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EDITORIAL 

ZÁVOJ UKRYTÝ ZA ZÁVOJOM 

Medzi najkrajšie, najsilnejšie, najvýstižnejšie a niekedy zároveň najhro
zivejšie črty života patrí jeho nepredikovateľnosť. Ak hovorime o životnej 
línii človeka, máme na mysli napriahnutie individuálneho života od minulo
sti cez prítomnosť kamsi do neznáma, a ak hovoríme o jeho životnom príbe
hu, tak o ňom rozprávame zväčša retrospektívne. Nikto z nás svoju bu
dúcnosť nepozná, nanajvýš si ju môžeme predstaviť. Vyplýva zväčša z našej 
každodennosti. V istých uzlových bodoch sa však snažíme zasiahnuť do jej 
vývoja, zvoliť iný smer, rýchlosť pohybu, pribrať k nemu ďalších ľudí alebo 
činnosti, ktorých a ktoré sme si zamilovali, alebo niekedy dokonca zvrátiť 
to, čo sa už zdá byť takmer nevyhnutné. Naša identita a naše budúce volby 
sú podmienené najmä tým, čo sme už urobili a kým sme sa už stali. Na dru
hej strane sme aj tými, kými sa chceme či túžime stať, alebo lepšie pove
dané, ktorými sa svojimi každodennými rozhodnutiami ešte len stávame. 
Naša definitívna vnútorná podoba je v nedohľadne, rozmazaná v procese 
neustáleho a dynamického diania, v hérakleitovskom plynutí všetkého, i na
šej psyché. Akokoľvek sa snažíme uchopiť svoje prerody, zmeny, svoju 
vlastnú situáciu, odhaľujeme len závoj ukrytý za závojom. Naše bodové se
bareflexie sú iba statickými fotografiami nekončiaceho toku, ostrovčeky po
chopenia seba samých i sveta naokolo, ostrovčeky, vďaka ktorým cítime as
poň nejakú pevnú zem pod nohami, i keby boli čo ako iluzórnymi. Azda až 
v pokročilom veku začíname viacej chápať svojich rodičov a naše vlastné 
detstvo je nám paradoxne odrazu akosi bližšie. Blahosklonná pamäť nám 
prináša rozprávku za rozprávkou o tom, ako bolo všetko to, čo sme zažili, 
krásne, hoci to mohlo byť aj miestami trpké, či plné strádania a tráum. 
Možno ani smrť neuzavrie to, čo nazývame ľudským príbehom, pretože ten 
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neúnavne skladajú ďalej milovaní a pozostalí, takže napokon môžu vznikať 
legendy, ktoré sa nikdy nestali. 

Zhruba v takomto uvažovaní nad behom času a nad ľudským vývojom 
som sa pristihol, keď som premýšľal, čo o sebe napísať do úvodníka takmer 
tri mesiace po tom, čo som bol redakčnou radou časopisu Alkoholizmus 
a drogové závislosti zvolený za vedúceho redaktora. Bolo to presne 22. 6. 
2018. Hoci som mohol povedať nie, vnímal som, že by nebolo správne len 
tak jednoducho sa striasť toho, čo mi nepredvídateľné životné okolnosti po
núkajú a pre spleť povinností ignorovať to, kam ma azda vedú. Ešte pár me
siacov pred touto voľbou som ani zďaleka nemohol tušiť, že po svojom boha
tom a krásnom lete budem písať tieto riadky, venované všetkým Vám, čita
teľom a čitateľkám tohto časopisu, kolegom a kolegyniam, záujemcom a záu
jemkyniam o problematiku závislostí, i Vám, svojim kamarátom, kamarát
kam a priateľom. 

Michal Turček, čerstvý ex-šéfredaktor, sa často mračil, keď mi hovoril 
niečo o problémoch a neistom osude časopisu. Ktovie ako vnímal moje po
vzbudenia smerom k jeho práci. Myslel som to vždy úprimne, aj to, keď som 
mu hovoril, že veci nejdú vždy tak ako by sme chceli, alebo keď som mu 
vyznával, že podľa mňa je ako vedúci redaktor naozaj na správnom mieste. 
Teraz sa nad tým môžem iba pousmiať. Za necelé tri mesiace som ako-tak 
pochopil ako časopis funguje a aká ťarcha je na pleciach toho, kto ho re
dakčne vedie. Pod vplyvom stresu z toho, či to budem robiť dobre, ako aj 
neistoty, či stihne vyjsť zborník abstraktov k AT konferencii alebo druhé 
číslo časopisu načas (v prvom prípade to vyšlo, v druhom však, ako vidíte, 
nie), som mu párkrát venoval aj svoje prvé myšlienky po prebudení. O to 
radšej som však teraz, keď ho konečne môžete držať v rukách a keď môže 
slúžiť práve na to, na čo je určený. 

