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Vážení čitatelia 

do rúk sa Vám dostáva posledné číslo jubilejného 50. ročníka časopisu 
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor J. 

V roku 2015 patrí moja vďaka na prvom mieste patrí všetkým autorom, 
ktorí pre časopis pripravovali príspevky. Za spoluprácu ďakujem aj členom 
redakčnej rady, ďalej tiež nasledovným externým recenzentom: 

MUDr. Boris Bodnár 
MUDr. Miroslav Grohol 
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. 
MUDr. Michal Patarák 

Namiesto bilancovania obsahu tohto ročníka je tentokrát potrebné zvlášť 
presmerovať pozornosť na vydávanie a distribúciu časopisu, kde nás od roku 
2016 čakajú zmeny. Vydávanie časopisu aj v uplynulom roku finančne pod
porovali sponzori - vrátane spoločností uverejňujúcich reklamu, vydava
teľstva Obzor a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, ktorým patrí 
veľká vďaka za doterajšiu dlhoročnú priazeň. Na jeseň 2015 sa však finan
čná situácia časopisu (nečakane) ocitla v kríze. Slovenská psychiatrická 
spoločnosť (SPS) kvôli vlastným finančným ťarchám prehodnotila 
svoju podporu a od roku 2016 nebude svojim členom hradiť pred
platné časopisu, ani ho distribuovať (cca 700 kusov). Zo strany Minis
terstva zdravotníctva SR resp. Národného monitorovacieho centra pre drogy 
žiaľ taktiež nemáme v dohľadnej dobe vyhliadky na finančnú podporu časo
pisu. 

Vážnu finančnú i organizačnú situáciu sme preberali v redakčnej rade, 
ďalej spolu s vydavateľstvom, ako aj s vedením SPS a tiež vedením Sekcie 
drogových závislostí SPS. Na základe dohovorov vďačne prijímame prísľub 
čiastočnej finančnej podpory od Sekcie drogových závislostí SPS ako aj od 
samotnej Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. 

Aby sme časopis vôbec mohli naďalej vydávať s obmedzeným rozpočtom, 
bolo nevyhnutné prijať určité zmeny. Prebehli ďalšie porady v kruhu redak-
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čnej rady i s vydavateľstvom Obzor, a sme radi že sa nám napokon podarilo 
dospieť k dohode. 

V nasledujúcich riadkoch si prosím pozorne prečítajte informácie, ktoré 
budú od roku 2016 dôležité pre vydávanie i odoberanie časopisu: 

1) Vydávanie, ako aj distribúciu časopisu bude zabezpečovať 
priamo vydavateľstvo Obzor. 

2) Časopis bude vychádzať 4-krát ročne. Ak sa neskôr podarí získať 
viac financií a priaznivá bude aj situácia s počtom zasielaných príspevkov, 
plánujeme sa vrátiť k frekvencii 5 čísiel ročne. 

3) Pre čitateľov pripravujeme novinku - v každom čísle časopisu plá
nujeme uverejniť článok s možnosťou vyplnenia autodidaktického 
testu, za správne vyplnenie budú prideľované kredity CME. Veríme, 
že túto zmenu uvítate všetci, nakoľko povinný zber kreditov sa nás týka 
v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

4) Cena jedného čísla časopisu bude 2 €. Spolu s poštovnými ná
kladmi bude celoročné predplatné činiť 10 €. Členovia Sekcie dro
gových závislostí SPS, ktorí sa rozhodnú časopis odoberať, budú mať vďa
ka príspevku Sekcie zľavu - celoročné predplatné vrátane poštovných 
nákladov bude vo výške 5 €. Zvýšenie ceny za časopis je síce 100 %-né, 
avšak nevyhnutné. Suma päť resp. desať eur je stále podpriemerná pri po
rovnaní s inými domácimi odbornými časopismi (o neodborných nehovoriac), 
smiešna oproti cene zahraničných časopisov a pri iných "bežných" výdav
koch lekára by preto rozhodne nemala byť demotivujúca, ale skôr naopak. 

5) Internetová stránka časopisu bude priebežne aktualizovaná a pobeží 
ako doposiaľ - plné texty príspevkov budú dostupné s ročným odstupom. 

Veríme, že prichádzajúce zmeny prijmete s pochopením. S ohľadom na 
ne žiadame všetkých Vás - čitateľov, ktorí máte záujem časopis 
naďalej odoberať, aby ste v čo najkratšom čase zaslali potvrdzujúci 
e-mail naadresuobzor@obzor.sk (alebo správu papierovou poštou na 
adresu vydavateľstva) za účelom objednávky časopisu na rok 2016. Ná
sledne obdržíte pokyny pre zrealizovanie platby predplatného. 

V správe prosím nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko, 
adresu na ktorú chcete aby Vám bol časopis doručovaný, ako aj in
formáciu, či ste členmi Sekcie DZ SPS. 

Vopred Vám ďakujeme za Vašu priazeň a do nového čitateľského roka 
Vám prajeme veľa pracovného elánu, publikačnej tvorivosti a najmä 
zdravia. 
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MUDr. Michal Turček, PhD. 
vedúci redaktor 

Daniela Kollárová 
riaditeľka vydavateľstva Obzor 




