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EDITORIAL 

NA PRAHU 47. ROČNÍKA 

Vážení kolegovia, čitatelia, prispievatelia, priaznivci a priatelia časopisu 
Alkoholizmus a drogové závislosti. 

Dovoľujem si zaželať vám v mene svojom, redakčnej rady aj vydava
teľstva, všetko dobré aj v roku 2012. 

Aký bol minulý ročník? Vyšlo 5 čísiel s plnou pagináciou, t. j. celkovo 320 
strán. Vyšli aj 2 suplementá v roku 2011 (spolu ďalších 104 strán). Jedno 
vyšlo pri príležitosti 3. konferencie o biologickej psychiatrii v júni 2011 
v Piešťanoch, druhé prinieslo abstraktá zo 7. bojnických AT dní. 

V každom časopise základnými príspevkami sú originálne práce a pre
hľadné články. Minulý rok vyšlo 5 originálnych príspevkov, teda menej ako 
po minulé roky. Ale bol tam jeden veľmi hodnotný český príspevok 
o výskume metamfetamínovej závislosti (Hosák a spol.). Vyšlo 7 pre
hľadových referátov. Odštartovali sme seriál informácií o nových drogách, 
zatiaľ vyšli dva príspevky (Kolibáš, Novotný). Som rád, že medzi pre
hľadovými prácami sa objavil aj rozsiahly článok internistov o alkoholovej 
kardiomyopatii (Kyčina a Murín). 

Opäť môžem konštatovať, že je malý (to je vlastne eufemizmus,- nie je 
žiadny) záujem publikovať článok s psychoterapeutickým zameraním. Preto 
nevyšiel ani jeden príspevok. Je to už opakovane opakované konštatovanie. 
Buď naši kolegovia robia psychoterapiu len deklaratívne, alebo psychotera
pia na Slovensku vlastne neexistuje. Tento rok nevyšiel žiadny článok o no
vých psychofarmakách v adiktológii, ale to súvisí s tým, že sa spomalil vývoj 
nových psychofarmák. 
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V rubrike Príspevky z praxe vyšlo až 8 príspevkov, čo je najviac za pos
ledné roky. Je to potešiteľné. V rubrikách Forenzná adiktológia 
a Protidrogová politika vyšli tento rok len 2 príspevky (1+1). Pozri prehľad 
príspevkov v tabuľke: 

Rok Originálne Prehľadové Psychofar- Príspevky Protidrogová Históría Správy/ 

práce práce makoter. z praxe politika recenzie 

2005 7 5 1 7 1 4 11 

2006 9 4 2 6 2 3 9 

2007 12 4 2 3 1 2 5 

2008 9 4 2 7 O 1 10 

2009 7 8 2 2 3 2 8 

2010 9 4 O 5 O 1 11 

2011 5 7 O 8 1 2 10 

Som rád, že sa nám darí informovať v recenziách o nových publikáciách, 
ako aj o konferenciách a konštatujem, že sa podujali písať o konferenciách 
a knihách aj iní okrem mňa, napr. kolegovia André, Okruhlica, Višňovský 
a Frankovič. Vyšlo 5 správo domácich aj zahraničných konferenciách (Seč, 
Jeseník, Bojnice, Paríž, Viedeň). Vyšlo aj 5 recenzií o nových knihách. 

Opäť dúfame, že budeme mať dosť zaujímavých originálnych príspevkov 
aj v tomto roku. Takisto uvítame články o drogovej politike, kazuistiky, re
cenzie o knihách, ako aj správy z významných podujatí. Máme ambíciu refe
rovať o všetkom podstatnom, čo sa v oblasti závislostí udeje. 

Chceme pokračovať v seriáli o nových drogách. Chceme si postupne aj 
pripomenúť osobnosti, ktoré sa zaslúžili o časopis a publikovali v našom ča
sopise. Prvý takýto príspevok bolo primárovi Turčekovi, zakladateľovi časo
pisu. Druhý takýto príspevok som chystalo primárovi Hamplovi, bohužiaľ 
stal sa nekrológom ... 

Musím, žiaľ, informovať o macošskom a likvidačnom prístupe Minister
stva zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva bolo formálnym vydava
teľom časopisu a nepravidelne posielalo finančný príspevok, ktorý stačil na 
tlač cca 2-3 čísiel. Minulý rok v decembri (dovtedy neprišiel z ministerstva 
ani cent) si ma predvolali na ministerstvo a oznámili, že zmluva o príspevku 
je právne chybná, ale nemali snahu o právnu korekciu, ale o úplné zastave
nie príspevku. Napriek tomu, že aj hlavný odborník MUDr. Okruhlica, CSc., 
sa zasadzovalo pokračovanie spolupráce. Pri rokovaní sme počuli hlavne 
o šetrení. Takže Ministerstvo zdravotníctva SR nemá k dispozícii niekoľko 
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tisíc eur, no len na rôzne audity vyhodilo von oknom niekoľko desiatok mi
liónov ... Treba si uvedomiť, že za tento likvidačný postoj je zodpovedné mi
nisterstvo vedené ministrom z "chovnej" stanice, ktorá pri každej príležitosti 
zdôrazňuje svoje humanitné postoje. Prepáčte, že som adresný a s drobným 
politickým kontextom, ale nemôžem inak. Raz za čas treba veci pomeno
vať ... 

Rokujeme s Úradom vlády SR, aby sme mohli dostať dotáciu z Vládneho 
výboru pre drogové závislosti. .. Uvidíme ... Iná možnosť je len zase (a zase) 
poprosiť týmto štátom tak nenávidené farmaceutické firmy, ktoré aj v mi
nulých rokoch účinne pomohli pri vychádzaní časopisu. 

Takže, aby som to sumarizoval, tento štát má financie na nezmysly, ale 
nie na zmysluplné veci (ako napr. na odborné časopisy). Púšťa sa do ťaženia 
voči farmaceutickým firmám, bez ktorých však nie je možné zorganizovať 
odborné akcie ani vydávať odborné časopisy. 

Vážení kolegovia, dúfame, že zachováte priazeň nášmu časopisu i naďa
lej a zahrniete redakciu kvalitnými a podnetnými výsledkami svojej odbor
nej aktivity. Prajem ešte raz v mene svojom i celej redakčnej rady zdravie, 
pohodu v roku a primeranú odbornú aktivitu aj v roku 2012. 

Prof MUDr. Vladimír Novotný, CSc., vedúci redaktor ADZ 
(3.4.2012) 
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