
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

41,2006. l, s. l - 2 

EDITORIAL 

Na prahu 41. ročníka ADZ 
Milé kol egyne , vážení kolegovia , 

V novom roku 2006 si vám dovolím v mene svojom a celej redakčnej rady 
popriat všetko dobré, hlavne veľa zdravia , aby sme vede li bez viičších psy
chických a somatických strát prežiť problémy, ktoré nám v našej práci robia 
iní . Dúfajme, že nastávajúci rok nebude komplikovanejší ako rok minulý. 

Aký bol minulý rok pre náš časopis? Zdá sa, že celkove dobrý . Vydali sme 
5 čísiel , 320 strán (v roku 2004 to bolo 312 a v roku 2003 280 strán). V mi
nulom ročníku sme publikovali 6 originálnych prác, z toho jedna bola 
v dvoch častiach pre veľký rozsah (v roku 2004 to bolo 7 originálnych prác). 
Publikovalo sa 5 prehTadných prác (v roku 2004 ich bolo 7). K tomu však 
prirátajme jednu prácu v novej rubrike farmakoterapia závislostí. Publ iko
val sa rovnaký počet príspevkov v rubrike Príspevky z praxe/Na pomoc pra
xi ako v minulom ročníku - sedem. Klesol počet príspevkov v rubrike proti
drogová politika (v roku 2005 jeden príspevok, v roku 2004 boli štyri). 

Pribudla už pravidelná historická rubrika. V minulom roku sa publiko
vali historické práce primára M. Záhradníka, primára M. Turčeka , 

prof. V. Vondráčka a kol., prim. Miššíka. Vo všetkých prípadoch išlo o vý
razné postavy slovenskej a českej psychiatrie a adiktológie. Myslíme si, že 
čitateľov mohli zaujať. V publikovaní významnejších prác z minulosti bude
me pokračovať. 

Ako už v minulom úvodníku o psychoterapii skonštatoval prof. Heretik 
(Heretik, 2005 ), musím aj ja to isté pripomenúť, že úplne chýbali príspevky 
o psychoterapii závislostí . 
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Každý časopis, okrem publikovania originálnych a prehľadných prác, má 
odrážať odborný život vo viacerých modalitách . Preto musi publikovať re
cenzie nových kníh , komentovať obsah domácich i zahraničných konferencií, 
informovať o plánovaných konferenciách . Minulý rok sa publikovali 3 recen
zie nových knih a 7 správ z domácich (J eseník, Predná Hora , Bojnice) i zah
raničných podujatí (Amsterdam, Londýn , Vancouver, Štokholm). Publikova
li sa aj informácie o chystaných podujatiach. V tomto trende byť živým in
formačným médiom mienime pokračovať aj v novom ročníku. Len in
formácie musíme dostať včas , aby sme ich nepublikovali už po realizácii po
dujatia . 

V budúcom ročníku chceme zachovať všetky už sformované rubriky. Do 
značnej miery to však bude záležať na dostatku kvalitných príspevkov. Ori
ginálne a prehľadné práce budeme naďalej dávať recenzovať. V tomto roku 
do recenzného pokračovania zaradíme aj kazuistiky a praktické príspevky. 
Myslíme si , že tento prístup skvalitnil a ešte skvalitní príspevky i časopis. 
Recenzenti budú upozorňovať na príspevky publikované v našom časopise 
v minulosti. Každý odborný časopis dbá na to, aby sa citovali príspevky 
z minulosti. Odborný život sa nezačína nástupom autora do profesie. 

Ešte raz prajem našim čitateľom v mene svojom a celej redakčnej rady 
zdravie, pohodu a inšpiráciu aj v roku 2006. 
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