Ako obrovské poďakovanie Michalovi Turčekovi by som rád pripomenul, 
čím všetkým si prešiel časopis pod jeho vedením, hoci to ustál bez toho, že 
by sme to my, jeho čitatelia a odoberatelia, nejako zreteľnejšie pocítili. 
Počas predchádzajúcich piatich rokov prišiel časopis Alkoholizmus a dro
gové závislosti o finančnú i organizačnú podporu Slovenskej psychiatrickej 
spoločnosti, pričom ju získal od Sekcie drogových závislostí SPsS SLS. Pre 
dlhodobý problém s nedostatkom príspevkov sa vychádzanie časopisu ob
medzilo na štyrikrát ročne. Na dôvažok, z roka na rok je čoraz neistejšia re
klamná podpora od farmaceutických firiem. To sú boje na viacerých fron
toch, ktoré musel zvádzať Michal Turček, a ktoré som teraz zdedil aj ja, pre
tože už zo samotnej povahy veci nemôžu byť nezdedené. Zo skeptického 
pohľadu časopis vlastne stále viac a viac zápasí o svoju existenciu. Z optimi
stického pohľadu sme však stále tu. A ja som od koreňa skôr optimistom. 
Preto na záver zopár pozitívnych vecí. Michalovi sa za ostatných päť rokov 
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podarilo aktualizovať pokyny pre prispievateľov, zjednotiť obsah a formu ča
sopisu, ako aj recenzovanie príspevkov. Vytvoril funkčnú internetovú 
stránku, na ktorej sa rozrastá počet fulltextových článkov a digitalizovaný 
archív časopisu a prednášok z konferencií, čo sú jednoznačne pozitívne kro
ky smerom k modernizácii. Ďakujeme Michal! 

V nadväznosti na to si Vás dovoľujem upozorniť na to, že som zriadil fa
cebookovú stránku časopisu, ktorá v podstate reflektuje obsah webovej 
stránky, administrovanej Michalom Turčekom. Mojim motívom k jej vytvo
reniu bolo v prvom rade zvýšenie povedomia o našom časopise, jeho 
zviditeľnenie, zvýšenie jeho čitateľskej základne a predaja, ako aj prilákanie 
nových autorov na publikovanie v ňom. Umiestnenie stránky na sociálnu 
sieť je podľa mňa potenciálne najrýchlejším a najefektívnejším krokom 
k uvedenému. Na stránku môžu svojimi komentármi prispievať rôzni ľudia, 
avšak až po kontrole správcom, ktorým som zatiaľ len ja. Týmto Vás záro
veň prosím - ak máte konto na facebooku a chceli by ste pomôcť s reali
záciou a udržiavaním stránky, prihláste sa mi, veľmi rád Vás pripojím k ad
ministrácii. Stránka je verejne prístupná, no v žiadnom prípade nejde o ná
hradu webovej stránky, ani o jej alternatívu. Je bezplatná, stála nás a bude 
nás stáť presne O eur. Rovnako však z jej zriadenia alebo z počtu kliknutí 
na ňu nemáme žiadne zisky. 

To je asi všetko, čo sa mi na začiatku žiadalo povedať. Prosím Vás všet
kých o pomoc pri tvorbe časopisu, či už prispievaním, svojimi komentármi, 
kritikou a nápadmi, alebo šírením informácií z neho, jeho citovaním a inter
netovým zdieľaním. Držím Vám v tom palce, držte ich prosím aj Vy mne. 

Pôvodne som chcel ešte napísať, že sa budem snažiť, aby mi časopis 
prirástol k srdcu. Ale to sa už vlastne stalo. 

Váš 
MUDr. Michal Patarák 
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