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Editoriál 
 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí čitatelia, 

 

Historici zvyknú hovoriť, že aj tie najkontroverznejšie udalosti v našej histórii boli paradoxne často  
spojené s rozhodovaním ľudí, ktorí konali vo svojom najlepšom presvedčení. Vraj dobré úmysly bývajú 
nechtiac aj „cestou do pekla“. Bohužiaľ je to vždy možné konštatovať až ex post, až pri bilancovaní, kedy 
je v mnohých prípadoch už neskoro. Človek si tak neustále kladie otázku, či vôbec existuje možnosť  
sústavnej a nepretržitej kontroly začatého diela tak, aby mal istotu, že ide „dobrou cestou“ a dielo bude 
úspešné. 

Odpoveďou z pohľadu šéfredaktora môže byť aj aktuálne číslo Zdravotníckych listov a úspechy, ktoré 
sa nám podarilo dosiahnuť v ostatnom období. Dovoľte mi prezentovať niekoľko štatistických údajov.  
Aktuálne čítate v poradí už dvadsiaty piaty editoriál, ktorý je súčasťou druhého čísla už siedmeho ročníka 
nášho vedeckého časopisu. Od svojho vzniku až po aktuálne číslo bolo publikovaných spolu 331 vedeckých 
článkov v štyroch edičných sériách a 301 abstraktov z 10 vedeckých konferencií, ktoré boli vydané spolu 
na 2462 stranách. Za celou touto formálnou štatistikou sa skrýva zodpovedné recenzovanie každého  
príspevku a mravenčia práca a nasadenie celého edičného tímu. Vďaka nej sa časopis postupne prepracoval 
až do svetovej citačnej a bibliografickej databázy SCOPUS a  medzinárodných Open Access databáz DOAJ 
a ROAD. 

Vyššie uvedené informácie nie sú písané s podtónom samochvály, ale s pokorou a s vedomím, že kvalita 
každého periodika je záležitosť trvalého a nepretržitého procesu. Je ťažké začínať, hľadať vizuálnu  
i formálnu stránku časopisu, ktorá by bola schopná nadčasovosti, a ktorá by mu dávala jeho vlastnú „dušu“. 
Je však ťažké aj pokračovať a vytrvať v začatom úsilí, neskĺznuť do stereotypu a stagnácie. Ešte ťažšie je 
pracovať v zmysle sústavného zlepšovania formálnej i obsahovej stránky periodika. Preto, ak zmieňujeme 
jeho úspechy, píšeme to s vedomím vynaloženej snahy a obetavosti všetkých, ktorí sa na jeho  
príprave zúčastňujú. Patrí im za to veľká vďaka. 

Čas sa však nezastaví a plynie ďalej. Čitatelia si prečítajú druhé číslo siedmeho ročníka Zdravotníckych 
listov a začne sa finalizácia nového, tretieho čísla. Prijímanie rukopisov, recenzné konanie, grafická úprava 
a zapracovanie, tlačenie a on-line zverejnenie. Prídu nové medzníky, nové výzvy a veríme, že i nové  
úspechy. To posledné spolu so zdravím prajeme aj tým, pre ktorých je náš vedecký časopis určený – svojim 
čitateľom. 
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