
NOVEMBER 
1965 

PROTI
ALKOHOLICKÝ 

o-~~ 

ČíSLO 1 

293 



ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

39, 2004, 4-5, s. 295 - 298 

Z HISTÓRIE ČASOPISU 
I 

ÚVODNÝ PRÍHOVOR 

L HRONOVÁ 

Prvé číslo nášho protialkoholického časopisu je pred vami. Možno ho be
riete do rúk nedôverčivo, možno zvedavo alebo nedočkavo . Je to prvý pokus 
po dlhom čase , a preto nemožno dosť dobre odhadnúť, s akým ohlasom sa 
stretne u našich čitateľov. Pre objasnenie cieľov časopisu, ako aj cesty jeho 
zrodu bude azda vhodné uviesť aspoň niektoré stručné informácie , aby čita
telia vedeli, čo môžu v našom časopise nájsť , čo od neho očakávať , a do akej 
miery sa sami môžu podieľať na jeho zlepšení , resp. dopÍňaní. 

Začneme najprv momentom vzniku časopisu. Už dávno sa pociťuje potre
ba časopisu , poskytujúceho informácie o problematike alkoholizmu, ktorý je 
u nás aktuálnym, pálčivým problémom. Príležitostné vydávanie brožúriek 
a publikovanie populárnych článkov v časopisoch nemôže nahradiť syste
matické informácie o tom, čo je nového na tomto úseku a nemôže ani podať 
ucelený obraz o všetkom, čo je potrebné o alkoholizme vedieť . Nedostatok 
literatúry tohto okruhu pociťovali najmä odborní pracovníci protialkoho
lických zariadení a pracovníci zdravotníckej výchovy. Sčasti aj preto , lebo 
protialkoholická propaganda patrí medzi najťažšie a najnevďačnej šie úseky 
v osvetovo-výchovnej práci. V tejto oblasti sa naráža na rozličné postoje 
občanov a výchovný a osvetový pracovník sa často dotýka citlivých miest 
jednotlivcov. Kým na ostatných úsekoch zdravotníckej výchovy občania po
merne ochotne prijímajú nové poznatky a na ich základe si postupne aj 
upravujú životosprávu, na úseku boja proti alkoholizmu oslabujú prijímanie 
nových poznatkov tradíciou fixované názory, subjektívny a nesprávny dojem 
občanov , že ich osobné skúsenosti s požívaním alkoholu sú dostatočné na to, 
aby si mohli vytvoriť vlastný správny názor v týchto otázkach. 
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Avšak ešte VIac ako odborní pracovníci zdravotníctva, potrebujú meto
dickú pomôcku členovia protialkoholických sborov . Sú to väčšinou odborníci 
rôznych rezortov, ktorí doteraz nemali možnosť dostatočne sa oboznámiť 
s vedeckými problémami alkoholizmu. Mnohokrát len z tohto dôvodu sa vy
hýbajú aktívnej činnosti v protialkoholickom zbore , a pokiaľ vôbec dochá
dzajú na zasadnutia , ich účasť je prevažne iba pasívna. Poskytnúť vhodnú 
odbornú pomôcku týmto súdruhom znamená súčasne zaktivizovať činnosť 
protialkoholických zborov, oživiť diskusie a celú protialkoholickú prácu vo 
verejnosti. 

Vykonávanie protialkoholickej propagandy ďalej predpokladá, že pracov
ník, ktorý ju má vykonávať , musí ovládať základné fakty o alkoholizme as
poň tak, ako ich pozná inteligentný poslucháč, ktorý by v diskusii mohol 
prednášatela uviesť do rozpakov. Pracovník protialkoholického boja musí 
poznať , samozrejme, aj situáciu v dotyčnom teréne, názory a postoje verej
nosti, situáciu v pohostinstve, možnosti liečby, možnosti administratívnych 
alebo súdnych zásahov atď . Získanie takýchto poznatkov nie je pre jednot
livca Iahké a vyžaduje nielen vela námahy, ale aj času . A v tomto mu má 
prísť na pomoc náš časopis . 

Okrem sprostredkúvania nových poznatkov z teórie alkoholizmu môže 
byť časopi s aj diskusným fórom pre odborných a laických pracovníkov pro
tialkoholického boja , miestom výmeny názorov a skúseností a tlmočníkom 
požiadaviek. 

