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PREDSLOV 

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení čitatelia, 

príhovor redaktora na začiatku ďalšieho ročníka Vášho časopisu sa stáva 
tradíciou. V predchádzajúcich rokoch som Vás informoval o vážnych ekono
mických problémoch, krokoch , ktoré sme prijali na zvýšenie odbornej úrov
ne časopisu a súčasne aj o krokoch smerujúcich k zníženiu nákladov na jeho 
vydávanie. Vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva SR a vydavateľstva 
Obzor sme prekonali vážne ekonomické problémy, ktoré ohrozovali existen
ciu tohto časopisu a úspešne sme ukončili už 38. rok jeho existencie. Autori 
originálnych článkov aj príspevkov z praxe akceptovali nutnosť recenzova
nia ich prác a odporúčania recenzentov. Napriek recenzným konaniam sa 
publikovanie prác urýchlilo. Prispela k tomu možnosť posielať príspevky 
v elektronickej podobe. Ustúpili sme od striktnej požiadavky posielať súčas
ne aj "papierové" verzie prác a ponúkli sme možnosť posielania Vašich prís
pevkov elektronickou poštou. Rozšírili sme počet rubrík, publikujeme pre
hľadné práce, ktoré považujeme za cenný zdroj informácií a pre autorov za 
odborne náročnú prácu. 

V minulom roku sa objavil nový problém, ktorý je azda najvážnejším 
z problémov, s ktorými sa redakcia časopisu počas jeho existencie stretla. Je 
ním výrazné zníženie záujmu o publikovanie príspevkov. Spôsobilo nám 
vážne problémy pri príprave minuloročných čísiel a len vďaka pochopeniu 
a obetavosti pracovníkov vydavateľstva sme stihli vydať všetky plánované 
čísla do konca kalendárneho roka. Napriek skráteniu trvania recenzií prvé 
číslo 39. ročníka , ktoré sa k Vám obyčajne dostalo v marci , v tomto roku vy
chádza až na začiatku júna. 
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Nechcem analyzovať príčiny súčasnej neutešenej situácie. Možno sa na 
znížení záujmu o publikovanie podieľa súčasná zložitá situácia nášho zdra
votníctva, možno existencia radu nových odborných časopisov. Celkom iste 
k tejto situácii prispela nedostatočná iniciatíva a ťažká dostupnosť vedúceho 
redaktora . Je úlohou redakčnej rady vyhodnotiť príčiny súčasnej situácie 
a prijať kroky, ktoré sú potrebné na zlepšenie súčasnej situácie a zachova
nie existencie nášho časopisu. 

Vážené kolegyne , vážení kolegovia , prosím Vás o pomoc a ponúkam Vám 
možnosť rýchlej vzájomnej komunikácie a skrátenia obdobia prípravy prác 
prijatých na uverejnenie . Po niekoľkomesačnej prestávke, spôsobenej tech
nickými problémami , som dostupný na elektronických adresách: eduard.ko
libas@fmed.uniba.sk a kolibas@faneba.sk. Verím, že s Vašou pomocou pre
koná časopis súčasné problémy. 

2 

Ďakujem Vám za priazeň a podporu časopisu. 

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


