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PREDSLOV 

PRÍHOVOR 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia , milí priatelia , 

v prvom tohoročnom čísl e som Vás informoval o kritickej situácii nášho 
časopisu . Nedostatok prác oddialil vydanie prvého čí sla a mal som vážne 
obavy, že v tomto roku nebudeme schopní vydávať časopis v plánovanom 
rozsahu . Vďaka aktivite členov redakčnej rady, ale predovšetkým vďaka 
Vám, ktorí ste boli ochotní obetovať aj svoj voTný čas na prípravu odborných 
článkov , sme kritickú situáciu prekonali . 

Dvoj čísl om , ktoré práve držíte v rukách , sa uzatvára 39. ročník nášho ča
sopisu. V budúcom roku dovŕšime 40. rok neprerušeného vydávania tohto 
úzko špecializovaného odborného časopisu . 40-ročné jubileum časopi su Al
koholizmus a drogové závislosti je príležitosťou na pripomenutie si začiat
kov vydávania a stručné rekapitulovanie jeho histórie . Nechceme a nemôže
me sa porovnávať s renomovanými medicínskymi časopismi , medzi ktorými 
sú aj také, ktoré už dávnejšie oslávili 100 rokov svojej existencie. V oblasti 
drogových závislostí však 40-ročná existencia odborného časopisu nie je 
bežným javom, a to ani v krajinách, ktoré v minulom storočí neprekonali 
toTko prevratných udalostí ako Československo . 

Prvé číslo časopisu, ktorý sa na začiatku svojej existencie a v ďa l ších 

troch desaťročiach nazýval Protialkoholický obzor, vyšlo v roku 1965. Prvá 
vedúca redaktorka MUDr. Izabela Hronová v úvodnom príhovore písala aj 
o ťažkých podmienkach , v ktorých sa náš časopis zrodil. Súčasní vydavate
lia si nedokážu predstaviť, koTko prekážok musela prekonať malá skupin a 
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odborníkov, ktorá časopis Protialkoholický obzor začala vydávať. V roku 
1965 redakčná rada pozostávala - okrem MUDr. Hronovej - z odborného re
daktora MUDr. Michala Turčeka a členky redakčnej rady Márie Šteflíkovej. 
Už v nasledujúcom roku sa vedúcim redaktorom stal MUDr. Michal Turček, 
jeden z popredných československých predstaviteIov odboru, ktorý sa v sú
časnosti nazýva liečba alkoholizmu a drogových závislostí , a iniciátor vzni
ku časopisu. Časopis Protialkoholický obzor bol koncipovaný ako metodická 
pomôcka pre široký okruh ľudí, od zdravotníckych pracovníkov a odborníkov 
rôznych rezortov po prevažne laických členov tzv. protialkoholických zborov. 

MUDr. Michal Turček bol neúnavný a úspešný odborný lekár a organi
zátor. Zaoberal sa farmakologickou liečbou alkoholizmu, psychiatrickými 
komplikáciami tejto poruchy, publikoval vyše 300 článkov , ale aj populárne 
príručky určené pre široké spektrum čitateľov. Založil na Slovensku prvý 
denný psychiatrický stacionár orientovaný na liečbu závislosti od alkoholu 
a iných návykových látok. Zdôrazňoval význam psychoterapie v liečbe alko
holizmu, bol priekopníkom terénnej liečby tejto poruchy. 

V krátkom období do roku 1970 sa vedúcemu redaktorovi MUDr. Micha
lovi Turčekovi podarilo realizovať zámer, s ktorým časopis vznikal - pos
kytnúť priestor na publikovanie predovšetkým "originálnych prác medicín
skych , právnych, odborných úvah a rozborov". Chronická, progredujúca te
lesná choroba zasiahla do života MUDr. Michala Turčeka a prerušila aj jeho 
prácu v redakcii nášho časopisu. 18. mája 1970 MUDr. Michal Turček , za
kladateľ časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti zomrel. 

V období od roku 1970 do roku 1990 viedol redakčnú radu prim. MUDr. 
Tibor Miššík, CSc. V čase prevzatia funkcie vedúceho redaktora 45-ročný 
primár Miššík bol najmladším členom generácie zakladateľov odboru alko
holizmu a drogových závislostí. Ako vedúci psychiatrického oddelenia v ni
trianskej nemocnici vybudoval moderne zariadené a moderne vedené 
lôžkové oddelenie pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí. Vo svojej 
vedeckej práci sa venoval štúdiu biologicky podmienenej dispozície k vzniku 
alkoholizmu, detekcii a diagnostike tejto poruchy. Je autorom slovenskej 
modifikácie dotazníka MAST, metód zameraných na objektivizáciu prízna
kov závislosti , intenzívne publikoval v odborných medicínskych časopisoch , 

prednášal na odborných podujatiach. Primár Miššík bol členom výboru Psy
chiatrickej spoločnosti SLS, zakladateľom a mnohoročným predsedom sekcie 
pre liečbu alkoholizmu pri tejto odbornej spoločnosti. Organizoval mnohé 
slovenské a československé odborné podujatia. 