Napokon ukazovala sa ešte jedna potreba. Naši pacienti, či už jednotlivo 
rozptýlení , alebo združení v kluboch, nemali terapeutickú pomôcku, ktorá 
by im dopÍňala to, čo im v doliečbe najviac chýba - psychoterapiu. Tento ne
dostatok sa najmarkantnejšie odráža na lepších terapeutických výsledkoch 
dosiahnutých v Prahe , kde ústavný časopis "Zápisy z Apolináče" v značnej 
miere prispieva k upevňovaniu abstinencie, i keď samozrejme, prvoradú 
úlohu zohráva celý dobre vybudovaný terapeutický systém. Všade tam, kde 
boj proti alkoholizmu berú vážne, vydávajú príslušnú tlač, a to zvyčajne oso
bitne pre odborných pracovníkov a osobitne pre laické publikum. 

Podnecovaní spomenutou potrebou sme sa už dlhší čas zaoberali myš
lienkou vydávať časopis, ktorý by aspoň sčasti spÍňal tieto požiadavky. 
Konkrétnejšiu podobu dostávali naše úvahy na začiatku tohto roku. Pre re
alizáciu nášho zámeru však nestačí iba dobrá vôľa a chuť do práce, potrebné 
sú aj finančné prostriedky. Vec komplikovalo aj to, že vzhľadom na charak
ter časopisu, ktorý je metodickou a terapeutickou pomôckou, treba ho pos
kytovať bezplatne. Obrátili sme sa preto na krajské a okresné ústredia 
zdravotníckej osvety s otázkou, či by o podobný časopis mali záujem a či by 
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"a podier::di na je ho financovani. Mestské ústredie zd ra vo tníckej osvety sa 
tot iž ne moh Io sa mo pod uja t na fi na ncova n ie časopi su - čo by osta tne bolo aj 
nesprávne, ak chceme, aby časopis ma l širší dosa h a nestal sa iba mi estnym 
zpravodajom. SOZO nemohlo ča sopi s pojať. do svojho plánu an i v tomto, ani 
v budúcom roku. O predbežnej kalkulácii sme informovali všet ky ústredia 
zdravotníckej osvety na Sloven sku a od väčšiny sme dos tali kladn é vy jadre
m e. 

Predbežná kalkulácia na jedno čí s l o v rozsahu 32 stránok s obá lkou 
formátu A/4 v náklade 1000 exe mplárov, ako nám ju predložili Západoslo
venské tlačiarne , bola cca 3700 Kčs. Rozhodli sme sa časopi s vydávať dvoj
mesačne, t. j. 6 čís ie l do roka . Predbežne kalkulovaný náklad na časopis te
da znamená , že každý okres by mal pri s pi eť. ročn e obnosolll cca 660 Kčs 

a obdržal by 30 výtl ačkov časopi s n. K predbežnej kalkulácii ešte treba pri
počítať náklady za jazykovú úpravu a za technické práce. Usilujeme sa pri
tom náklady znižovať na minimum, a preto obmedzujeme aj počet ilu strácii. 
Dúfame však, že postupne sa úprava časopi su bude zlepšovaL najmä ak pre 
časopi s nájdeme dostatok porozumenia , vyjadreného aj v podobe finančn ej 
podpory. Poznamenáva me, že príspevky sa nebudú honorovať, tak isto aj 
celá práca redakcie. 

Začiatok je vždy ťažký, v našom pnpade ide o mimoriadne ťažkosti, lebo 
na financovaní časopisu sa podiela mnoho účastníkov. MOZO prediskutova
lo otázku vydávania časopi su s ekonomickým námestníkom riaditelstva 
MONZ. Ekonomický námestok rozhodol , že finančn é náklady časopi su uh
radí MON Z a jednotlivé okresy refundujú patričnú čia stku . Dúfame, že 
v tejto veci sa nevyskytnú komplikácie a že celá probl ematika financovania 
časopisu sa hladko vyrieši a v budúcnosti n ebude narážať na nijaké ťažkos 

ti. Predpokladáme, že po vydaní jednotlivých čís i el budeme môcť vyhotoviť 
presnú kalkuláciu a rozoslať ju všetkým zúčastneným ústrediam zdra
votníckej osvety. Sme toho názoru , že finan čn é náklady nie sú také velké, 
že by mali spôsobovať osobitné problémy , ved neraz vydávame na akcie 
menšieho dosahu väčši e obnosy. 

