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PREDSLOV

NA PRAHU 40. RO Č NÍKA

Vážení kolegovia , čitatelia, prispievatelia a priaznivci č a so pisu Alkoholizmus a drogová závislosť . Prihováram sa vám na začiatku nového roku 2005.
Koncom minulého roku sa udiala zmena na poste šéfredaktora.
Doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc., odovzdal štafetový kolík mne. Je to pre mIía
veľká pocta i záväzok. Doc. Kolibáš redigoval časopis spoločne s redakčnou
radou plných 15 rokov. Šéfredaktorom sa stal prvým číslom v roku 1990.
Boli to hektické roky, zažil som ho s doc. Kolibášom ako člen redakčnej rady. Ekonomický tlak bol (a nakoniec aj stále je) veľmi silný. V roku 1993
a 1994 vyšli len tri čísla ročne. Časom sa podarilo časopis ekonomicky stabilizovať, takže vychádza skoro v rozsahu ako pred 15 rokmi.
Iným problémom boli príspevky (predovšetkým kvalitné príspevky). Narástol počet psychiatrických časopisov v Česku i na Slovensku. Doc. Kolibáš
udržal aj v tejto konkurencii úroveň, dokonca ju zvyšoval. Podarilo sa mu
presadiť recenzovanie príspevkov. Pre nové odborné výzvy v oblasti závislostí i na zmenu situácie u nás reagoval aj zmenou titulu časopisu, ktorý reflektoval realitu. Od roku 1995 časopis k alkoholovej problematike pribral aj
drogovú problematiku - z Protialkoholického obzoru sa stal Alkoholizmus
a drogová závislosť . (Tu treba uviesť veci na správnu mieru - Protialkoholický obzor tiež uverejňoval články s problematikou drogových závislostí.)
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Ako vidno, milí kolegovia , je za čo doc. Kolibášovi poďakovať: Ďakujeme
Ti , pán docent, za všetku námahu, starostlivosť a čas , ktorý si venoval
udržaniu a zve ladeniu časopisu.
S doc. Kolibášom sa nelúčime, ostáva členom redakčnej rady. Dúfam, že
sa môžeme spolahnúť na jeho pomoc, vedomosti a vysokú odbornosť pri
ďal šom vydávaní časopisu. Takisto sa tešíme na ďalšie jeho práce.
Náš časopis Alkoholizmus a drogová závislosť vstupuje do 40 . ročníka .
Patrí k najstarším nepretržite vychádzajúcim časopisom tohto zamerania
v Európe. Chceme naďalej pokračovať v práci zakladatelov časopisu, ako
o tom písal v psolednom čísl e minulého ročníka doc. Kolibáš. Poskytneme
v celom ročníku určitý priestor zaujímavým príspevkom z minulosti v novej
rubrike Z histórie časopisu.
V tomto roku postupne dôjde aj k zmene v zložení redakčnej rady. Inovovaná redakčná rada by mala reflektovať široký odborný záber časopisu od
biologických základov adiktológie až po sociálne dôsledky závislostí. Časopis
si ponechá všetky svoje dlhoročnou praxou overené rubriky. Chceme pridať
k už existujúcej rubrike Psychoterapia závislostí aj rubriku Farmakoterapia
závislostí.
Novinkou je aj to, že časopis budú dostávať všetci členovia Slovenskej
psychiatrickej spoločnosti (SPS) automaticky vďaka dobrej spolupráci s výborom SPS. Nečlenovia si ho budú môcť naďalej objednávať. Nečlenovia
však budú mať z toho aj istú výhodu. Vzrast nákladu pomôže udržať doterajšiu cenu jedného čísla. Členom redakčnej rady sa stáva aj predsedníčka
Sekcie drogových závislostí SPS C,,AT sekcia"). Časopis bude viac informovať
o odborných aktivitách sekcie i spolo čnosti.
Dúfame, že ak budeme mať dosť originálnych príspevkov a pri recenznej
práci budeme dostatočne nároční, dostaneme sa aj do informačných databáz.
Naďalej bude pokračovať spolupráca s českými kolegami. Budeme pokračovať vo výmene informácií. Českí kolegovia sú naďalej členmi redakčnej rady a ich príspevky obohacujú časopis. Budeme rozširovať spoluprácu s časo
pisom Adiktologie, budeme pokračovať vo výmene informácií.
Vážení kolegovia, dúfame , že zachováte priazeň nášmu časopisu i naďa
lej a zasypete nás kvalitnými príspevkami.
Prajem v mene svojom i celej redakčnej rady zdravie a pohodu v roku
2005.

Prof MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
šéfredaktor ADZ
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