
Prezerám si posledné èísla nášho èasopisu – Alkoholizmus

a drogová závislosť (ADZ) – ako aj èísla èasopisu Adiktolo-

gie (AL). A mám radosť, že oba èasopisy v drsnej dobe rané-

ho èesko-slovenského kapitalizmu vychádzajú. To som na-

písal pred èasom v editoriali AL. Je to pravda, takže to

môžeme zopakovať. Èo je samo o sebe dôvod na radosť

i zamyslenie.

Je však dôležité to, že vychádzajú a dopåòajú sa. Do-

påòajú sa v tom, že AL je viac orientovaná na psychologicko-

-sociálne pole adiktológie, i keï nechýbajú èlánky aj z psy-

chiatrickej adiktológie. ADZ je ako èasopis viac orientovaný

na psychiatricko-adiktologickú problematiku, ale publikuje

aj práce z oblasti psychologicko-sociálnej. A samozrejme,

oba èasopisy majú aj èlánky týkajúce sa drogovej politiky.

Teším sa z toho ako šéfredaktor prvého z nich a ako èlen re-

dakènej rady druhého z nich. Oba uverejòujú èeské i sloven-

ské práce (námatkovo v AL publikoval v poslednom èase

Ochaba, Okruhlica, Kiššová, v ADZ Hosák, Nešpor, Poko-

ra). V oboch redakèných radách sú zástupcovia takreèeno

z oboch strán Moravy. Vzájomne si poskytujeme aj recenzné

služby, keïže sú anonymné, nebudem menovať. Ale nedá

mi, musím poïakovať Miovskému za spoluprácu na minu-

loroènom èísle 4 ADZ.V èasopisoch si vzájomne uverejòuje-

me rôzne oznamy, ale aj obsahy uplynulých roèníkov. Ešte

by sme si mali viac všímať knižných publikácií a recenzovať

ich. Nakoniec ich nie je v tomto stredoeurópskom priestore

až tak ve¾a.

V oboch èasopisoch sa snažíme informovať o podujati-

ach, ktoré sa robia na Slovensku alebo v Èesku. Keï je už

reè o kongresoch, seminároch, etc., spolupráca oboch odbor-

ných spoloèností/sekcií pokraèuje aj v tejto oblasti. Je pra-

vidlom, že prednášky a prednášatelia sú vždy aj z druhej

strany Moravy. Len nedávno sme na konferencii v Bojni-

ciach a minulý rok v Revúèke uvítali s hodnotnými príspev-

kami èeských kolegov. Len tak úchytkom spomeniem, že

príspevky napríklad Popova, Grohmanovej a spol. v Bojni-

ciach sme s radosťou uvítali. A snáï èeskí kolegovia uvítali

v Seèi prednášku Novotného a spol., Heretíka jr. a spol.,

apod. Spolupráca pokraèuje. Snáï by sme ju mohli aj u¾ah-

èiť a nerobiť konferenciu v Revúèke (to mali problém nájsť

aj Slováci, alebo v Seèi, to som mal problém ja, kde to vôbec

je, ale pomohol mi Miovský). Mali by sme vybrať miesta tro-

chu komunikaène dostupnejšie, ale je to vec diskusie, lebo aj

Seè aj Revúèka mali krásne okolie. Budúci rok sme pre kon-

ferenciu zvolili Vysoké Tatry (Starý Smokovec), èo je komu-

nikaène bezproblémové aj pre úèastníkov zo Slovenska aj

z Èeska.

Treba však ako v každej hre prejsť na „vyšší level“.

Takto som si povzdychol pred pár rokmi. Touto vyššou úrov-

òou sú spoloèné výskumné projekty. Prikroèilo sa už aj k to-

muto typu spolupráce. V spolupráci s pražským Centrom

adiktológie sa realizoval projekt Hièárovej a spol. o evalvá-

cii novej legislatívy na Slovensku a dopade na realizaènú

prax v oblasti drogových závislostí. V príprave je ïalší spo-

loèný výskumný projekt. Som rád osobne, že na tomto pro-

jekte budem participovať. Nebol by asi ve¾ký problém pri-

praviť projekt zameraný na rozdiely a podobnosti terapeu-

tickej praxe. Podobný projekt so zameraním na schizofréniu

pred èasom realizovali ako drobný „Gesamtkunstwerk“

pražská a bratislavská psychiatrická klinika. Iste by Pred-

ná Hora rada uvítala takýto alebo podobný projekt s neja-

kým èeským pracoviskom. Dúfam, že bude èasom viac ta-

kýchto spoloèných plodov.

Teda všelièo sa nám darí, ale nieèo aj nie. Svojho èasu

sme chceli vytvoriť dva prepojené informaèné portály na in-

ternete, kde by boli prístupné oba èasopisy. Aj sme sa už

o tom vzájomne dohovárali, ako inak, okrem iného aj na pol-

ceste v Brne. Zatia¾ sa nám to nedarí. Ale nevzdávame to,

však aj kríza niekedy skonèí...

A ešte, vážení priatelia, prijmite prianie všetkého dob-

rého k Vianociam a do Nového roku 2012.

V Bratislave 15. novembra 2011

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

šéfredaktor èasopisu Alkoholizmus a drogová závislosť

a èlen redakènej rady èasopisu Adiktologie
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