A teraz niekolko poznámok k obsahu časopi s u. Prvé č í s l o do istej miery 
naznačuje, čo v časopise mienime uve rejňovať , a na akú problematiku sa za
meriame. Treba si však uvedomiť , že prvé čís l o pripravovala redakcia za 
veľmi sťažených podmienok a že celá príprava ležala na pl eciach niekolkých 
jednotlivcov, ktorí okrem iného museli riešiť aj základné otázky existencie 
časopisu . Budúce čísla budú vyzerať tak , ako nám ich pomôžete pripraviť aj 
vy. Očakávame od vás návrhy, kritické poznámky a samozrej me, aj príspev
ky. Teda charakter a úroveň časopi su závisí vo velkej miere od vás všet-
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kýc h . april'k tOl1lll však blldf' llžit oč· n é . kC'cf na znaC IIJl(' a.J na :jc precbtav\' 
a znm e ry o (·'lsopi sl'. 

Boli by :j me rudi . keby ča so pi s mal dobrú úrove il . ~lyslíme . že ni e je po
tre bn é publikovať {'!;inky vys love ne propagandis tické ho ráZll, a ni púhe tvr
de ni a nepodložpné konkré tnymi faktami. Pritom však n e vylučujeme č l á nky 

polemické. pokiaľ ich obsa h bude vychndzať zo se rióznych základov . Keďže 

nnš časop i s m,i by! metodi ckou pomockou. bude me uprednosti1ovať príspev
ky. ktoré posk.\'tnú odborn é in formnci e : ori ginálne práce medi cín ske, práv
ne . odborn é úvah .\' a rozbo ry. š tati s tické dnta domáce i zahraničn é, výťa hy 

zo za hrani č n cj lit e ratúry. tyk,ljúce sa prevencie a li ečby a lkoholi zmu. 
za ujímavejš ie kaZllis tiky z poradní a ložkových zariade ní , zprávy o činnost i 

protialkoholi ck.\'C h zariadení a o prúci protialkoh olickýc h sborov atd. Okrem 
toho venuj eme pozorn osť aj hi stórii . za predpokladu . že také to príspevky 
nie le n s pestria ná š časop i s. al e rozšíria aj naše pozna nie. Spome nuli s llle 
už. že pr íspevky npbudú honorova né . autori budú mod dosta ť takis to le n 
minimnIny poče t v}Ťtlačkov. vzhľadom na obmedze ný náklad . Pokiaľ by 
ni c kt o r~' aut or chce l. aby je ho príspevok mal cudzojazyčné resumé, musí si 
ho dodat sn m . pretože redakcia nedi sponuje potrebnými prost riedkami na 
pre klad. 

To by boli a si hlavné inform ác ie . ktoré sme chceli uviesť v našom úvode. 
Oneskorené doriešpni e mnohých problémov , ktoré sa n á m s tavali do cesty , 
zne lll ož úuj e. aby sme v tomto roku vydali plný poče t čí s i e l. Predpokladáme, 
že dve č í s l a v tomto roku budú dobrou predzvesťou budúceho ročníka , ktorý 
by sme chce li vydať už v pln om poč t e šiestich č ís i e l. A dúfame , že príprava 
budúceho ročn íka bude aj pre nás ľah šia , lebo nám pri nej aj vy pomôžete 
va š imi radami a prí spevkami . 

Boli by sme radi . keby s te nám do redakcie napí sali o va šich dojmoch 
z prvého č í sla . o tom . ako si predstavuj ete časopis v budúcn osti, prípadne čo 
vá m v 110m chýba. Aj ked vás prosíme o istú dávku zhovievavos ti , vzhľadom 
na spomenuté počiatočn é ťažkosti , budeme vám povdačn í za všetky kritické 
pripomie nky. lebo ich pomocou môžeme časopis zlepšovať . Ved naším hlav
ným c i e ľom je účinne zasiahnu ť do boja proti alkoh olizmu, najmä na úseku 
prevencie a liečby . A pre dosiahnutie tohto cieľa j e potrebné skvalitniť časo
pis tak. aby prinášal čím viac nových poznatkov, pomocou ktorých budú 
môd protialkoholickí pracovníci zdokonaľovať a zlepšovať svoju prácu . Dú
fame. že s pomocou vás všetkých sa nám to podarí. 
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