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PREDSLOV 

Vážení čitatelia, 

na úvod Vám želám v roku 2003 všetko najlepšie, zdravie, spokojnosť, vera 
osobných a pracovných úspechov. Ako vedúci redaktor si považujem za povinnosť 
poďakovať sa všetkým Vám, ktorí dávate zmysel našej práci. Zvláštne podakovanie 
patrí odborníkom, ktorí aj pri ťažkej, spoločnosťou nedostatočne oce nenej a často 
nevďačnej práci si nájdu čas na to , aby sa podelili so svojimi poznatkami a skúse
nosťami s čitateImi nášho časopisu . Ďakujem aj vydavaterstvu Obzor, č l e nom re
dakčnej rady a recenzentom prác za ich nezištnú a cennú pomoc pri príprave, 
vydávaní časopisu a zachovaní jeho kvality. 

Dostávate do rúk prvé číslo 38. ročníka Vášho časopisu. Časopis Alkoholizmus 
a drogové závislosti má teda pomerne dlhú históriu . Patrí medzi najdlhšie vydávané 
odborné časopisy v oblasti drogových závislostí v Európe. Napriek mnohoročnej 

tradícii je stále velKý priestor na zmeny a zlepšovanie kvality nášho časopisu . Ne
dávno sme vytvorili rubriku Protidrogová politika . Ujala sa a v minulom roku bola 
naplnená v každom čísle časopisu. Rastúci záujem o publikovanie súborných re
ferátov nás viedol k vytvoreníu novej rubriky, ktorú sme nazvali Prehladné práce. 
Uvedomujem si skutočnosť, že odborníkom spracovaný prehlad publikácií z ne
dávneho obdobia je dôležitým zdrojom poznatkov pre pracovníkov, ktorí nemajú čas 
alebo možnosti získať a preštudovať odborné publikácie týkajúce sa niektorých 
užších tém v našom odbore. Novú rubriku preto považujem za dôležitú súčasť nášho 
časopisu. Viem tiež, že príprava prehladnej práce je často náročnej šia ako príprava 
originálnej práce a preto ďakujem všetkým autorom, ktorí tieto príspevky pripravili 
a publikovali v našom časopise. 

Využívanie elektronickej pošty urýchlilo spracovanie článkov a dúfam, že zlepši
lo aj kontakty s ich autormi . Z iniciatívy primára Nešpora a docenta Hejdu sa re
dakčná rada rozhodla využiť aj ďalšie možnosti elektronickej komunikácie a pro
pagácie časopisu. V blízkej budúcnosti chceme prezentovať časopis na internete a už 
v súčasnosti docent Hejda so svojimi študentmi pripravil prvé návrhy na našu 
vlastnú stránku. 
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Vďaka porozumeniu Ministerstva zdravotníctva a sponzorom, medzi ktorých 
patrí aj vydavatelstvo Obzor, sa fin ančná situácia časopi su stabi lizovala. Verím, že 
aj v ďal ších rokoch sa nám podarí presvedčit ich o tom , že finančné prostriedky, kto
ré venovali na vydávanie nášho časopisu sú dobrou a spo ločensky prospešnou in
vestíciou. 

V mene redakčnej rady a vydavatelstva Obzor Vám ďakujem za pozornost a po
moc, ktorú časopisu venujete. 

2 

Doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. 
vedúci redaktor 


