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EDITORIAL 

NA PRAHU 42. ROČNÍKA ADZ 

Milé kolegyne a vážení kolegovia , 

v novom roku 2007 prijmite od redakčnej rady ako aj odo mila prianie 
všetkého dobrého, možno aj lepšieho , ale budme maximalisti, možno aj naj
lepšieho. Dúfame, že aj v novom roku prejavíte svoju láskavú priazeú 
nášmu a vášmu časopisu , č i už v tom, že ho budete sledovať, čí tať, a le aj že 
budete posielať kvalitné prispevky z celej ší rky tohto odboru . 

Aký bol minulý rok pre náš časopis Alkoholizmus a drogové závi slosti 
(ADZ)? Vyšlo 5 čísiel , paginácia oproti minulému roku bola nezmenená . 
Potešiteľne stúpol počet originálnych publikácií (9, v roku 2005 6). Ostatné 
druhy príspevkov boli zhruba v rovnakom počte. 

ADZ v roku 2004 - 2006 

rok originá lne práce prehTadové práce príspevky z praxe protidr. politika 

2004 7 7 7 4 

2005 6 5 7 1 

2006 9 5 6 2 

V prehľadových prácach bola jedna práca z novej rubriky Farmakotera
pia závislostí a jedna z rubriky Psychoterapia závislostí. 
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Pokračova li sme v publikovaní historických prác. V roku 2006 sme publi
kovali tri zaujímavé práce z tejto oblasti. Samozrejme, v časopise nechýbali 
správy z konferencií, recenzie kníh a excerpty, ktoré len dopÍňali voľný 
priestor . 

Nenaplnilo sa volanie z minulých editorialov (prof. Heretík, doc. Turček) 
po prácach z oblasti psychoterapie a súdnej psychiatrie. V prvom prípade sa 
objavila len jedna práca, v druhom prípade zatiaľ žiadna. 

Chcem upozorniť všetkých prispievateľov a čitateľov, ze pokračujeme 
v recenzovaní príspevkov. Domnievame sa, že aj (nehonorované) recenzova
nie príspevkov zvyšuje kvalitu príspevkov. Budeme v tom pokračovať. 

Chcem na tomto mieste poďakovať členom redakčnej rady, ktorí sa podieľali 
na recenzovaní, ale aj "extramurálnym" recenzentom (PhDr. K. Vajdičko
vej , CSc., prim. MUDr. 1. André, PhD). V ostatných rokoch sme recenzovali 
všetky originálne a prehľadné práce, postupne prechádzame na recenzova
nie prác v rubrikách Príspevky z praxe a Protidrogová politika. V mínulom 
roku som ako vedúci redaktor vrátil niektoré príspevky, ktoré nespÍňali 
formálne náležitosti podľa publikovaných pokynov (najčastejšie príčiny -
chýbajúce kľúčové slová, nesprávne citovanie literatúry, neúplný zoznam 
použitej literatúry). Prosím všetkých autorov, aby si všimli pokyny. Výrazne 
zvýšia rýchlosť publikovania. 

Sme radi , že sa nám podarilo udržať si čitateľov v Česku . Spolupráca 
s českými kolegami je dobrá , svedčia o tom aj početné české príspevky 
v číslach ADZ. Rozvíja sa spolupráca aj s časopisom Adiktologie. Pub
likujeme si vzájomne oznamy, informácie, ale aj obsahy našich časopisov. 
Myslím si, že spolupráca s českými kolegami sa bude naďalej rozvíjať. 

Ešte raz prajem v mene svojom a celej redakčnej rady všetkým kolegy
niam a kolegom úspešný a inšpiratívny rok 2007. 
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