 

Najväčšou stratou, ktorá nás v minulom roku postihla, bola smrť zástupkyne 
vedúceho redaktora pani Turčekovej. Dosiaľ sa nám nepodarilo citovo, ale ani pra
covne vyrovnať sa s touto stratou. 

V uplynulom roku sa osvedčila nová rubrika "Protidrogová politika". Uverej nili 
sme v nej viaceré užitočné a zaujímavé informácie. Ďakujem preto aj všetkým 
prispievateľom do tejto rubriky. Verím, že sa nám podarí získať ďalšie informácie 
o práci vládnych aj mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti boja proti dro
govým závislostiam. 

Všetkých čitateľov upozorňujem na dátumy, v ktorých odborné práce publiko
vané v tomto čísle prišli do redakcie. Napriek prísnym recenziám sme schopní uve
rejniť prijaté práce v kratšej ako štvrťročnej lehote. V predchádzajúcich ročníkoch 
som Vás upozornil na význam poskytnutia elektronickej verzie prác. Posielanie prác 
v papierovej a elektronickej podobe sa vžilo, znižuje naše náklady, ale najmä pod
statne urýchlilo prípravu a vydávanie príspevkov. Od terajšieho ročnika ponúkame 
aj ďalšiu možnosť - posielanie príspevkov elektronickou poštou. Moja elektronická 
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adresa je: kolibas@fmed.uniba.sk, ako prví ju objavili a využili Dr. Okruhlica so spo
lupracovníkmi. Všetkým, ktorí túto možnosť využijú sľubujem rýchlu komunikáciu 
a sprostredkovanie výsledkov recenzného pokračovania. Dúfam, že rozšírenie ko
muníkačných možností nám umožní uverejňovať aj listy redakcii a stanoviská 
čitateľov k publikovaným prácam. 

V mene redakčnej rady ďakujem Vám všetkým - autorom príspevkov a čitateľom 
za pozornosť a podporu, ktorú časopisu venujete. 

V roku 2001 Vám prajem šťastie, úspechy v osobnom živote a v práci a dobré 
zdravie. 
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