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PRíHOVOR 

NIEKOĽKO POZNÁMOK 
K UPLYNULÉMU ROČNÍKU 

Ročník 2004 (39. ročník) nášho časopisu bol, myslím si, zaujímavý. Mal 
5 čísiel (dvojčíslo 4 - 5) a celkove 312 strán textu. Celý ročník redigoval 
doc. MUDr. Kolibáš za pomoci redakčnej rady. Okrem dvoch predhovorov 
a tradičných rubrik mal aj novinku. Novou rubrikou je rubrika Z histórie 
časopisu. V nej sme v minulom roku uviedli prihovor prvej šéfredaktorky 
Hronovej, aj článok prim. M. Turčeka (vtedajšieho člena redakčnej rady 
a neskoršieho vedúceho redaktora) "Doliečovanie pacienta po ústavnej lieč
be". V snahe spristupňovať historické práce budeme pokračovať, pokiaľ 

možno v každom čísle. 

V minulom ročníku sme publikovali sedem originálnych prác a sedem 
prehladných prác. Originálne a prehľadné práce zásadným spôsobom cha
rakterizujú každý časopis. Originálne práce prezentujú vlastné súbory 
našich pacientov a majú vysokú informatívnu hodnotu. Budeme mať snahu 
takéto články, pokiaJ to bude možné, uprednostňovať . Prehladné a súborné 
práce majú zase veJký teoretický význam. 

Časopis musí mať, samozrejme, aj prispevky orientované na prax 
(rubrika Prispevky z praxe a Na pomoc praxi). Takýchto prispevkov bolo 
tiež sedem. 

Ujala sa aj relatívne nová rubrika Protidrogová politika. V tejto rubrike 
sme publikovali štyri prispevky. Časopis dotvorili štyri informácie o ko-
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naných konferenciách , jedna recenzia knižnej publikácie a zvyšný priestor 
zaplnili excerpty. 

Ak máme hodnotiť uplynulý ročník, zdá sa mi , že teória a prax su 
vyvážené (7 prehľadných referátov , 7 praktických referátov). Žiaduce by bo
lo zvýšiť počet originálnych prác, ktoré by reflektovali našu výskumnú akti
vitu. Tiež si myslím, že viacero kolegov by mohlo referovať o rôznych podu
jatiach doma i v zahraničí . Slovenská (alebo česká) účasť na rôznych podu
jatiach je dosť častá . 

Čo celkom zreteľne chýba , sú príspevky zamerané na psychoterapiu . 
V minulom roku sa nepublikoval ani jeden taký príspevok, z jednoduchého 
dôvodu - nejestvoval. V minulosti sme takúto rubriku mali a vedeli ju napl
niť . Je to výzva pre kolegov, aby sa podelili o svoje skúsenosti s psychotera
piou , ale aj aby sa zamýšľali teoreticky nad stavom psychoterapie v adikto
logickej oblasti. 

Prajem veTa tvorivej aktivity všetkým kolegom-čitateľom prispieva-
teľom . 

Prof MUDr. V. Novotný, CSc. 
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