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EDITORIAL 

Vážení čitatelia! 

Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 
vstúpil do 50. ročníka svojej existencie. V živote človeka v mnohých prípa
doch je päťdesiatka vždy veľkou a asi najviac oslavovanou a prežívanou 
udalosťou. Určite ide o významné jubileum aj v živote časopisu. Pri tejto 
príležitosti sa redakčná rada časopisu dohodla na určitom poohliadnutí sa 
na publikačnú aktivitu uplynulých rokov. Významným medzníkom v exis
tencii časopisu je založenie webovej stránky a jej postupné plnenie jednot
livými číslami ako prospektívne, tak aj retrospektívne. Popri tom by sme 
však chceli históriu časopisu priblížiť aj trochu iným spôsobom. Rozhodli 
sme sa postupne znovu zverejniť niektoré z najzaujímavejších príspevkov 
z prvých rokov vychádzania časopisu, ako ste si mohli všimnúť už v prvom 
čísle tohto ročníka. 

Čo je menej potešiteľné, je pohľad na stále útlejšie vychádzajúce čísla 
nášho časopisu. Chceli by sme týmto apelovať na všetkých, ktorí sú pravi
delnými odberateľmi a čitateľmi časopisu, ale aj na všetkých ostatných kole
gov a kolegyne, ktorým osud časopisu nie je ľahostajný. Mnohí z Vás sa 
aktívne zúčastňujete AT konferencií a ďalších podujatí venovaných proble
matike alkoholizmu a drogových ako aj iných závislostí - či už na domácej 
pôde alebo v zahraničí, kde formou prednášok prezentujete výsledky svojej 
práce. Vieme, že "doba je zlá" a každá práca nad rámec stále narastajúceho 
množstva pracovných a iných povinností vyžaduje určité obete, ale napriek 
tomu, keby každý z Vás si našiel chvíľočku času a jednu zo svojich predná
šok pretavil do písomnej formy rukopisu poskytnutého nášmu časopisu, ve
ríme, že problém nedostatku príspevkov by bol vyriešený. A to už ani neho
voriac o príležitosti pre študentov doktorandského štúdia, ako naplniť požia
davky na kredity, ktoré je nevyhnutné získavať a vykazovať pre úspešné 
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ukončenie štúdia. Podobne je to aj s plnením kritérií pre získavanie ve
deckých a pedagogických hodností. 

Snahou redakčnej rady je uchádzať sa o zaradenie časopisu do medzi
národných databáz. Toto bude možné realizovať len pri dostatočnej a pravi
delnej ponuke príspevkov. Ďalšou skutočnosťou, ktorú je potrebné si uvedo
miť, je že jedným z kritérií pre zvyšovanie kreditu časopisu je citovanosť 
uverejnených prác. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využívali všet
ky možnosti a pomohli naplniť aj toto kritérium. 

Pevne veríme, že spoločnou snahou prispievateľov, recenzentov, sponzo
rov, ako aj redakčnej rady dosiahneme vytýčené ciele a náš časopis nebude 
žiť len z tradície, ale v budúcich rokoch zaujme dôstojné miesto aj na medzi
národnom odbornom fóre. 

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH 
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