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Editoriál 

 

K 25. výročiu založenia časopisu 

 

 

Milí čitatelia,  

je to neuveriteľné, ale je to neodškriepiteľný fakt. Pred 

štvrťstoročím, v roku 1994, s húževnatosťou sebe vlastnou sa 

pustil prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., (do roku 1992 ria-

diteľ vtedy Krajskej psychiatrickej liečebne Pezinok) do zá-

pasu o vytvorenie odborného časopisu na platforme takpove-

diac národnej. V spoločnosti v tom čase ešte silno rezonovala 

téma rozdelenia federácie na dve samostatné republiky. V psy-

chiatrickej obci boli v tejto otázke rôzne prúdy, viac prevlá-

dali tie za zachovanie spoločného štátu. Spomínam si, že keď 

sa na výbor psychiatrickej spoločnosti dostalo prvé číslo Psy-

chiatrie (taký bol pôvodný názov časopisu), viacerí jeho čle-

novia krútili nad tou sýtozelenou obálkou hlavami a vyjadro-

vali nesúhlas s jeho príchodom s odvolaním sa na trhanie vä-

zieb s českými kolegami. V povetrí visel nad časopisom ver-

dikt – nežiaduci, nadbytočný, rozdeľuje spoločnú česko-slo-

venskú odbornú komunitu. Profesor Pogády si však bol 

veľmi dobre vedomý, aké nástroje potrebuje slovenská psy-

chiatria na svoje pozdvihnutie: vedecký rast a priestor na 

publikovanie vlastných poznatkov. V duchu overenej ľudskej 

skúsenosti, že najlepšie dozrieva ten, kto sa musí postarať 

sám o seba. Federálny psychiatrický výskum skončil a zalo-

ženie Centra pre výskum mentálneho zdravia, ktoré bolo v Pe-

zinku pripravené na rozbehnutie činnosti, „pochoval“ pore-

volučný chaos, v ktorom sa z vaničky vylievali aj životas-

chopné organizmy. Kreovanie časopisu sa javilo ako dobré 

riešenie, primerané vtedajším ekonomickým možnostiam. 

Ukázalo sa, že obavy zo „znacionálnenia“ slovenskej psy-

chiatrie a z pretrhania spoločných zväzkov sa nenaplnili, veď 

krátko na to vznikol český časopis Psychiatrie a nič zlé to ne-

prinieslo. Naopak, z oboch brehov Moravy počuť, že naše 

vzťahy sú už roky na takej dobrej úrovni ako nikdy predtým. 

Aby mohol časopis žiť, potreboval okrem redakčnej rady od-

borného redaktora, ktorý bude mať na starosti jeho redakčnú 

úpravu. Bolo zrejmé, že to musí byť entuziasta, skúsený člo-

vek, vedecký a pedagogický pracovník s bohatými skúsenos-

ťami v tejto disciplíne a skromnými požiadavkami na od-

menu. V osobe Mariána Bernadiča, v tom čase docenta na Ka-

tedre patofyziológie LF UK, našiel profesor Pogády toho pra-

vého. Profesor MUDr. Marián Bernadič, CSc., náš Marino, 

ako mu hovoríme, stojí pri časopise od samého začiatku 

a stará sa oň ako o vlastné dieťa, obetavo a nezištne. 

