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Vážení čitatelia, 

dostáva sa Vám do rúk tohtoročné posledné číslo časopisu Alkoholizmus 
a drogové závislosti (Protialkoholický obzor J. 

Počet vyžiadaných príspevkov na pamiatku prof. Vladimíra Novotného 
presiahol kapacitu čísla 4/2012. Preto sme sa s členmi redakčnej rady roz
hodli, že aj číslo 5/2012 bude venované jemu - všetky príspevky sú koncipo
vané v tomto duchu. Autori prác v oboch špeciálnych číslach sú priatelia, 
kolegovia i žiaci prof. V. Novotného. Ich výpočet v rámci autorských kolek
tívov predložených publikácií je nevyhnutne nedostatočný. Pamiatku 
prof. V. Novotného si však v dlhodobom horizonte môžeme uctiť všetci, 
okrem iného aj citovaním jeho prác. 

Po náhlom odchode prof. Novotného viedol časopis prechodné obdobie 
doc. E. Kolibáš. Vďaka nemalému úsiliu a skúsenostiam šéfredaktora z mi
nulosti pomohol zachovať jeho kontinuitu, za čo mu patrí veľká vďaka re
dakčnej rady. V nadväznosti na to by som sa na tomto mieste aj ja rád 
poďakoval členom redakčnej rady za dôveru, ktorú mi prejavili ustanovením 
do funkcie nového vedúceho redaktora. Je to pre mňa nová pozícia - čestná 

a zaväzujúca zároveň. 
Dovoľte mi v tejto súvislosti vyjadriť prianie členov redakčnej rady -

udržať odbornú úroveň časopisu, a ak nám to finančná situácia dovolí, aj ho 
zveľadiť. Dúfam, že k tomu prispeje aj štandardizácia pokynov pre autorov, 
ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou každého čísla; ich aktualizovaná verzia 
by sa mala objaviť už v prvom čísle časopisu v roku 2013. Chceme, aby časo
pis bol otvorený čo najväčšiemu okruhu prispievateľov a zároveň aby všetky 
uverejnené príspevky spÍňali jednotné štandardy odborných publikácií. 
Veríme, že vďaka tomu bude náš časopis aj naďalej rešpektovaným periodi
kom, prinášajúcim aktuálne poznatky z problematiky alkohológie, dro
gových a iných závislostí. 

Prajem Vám príjemné prežitie zostávajúcich dní v roku 2012, ako aj veľa 
čitateľského i publikačného elánu v roku nasledujúcom. 
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