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Ubehlo to veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a náš šéfredaktor si pripísal 5 ro
kov. U muža to možno priznať. Čo k tomu faktu dodať. Asi len krátko, lebo dosť dô
kladne sme sa problematikou jubilanta zaoberali pri šesťdesiatke pred časom 
(V. Novotný: Šéfredaktor časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialko
holický obzor), doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., šesťdesiatnikom . (Alk Drog Záv 
33, 1998, 2, s. 65 - 67). Zaoberali sme sa všetkými verejnými aj menej verejnými ak
tivitami jubilanta. 

Treba dodať, že jubilant naďalej presne a prísne vedie náš časopis a tým udržuje 
jeho dobrú úroveň . V neľahkých podmienkach sa mu darí napíňať zmysluplne jeho 
obsah zaujímavými, teoreticky i prakticky prínosnými príspevkami. 

V poslednom období k predchádzajúcim aktivitám mu pribudla funkcia prodeka
na Lekárskej fakulty UK v Bratislave pre liečebnú starostlivosť. A s tým spojené 
členstvo a predsedníctvo níekoľkým komisiám na dekanáte a rektoráte. 

Naďalej vedie s prehľadom svoje oddelenie na materskom pracovisku - Oddele
nie pre alkoholovú a drogovú závislosť PK FN a LFUK v Bratislave. Vychováva 
mladších kolegova je iniciátorom mnohých sledovaní v AT oblasti (ako na pokon vid
no z pripojenej bibliografie za 5 rokov). 

Naďalej je aktívnym členom a funkcionárom Psychiatrickej spo ločnosti SLS, ve
die gerontopsychiatrickú sekciu spoločnosti , je členom výboru sekcie drogových zá
vislostí SPS. 

Publikuje v našich i zahraničných časopisoch, je spoluautorom ďa l ších knižných 
publikácií. Spomeňme najnovšie monografiu J. Fleischer a kol. : Súdna psychiatria , 
vyd. Akadémia policajného zboru SR, Bratislava 2003 . Pripájame krátku bibliogra
fiu prác publikovaných len v našom časopise za posledných 5 rokov. 
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Prajeme jubil antovi vera zdravia , privátnej radosti , satisfakcie z vykonanej prá
ce, lepšie pracovné a šéfredaktorské podmienky a vše tko iné, čo sme nespomenuli. 

V. Novotný 
a redakčná rada časopisu ADZ 

190 


