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EDITORIAL 

BOJNICKÉ AT DNI 

Nedávno prebehli 5. Bojnické AT dni. Dá sa povedať, že to už je určitá tradícia . 
Dovorte mi, aby som sa zamyslel nad nimi. 

Bojnické AT dni vznikli po dohode prim. dr. Garaja, CSc., primára Psychiatric
kého oddelenia v Bojniciach, so mnou, vtedy predsedom Sekcie drogových závislostí 
SPS. Mali sme predstavu, že okrem tradičných akcií na Prednej Hore by sme mali 
mať ešte jednu akciu v inej lokalite . Mali sme aj predstavu o menšej akcii . Ale ... Ve
ci sa vyvinuli, ako uvidíme ďalej . 

Prvé Bojnické AT dni sa konali 26. a 27. 4. 2001 v Bojniciach za spolupráce Sek
cie biologickej psychiatrie SPS.Témou boli závislosti z hľadiska biologickej psychia
trie. Odznelo 15 prednášok, schôdza bola rozvrhnutá na 2 poldni . 

2. Bojnické AT dni sa konali 18. a 19. 10. 2002. Odznelo 16 prednášok, schôdza 
opäť trvala 2 poldni . Témy boli "Budúcnosť alkohológie" a "Terapia závislostí". Fir
ma Sanofi mala malé satelitné sympózium. 

3. Bojnické AT dni už okrem Garaja a Novotného spoluorganizovala aj 
prim. Martinove, nová predsednička sekcie. Konali sa 17. a 18. októbra 2003 . V pro
grame bolo 17 prednášok a jedno diskusné fórum aj za účasti zástupcu Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne. Akcia trvala 2 poldni . Akciu podporili 4 firmy (Merck, Sanofi, 
Servier a Trading) 

4. Bojnické AT dni boli opäť už v tradičnom októbrovom termine roku 2005 (7 . až 
9. októbra). Odznelo už 24 prednášok + 3 na firemnom sympóziu. To si už vyžiadalo 
predÍženie konferencie na 4 poldni. K podpore sa pridali okrem predchádzajúcich fi
riem aj ďalšie (Schering-Plough, Pfizer, Zentiva). Prvé 3 podujatia sa realizovali 
v dosť stiesnených pomeroch zasadacej miestnosti ("Modrý kútik") bojnickej nemoc
nice. Toto štvrté podujatie už čiastočne prebiehalo v konferenčnej miestnosti hotela 
Pod zámkom, kde sme našli významne lepšie možnosti na prezentáciu, nehovoriac 
o veľkosti konferenčnej miestnosti. 

Teda celkom jasne narastal počet prednášok od prvého po štvrté podujatie, nara
stal počet účastnikov od zhruba 40 do 50 - 60 účastnikov (v tabuľke sú počty 
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zapísaných účastníkov v kníhe sekcie}. Narastal aj záujem firiem. Poskytovali níe
len sponzorskú podporu, ale začali sa zaujímat aj o vlastné firemné sympóziá. Po
stupne sa predlžoval čas konferencie. Údaje sú v tabuIke. 

Tabuľka 

1. 2001 
2. 2002 
3. 2003 
4. 2005 
5. 2007 

Bojnické AT dni - prehľad 

15 prednášok 
16 prednášok 
17 prednášok + diskusné fórum 
24 prednášok + 3 firemné 
32 prednášok + 3 firemné 

24 účastníkov 
25 účastníkov 
29 účastníkov 
32 účastníkov 
90 účastníkov 

2 poldni 
2 poldni 
2 poldni 
4 poldni 
4 poldni 

5. Bojnické AT dni sa konali od 12. do 14. októbra 2007. Organizátormi boli tra
dične prim. Garaj, prof. Novotný a nový predseda Sekcie drogových závislostí 
dr. Višňovský z Nitry. Odznelo 32 prednášok + 3 prednášky na firemnom sympóziu. 
Jednu prednášku na firemnom sympóziu predniesla profesorka Fischer z Viedne. 
Program bol taký bohatý, že boli potrebné 4 poldni. Dosť sa diskutovalo. Okrem tra
dičných tém dostali priestor aj nelátkové závislosti v samostatnom bloku. Prednos
ťou bolo aj to, že narástol počet vlastných sledovaní v prezentovaných prednáškach. 
Podujatie už kompletne prebiehalo v hotelovej konferenčnej miestnosti s kapacitou 
90 - 100 ľudí. Skoro výhradne už prednášajúci používali len modernú prezentačnú 
techniku, ktorá je v konferenčnej miestnosti fixne zabudovaná. Bol dostatočný ča
sový priestor na veľmi živé a podnetné diskusie. Veľmi potešiteľné bolo aj to, že 
účast kolegov na jednotlivých častiach programu bola veľmi disciplinovaná a vždy 
dostatočná. 

Ak to podujatie mám zhodnotiť z môjho subjektívneho pohľadu, v prípade Boj
nických AT dní ide už celkom jednoznačne o úspech. Narastal počet prednášok, 
účastníkov, sympózií. Rastie aj záujem firiem. Podstatnejšie je však to, že narastá aj 
odborná úroveň. Aktívne prispievajú aj mladší kolegovia, nielen veteráni adiktoló
gie . A prispievajú veľmi podnetne a dobre (napr. tohto roku kolegovia Straka, 
Dragášek, Hapalová, Bodnár a iní). Myslím, že sa nemusíme obávať o túto sub
disciplínu psychiatrie. 

Na záver treba poďakovať prim. Garajovi a jeho kolegom za to, že veľmi ochotne 
sa podieľajú na bezproblémovom chode tejto už tradičnej akcie. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie, zrejme opäť o dva roky na jeseň. 

Prof MUDr. V. Novotný, CSc. 
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