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EDITORIAL 

Vážení čitatelia, 

Zmeny vo financovaní a distribuovaní časopisu Alkoholizmus a drogové 
závislosti (Protialkoholický obzor), ktoré sme na prelome kalendárnych ro
kov absolvovali, sa podieľali na oneskorenom začiatku nového ročníka, 

ktorého prvé číslo držíte v rukách. Priame predplatné časopisu sa podpísalo 
aj na znížení počtu aktuálnych odberateľov časopisu. Na jednej strane je 
tento pokles pochopiteľný, veď nie všetci psychiatri sa musia nevyhnutne 
zaoberať problematikou návykových látok. Na druhej strane však chceme 
povzbudiť všetkých tých, ktorých sa táto téma profesne týka (a rozhodne 
nás nie je málo), o prihlásenie sa na odber časopisu i na publikovanie 
vlastných príspevkov. Bez príspevkov a čitateľov sa totiž časopis vydávať 
nedá. 

V rámci snahy o zvýšenie atraktivity časopisu máme v pláne uverejňovať 
k vybraným prehľadovým prácam autodidaktické testy s možnosťou pride
ľovania kreditov CME. Sme v rokovaní so Slovenskou lekárskou komorou aj 
Slovenskou lekárskou spoločnosťou ohľadom tejto aktivity; veríme že už 
v čase distribúcie tohto čísla budeme mať dohodu uzavretú. Preto sme už 
k prvému článku v tohtoročnom čísle ("Postavenie závislostí v klasifikácii 
DSM-5") pripravili autodidaktický test, ktorého znenie je uverejnené na we
bových stránkach časopisu (www.adzpo.sk). 

Prináleží mi aj informovať Vás na tomto mieste o zmene v zložení re
dakčnej rady časopisu. Tou prvou je, že sme docenta Kolibáša na základe je
ho žiadosti uvoľnili z členstva v redakčnej rade. Docentovi Kolibášovi patrí 
vďaka za dlhoročnú aktívnu prácu pre časopis, vrátane jeho pôsobenia na 
pozícii vedúceho redaktora v rokoch 1990 - 2004; dokázal v čase náročných 
spoločenských zmien udržať vydávanie aj odbornú úroveň periodika. Dru
hou a dobrou správou je, že novými členmi redakčnej rady sa stali 
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dr. Miroslav Grohol (Bardejov), dr. Mária Martinove ml. (Predná Hora) 
a dr. Michal Patarák (Banská Bystrica). Novým kolegom gratulujem a te
ším sa na spoluprácu pri manažovaní nášho časopisu. 

Všetkým Vám želám v zdraví prežitý úspešný rok, bohatý na nové skúse
nosti a aj na nové poznatky vďaka príspevkom uverejňovaným na stranách 
ADZ(PO). 
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