Výraznou osobnosťou v redakčnej rade Protialkoholické ho obzoru bola 
manželka MUDr. Michala Turčeka, pani Valéria Turčeková. Bola zástup-
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kyňou vedúceho redaktora , bez nároku na honorár upravovala prijaté od
borné práce , intenzívne komunikovala s autormi týchto príspevkov, vykoná
vala ča sť prác technického redaktora a získavala odborníkov na publikova
nie prác v našom časopise . V roku 2000 vani Turčeková náh le ochorela 
a krátkej ťažkej chorobe podlahla. Smrť pani Turčekovej je stratou , s ktorou 
sa náš časopis dosial nevyrovnal. 

Počas vedenia redakčnej rady primárom Miššíkom časo pi s Protialkoho
lický obzor vyzrel do podoby štandardného odborného časopi su . Vytvorila sa 
základná vnútorná štruktúra časopisu, ktorá sa až do súča snosti podstat
nejšie nezmenila. Naplnila sa predstava zakladatelov časopisu a napriek 
mnohorezortnosti jeho zamerania Protialkoholický obzor ostal odborným ča 

sopisom . V časopise publikovali svoje práce mnohí domáci a zahraniční od
borníci. Z prispievatelov môžeme spomenúť napr. profesora Feuerle ina 
z Mníchova , docenta Skálu, profesora Kondáša, profesora Matulaya alebo 
profesora Guen sbergera . Časopis Protialkoholický obzor sa stal neoficiál
nym odborným časopisom českej a slovenskej AT sekcie psychiatrickej spo
l očnosti . 

Po roku 1989 sa zásadným spôsobom zmenila drogová scéna. Odborníci 
boli konfrontovaní s následkami ľahkej dostupnosti širokého spektra v ne
dávnej minulosti "exotických" návykových látok. Aj ked sa odborné zamera
nie časopisu Protialkoholický obzor neobmedzovalo len na problematiku al
koholu , výrazný vzostup podielu prác zaoberajúcich sa nea lkoholovými 
návykovými látkami viedol v polovici 90. rokov redakčnú radu k rozhodnu
tiu zmeniť názov časopisu na súčasný názov Alkoholizmus a drogové závis
losti. V 90. rokoch časopis zápasil s vážnymi fin ančnými problémami a len 
vdaka pochopeniu a pomoci vedenia vydavateľstva Obzor prekonal kritickú 
situáciu. 

Rozdelenie Československa v roku 1993 neovplyvnilo profilovanie nášho 
časopisu ako odborného fóra československých odborníkov. Redakčnú radu 
tvoria odborníci z Čiech a Slovenska, autormi publikovaných odborných 
prác sú českí aj slovenskí autori, v Českej republike m á časopis množstvo 
pravidelných čitateľov . Azda najdôležitejšou zmenou v poslednom desaťročí 

bolo rozhodnutie redakčnej rady o recenzovaní všetkých odborných prác. 
Redakčná rada sa rozhodla pripomenúť 40-ročné trvanie nášho časopisu 

vytvorením rubriky "Z histórie časopisu" a publikovaním niektorých prí
spevkov z prvých rokov jeho existencie. V tomto čísle prinášame úvodný prí
hovor zakladajúcej vedúcej redaktorky časopisu MUDr. I. Hronovej a prácu 
MUDr. M. Turčeka o dlhodobej liečbe - "doliečovaní" - pri závislosti od a l
koholu . 
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Priblížením sa k 40. výročiu existencie časopisu sa život nezastavil. 
V októbri 2004 došlo k ďalšej významnej udalosti . Rozhodnutím redakčnej 
.rady sa novým vedúcim redaktorom nášho časopisu stáva prof. MUDr. Vla 
dimír Novotný , CSc. Profesor Novotný má všetky predpoklady na úspešné 
vedenie redakčnej rady. Je popredným reprezentantom súčasnej slovenskej 
psychiatrie, bol prvým podpredsedom Psychiatrickej spoločnosti SLS, viac 
rokov viedol sekciu pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí a aj v sú
časnosti je č l enom výboru tejto spoločnosti . Okrem najvyššej vedecko - pe
dagogickej kvalifikácie má prof. Novotný aj plnú odbornú kvalifikáciu nie
len v psychiatrii , a le aj v oblasti drogových závislostí. Problematika alkoho
lizmu a iných závislostí od návykových látok patrí medzi najdôležitej šie 
témy jeho odbornej a vedeckej činnosti a viac ako tri desaťročia profesor No
votný publikuje v našom časopise zaujímavé a odborne prínosné práce. 
Verím, že odborné kvality , pracovitosť a húževnatosť, ale aj autorita, ktorú 
profesor Novotný požíva v odborných kruhoch , prospejú časopisu Alkoholiz
mus a drogové závislosti. Prajem mu, aby sa mu podarilo splniť predsavza
tia, s ktorými preberá nie Iahkú prácu vedúceho redaktora tak, aby história 
mohla zaznamenať aj jeho prínos pre tento časopis . 

Doc. MUDr. Eduard Kolibáš 
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