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P REDSLOV 

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení čitatelia , 

dostávate prvé číslo 37. ročníka nášho spoločného časopi su . Prežili sme, najmä 
vďaka Vašej priazni , ďalší ťažký rok. Zachovali sme medziodborové zameranie časo
pisu aj jeho pôvodnu štruktúru . Rubrika, ktorú sme zaviedli v roku 1999 - Protidro
gová poli tika - sa osvedči l a a domnievam sa, že prináša prakticky dôležité in
formácie. Rastie záujem o publikovanie súborných referátov a myslím si, že tieto 
práce sú jedným z prostriedkov na udržanie kroku s rýchle rastúcim množstvom in
form ácií. Tvorivo spracované súborné referáty sú tiež zdrojom nových myšlienok 
a sú prínosom pre každý odborný časopis. Po konzultácii s členmi redakčnej rady 
sme preto v 37. ročniku nášho časopisu vytvorili rubriku Prehľadné práce. Verím, že 
sa tento krok redakcie stretne s priaznivým ohlasom a prosím Vás o príspevky aj do 
tejto rubriky. 

Pokračujeme s recenzovaním odborných prác. Recenzie sú najvhodnejším pro
striedkom na udržanie dobrej úrovne odborných časopisov, aj keď komplikujú život 
autorom prác aj redakcii . Chcem poďakovať všetkým autorom príspevkov za pocho
penie významu recenzií a recenzentom za ich ochotu a pomoc pri vydávaní časopisu . 

Dodávanie príspevkov v elektronickej podobe sa počas posledných dvoch rokov 
stalo štandardným postupom. Pomáha nám pri technickom spracovaní príspevkov 
a urýchľuje ich publikovanie. Najrýchlejším - aj keď nie vždy spoľahlivým - spôso
bom vzájomnej komunikácie je elektronická pošta. Mnohí autori príspevkov publiko
vaných v predchádzajúcom ročníku nášho časopisu túto možnosť využili . Osvedčila 
sa najmä pri úpravách prác po recenznom pokračovaní , pri ich technických úpra
vách a konzultáciách s autormi. 

Zatiaľ nevyužitou ponukou sú listy redakcii a stanoviská čitateľov k publiko
vaným prácam. Myslím si, že tento typ príspevkov je dôležitý, tvorí spätnú väzbu 
pre redakciu a autorov publikovaných prác. Preto Vám ponúkame túto možnosť aj 
v súčasnom a v nasledujúcich ročníkoch časopisu. 

V mene redakčnej rady Vám ďakujem za pozornosť a podporu, ktorú časopisu ve
nujete. V roku 2002 Vám prajem šťastie, úspechy v zamestnaní a dobré zdravie . 

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