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EDITORIAL 

Vážení čitatelia 

dovoľte mi na záver roka 2014 niekoľko postrehov pre Alkoholizmus 
a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). 

Existencia (akéhokoľvek) časopisu je závislá predovšetkým od dvoch ve
ličín - autorských príspevkov a finančných zdrojov. V tejto krátkej rekapi
tulácii 49. ročníka preto moja vďaka na prvom mieste patrí všetkým auto
rom, ktorí pre časopis pripravovali príspevky. Na ich kvalitu okrem členov 
redakčnej rady dohliadali aj externí recenzenti (pri pohľade na mená nižšie 
vidím, že sa pýta rozšírenie o externé recenzentky): 

MUDr. Boris Bodnár 
MUDr. Miroslav Grohol 
MUDr. Peter Janík, PhD. 
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. 
MUDr. Michal Patarák 

Všetkým za ich prácu patrí vďaka. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že 
redakčná rada v ostanom roku neodmietla žiaden príspevok na publikova
nie. Snažíme sa, aby každý autor, ktorý prejaví záujem, nájde si "svoju" ru
briku, drží sa pokynov časopisu a reflektuje konštruktívne pripomienky re
cenzentov, dostal príležitosť publikovať texty v štandardnej kvalite priná
ležiacej odbornému periodiku. 

Vydávanie časopisu aj v uplynulom roku finančne podporovali sponzori
vrátane vydavateľstva Obzor a Psychiatrickej spoločnosti SLS. Špeciálne 
poďakovanie patrí aj tento rok za grantový príspevok, o ktorý sa zasadil 
riaditeľ odboru koordinácie protidrogovej politiky MZ SR - RNDr. Imrich 
Šteliar. 

Teší nás, že sa okrem vydávania tlačenej verzie podarilo spustiť interne
tovú stránku časopisu - www.adzpo.sk. Jej obsah priebežne dopÍňame a dú
fame, že si našla pravidelných návštevníkov aj spomedzi Vás. 
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Nasledujúci rok oslávi časopis 50 rokov svojej existencie. Verím, že to bu
de dôstojný rok a že k tomu prispeje aj bohatá aktivita autorov. K publiko
vaniu preto opakovane pozývam všetkých, ktorí majú chuť podeliť sa o svoje 
vhľady, poznatky a skúsenosti s ostatnými členmi odbornej verejnosti. Auto
ri aj recenzenti, ako aj členovia redakčnej rady pracujú bez nároku na od
menu. Som presvedčený, že čas a energiu na túto dobrovoľnú aktivitu si 
mnohí dokážete nájsť, pretože v nej vidíte určitý zmysel. Prinášate cenné 
informácie a pomáhate ich sprostredkovať ďalším, aby z nich kdesi na konci 
reťazca cítil úžitok aj pacient. To nie je málo. 
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MUDr. Michal Turček, PhD. 
vedúci redaktor 




