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EDITORIAL 

NA PRAHU 44. ROČNÍKA . 

Vážení kolegovia, čitatelia, prispievatelia a priaznivci časopisu Alkoholiz
mus a drogová závislosť, prajem vám všetkým v mene svojom i redakčnej 
rady všetko dobré aj y roku 2009. Číslo, ktoré držíte v ruke, je prvé číslo už 
44. ročníka časopisu. Myslím si, že pre odborný časopis je to už plne zrelý 
vek. Dúfam, že prebiehajúca kríza (podobne ako iné krizy v minulosti) náš 
časopis nezlikviduje. 

Aký bol minulý ročník? Opäť môžem konštatovať, že vyšlo 5 čísiel s plnou 
pagináciou, t . j. celkove 320 strán. Už nie novinkou boli dva suplementy 
v roku 2008. Jeden vyšiel pri priležitosti 8. slovenského psychiatrického 
zjazdu v Trnave, druhý priniesol abstrakty z 8. slovenskej a 47. česko-slo
venskej AT konferencie v Nitre. Ako vidno, je záujem o vydávanie suple
mentov v našom časopise. V roku 2007 vyšli tiež dva suplementy. Podobne 
je záujem vydať suplementy aj v tomto roku. 

V každom časopise základnými prispevkami sú originálne práce a pre
hľadné články. S radosťou môžem konštatovať, že minulý rok vyšlo 9 ori
ginálnych príspevkov. Vyšli štyri prehľadné práce. Dlhodobo sa nedarí na
pÍňať rubriku Psychoterapia závislostí. Vyšli len dva takéto prispevky. 
V novej rubrike Forenzná adiktológia vyšli tri príspevky, čo je potešiteľné. 
Pozri prehľad typov príspevkov v tabuľke: 
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Rok Originál- Prehľadné Psycho/ Príspevky Proti- História Správy/ 
ne práce práce farmako- z praxe drogová recenzie 

terapia politika 

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 

V posledných rokoch sme zaznamenali pokles príspevkov v rubrike Prí
spevky z praxe, v roku 2007 boli publikované len tri také príspevky. V mi
nulom roku sme zaznamenali potešiteľný nárast na sedem. 

Dúfame, že budeme mať dosť zaujímavých originálnych príspevkov aj 
v tomto roku. Nemali sme žiadny príspevok o farmakoterapii závislostí. 
Dúfam, že v tomto roku sa takéto príspevky znovu objavia. Takisto uvítame 
kazuistiky, recenzie o knihách, ako aj správy z významných podujatí. 

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 
a pohodu v roku 2009. 
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