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EDITORIAL 

ŽIVOT JE ZMENA 

Život je zmena, a preto sme sa zamysleli na redakčnej rade v marci tohto 
roku nad funkciou redakčnej rady. Ide o orgán, ktorý by mal usmerňovať 
vedúceho redaktora, ale aj, a to predovšetkým, aktívne sa zúčastňovať na 
obsahovej náplni nášho časopisu . 

Ľudská aktivita, záujmy majú svoju sinusoidu a zrejme to treba rešpek
tovať. Aktivita a záujmy podliehajú teda tiež zmenám. Tak sa prihodilo, že 
niektorí členovia redakčnej rady sú dlho inaktívni, nepublikujú v našom ča
sopise, zmenili svoje záujmy. 

Rozlúčili sme sa preto s nasledujúcimi členmi redakčnej rady: 
doc. JUDr. J. Hejdom, CSc. 
doc. MUDr. S. Kundom, CSc. 
JUDr. P . Šamkom a 
prof. MUDr. P. Višňovským, DrSc. 

Ako vedúci redaktor chcem im poďakovať za všetko, čo v minulosti pre 
rozvoj časopisu urobili. K prianiu všetkého dobrého sa pripája aj redakčná 
rada. Dúfame, že na časopis nezanevrú a potešia nás ešte nejakou zaují
mavou štúdiou alebo aspoň informáciou. 

Novými členmi redakčnej rady sú doc. PHDr. Michal Miovský, PhD, 
prim. MUDr. Ludvik Nábelek, PhD. 
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Doc. PhDr. M. Miovský, PhD, je vedúcim zjavom mladej českej adikto
lógie. Je zakladateľom Centra adiktológie na Psychiatrickej klinike LF UK 
v Prahe, je editorom časopisu Adiktologie. V našom časopise opakovane 
v minulom období publikoval. Je autorom výbornej monografie Konopi 
a konopné drogy. Doc. Miovský je aj organizačne aktívny. 

Primár MUDr. L. Nábelek, PhD, je prednostom Psychiatrického oddele
nia v Banskej Bystrici. V našom časopise publikuje už vyše 25 rokov. Ini
ciatívne sa začal venovať hráčskej závislosti a v Banskej Bystrici vybudoval 
ucelený terapeutický systém. Obhájil prvú doktorandskú prácu s témou 
gamblingu na Slovensku. Organizoval niekoľko adiktologických podujatí 
v Bystrici. 

Domnievame sa, že obaja budú prínosom pre náš časopis a prispejú 
aktívne k jeho ďalšiemu formovaniu. 

Vladimír Novotný 
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