
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

53, 2018, 1, s. 3 - 4 

EDITORIAL 

Vážení čitatelia, 

vitajte v novom, už 53. ročníku existencie časopisu Alkoholizmus a dro
gové závislosti (Protialkoholický obzor)- ADZ(PO). 

Keď som sa pred vyše piatimi rokmi po smutnom odchode prof. No
votného stal členom redakčnej rady a neskôr šéfredaktorom časopisu, čaka
la ma neľahká úloha. Nebolo možné nahradiť stratu veľkej osobnosti, ale zá
roveň bolo veľmi potrebné pokračovať v rozvíjaní kvalitného adiktologického 
písomníctva. V čase, keď sa lekárom čoraz viac komplikovalo prijímanie fi
nančnej i nefinančnej podpory na odborné aktivity, keď majú odborníci 
z praxe čoraz menej času a azda aj záujmu podeliť sa o svoje vedomosti 
a skúsenosti, keď sa od témy závislostí začala odvracať pozornosť sponzo
rujúcich farmaceutických firiem, keď žiaľ i Slovenská psychiatrická spoloč
nosť ukončila nášmu časopisu svoju finančnú i organizačnú podporu, to ne
bolo a nie je ľahké. 

Na druhej strane sme, myslím, v časopise za ostatných 5 rokov (okrem 
vydávania jednotlivých čísiel a suplement) urobili kus práce. Podarilo sa ak
tualizovať pokyny pre prispievateľov, vytvoriť štandardy publikačných vy
hlásení autorov nevyhnutných pre udržateľnú transparenciu rukopisov, 
zjednotiť obsah a formu časopisu, ako aj recenzovanie príspevkov. Máme 
vytvorenú funkčnú internetovú stránku, čo som od začiatku považoval za 
kľúčové. Okrem nahrávania obsahu časopisu a plných textov príspevkov 
s odstupom jedného roka na nej postupne zverejňujeme aj digitalizovaný 
archív ADZ(PO) a prednášky z konferencií, či pozvánky na nové odborné po
dujatia. S ťažkosťami, ale predsa, sme zvládli finančnú a organizačnú krízu 
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po ukončení podpory Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, pričom sa po
darilo získať podporu Sekcie drogových závislostí. Bohužiaľ dlhodobým 
problémom je nedostatok príspevkov, pre ktorý sme museli obmedziť vydá
vanie časopisu na 4 čísla ročne. 

Počas svojho pôsobenia v pozícii vedúceho redaktora som sa snažil udr
žať odbornú úroveň časopisu, a zároveň som presadzoval, aby každý príspe
vok doručený do redakcie mohol byť pri dostatočnej spolupráci autorov v re
cenznom procese publikovaný. Celkom iste sú veci, na ktoré som nestačil, 
a okrem nich existujú pracovné a rodinné okolnosti, ktoré ma opakovane 
nútili k sebareflexii. 

Vážení čitatelia, po piatich rokoch týmto končím svoje pôsobenie v čest
nej funkcii šéfredaktora ADZ(PO). Nepochybujem, že nový vedúci redaktor 
bude správnym človekom na správnom mieste. Prajem mu otvorenú myseľ, 
veľa elánu a dostatok trpezlivosti, aby časopis viedol a rozvíjal podľa svojich 
predstáv. 

MUDr. Michal Turček, PhD. 
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