Ale vráťme sa ešte k začiatkom. Časopis mal dôležitú 

preambulu, ktorou dával na vedomie skutočnosť, že psy-

chiatrická klinika na Mickiewiczovej ulici v Bratislave a pe-

zinská psychiatria majú od svojho vzniku k sebe veľmi blízko 

a ich budúcnosť je v úzkej spolupráci. Bola to šťastná náhoda 

či symbolika, že časopis bol založený v roku 1994 z príleži-

tosti 75. výročia založenia psychiatrickej kliniky a 70. výro-

čia vzniku pezinskej psychiatrie. Tomu zodpovedalo aj zlo-

ženie redakčnej rady. Vždy sme sa snažili, aby v nej figuro-

vali známe a rešpektované osobnosti z akademického, vý-

skumného aj klinického prostredia. Nielen z metropoly a uni-

verzitných miest, ale aj z „vidieka“, pretože tam, v špeciali-

zovaných nemocniciach a liečebniach, sa liečili tisícky pa-

cientov a bol tam ohromný potenciál klinických skúseností 

najmä v oblasti tzv. veľkej psychiatrie. Z redakčných stret-

nutí spomeniem aspoň tie, ktoré poctil svojou účasťou profe-

sor Ivan Žucha: nehovoril zbytočne, ale čo povedal, malo 

váhu zlata a lesk drahokamu. To nás v Pezinku viedlo 

k tomu, že sme mu pripravili prvé knižné vydanie jeho múd-

rych textov pod názvom Fragmenty.  

Náplň prvých desiatich ročníkov redigoval šéfredaktor 

profesor Pogády viac biologickým smerom. Vyplývalo to 

z jeho vedeckej orientácie. Keď sa však pozrieme na obsahy 

čísel, uvedomíme si, že pestrosť a kvalita príspevkov sprevá-

dzala časopis od jeho vzniku. Publikované boli aj pozoru-

hodné psychoterapeutické práce. Po smrti profesora Pogá-

dyho (2004) som dostal šéfredaktorské žezlo do ruky ja, na-

koľko sa redakčná rada zhodla na princípe, aby bol šéfredak-

torom ten, kto pracuje v zariadení, kde časopis vznikol.  

V roku 1998 sme zmenili obálku časopisu, jej grafiku i fa-

rebnosť. Postupne sme rozšírili jeho orientáciu o psychoso-

matiku a psychoterapiu, pričom pôvodný biologický resp. 

neurobiologický grunt zostal zachovaný. Tým sme otvorili 

priestor širšiemu autorskému zázemiu a s tým čiastočne sú-

viseli aj postupné zmeny v zložení redakčnej rady. Od roku 

2007 časopis vychádza pod novým názvom Psychiatria Psy-

choterapia Psychosomatika. Treba zdôrazniť, že zabezpeče-

nie tlačenej podoby bolo možné iba so sponzorskou pomocou 

farmaceutických firiem. Prvé roky to išlo celkom hladko. Na 

trh sa dostávali nové preparáty a firmy mali dostatok zdrojov 

na reklamu. Obsah časopisu sa však nikdy nespreneveril 

krédu, ktoré sme vyznávali od jeho vzniku: nezávislosť. Ne-

pustili sme ani jeden tendenčný materiál, ale na druhej strane 

sme občas pustili prácu, ktorá mala polemický charakter 

a mala viesť k diskusii. Zistili sme však, že vyvolať na Slo-

vensku verejnú diskusiu nebolo jednoduché. Slovenskí autori 

neradi písali a ešte menej viedli polemiky, aspoň tie písané. 

Redakčná rada mala opakovane ambíciu postaviť jednotlivé 

čísla a ročníky v tematických blokoch, bol však problém s ne-

dostatkom autorov. Postupne sa autorská hanblivosť či poho-

dlnosť rozpúšťala a do redakcie prichádzali zaujímavé a kva-

litné príspevky zo všetkých oblastí odboru. Paradoxne, v ča-

soch, kedy bol časopis už etablovaný a bol zaujímavý aj pre 

českých autorov, prichádzali signály jeho ohrozenia. Zme-

nila sa farmaceutická scéna, firmy postupne začali šetriť na 
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reklame, originálne lieky strácali patentovú ochranu a trh o- 

vládli čoraz viac generiká, ktoré reklamu nepotrebovali. Tla-

čenú podobu časopisu bolo z roka na rok ťažšie finančne za-

bezpečiť a mňa ako šéfredaktora čoraz viac frustrovalo „žob-

ronenie“ o peniaze, aby sme mohli tlačiť nové číslo. A tak sa 

redakčná rada nakoniec rozhodla v r. 2011 zrušiť tlač a časo-

pis prešiel do elektronickej verzie, dostupný na webe. Čle-

nom spoločností (psychiatrickej aj psychoterapeutickej) však 

prestali chodiť domov obálky s časopisom a článkami na 

peknom kriedovom papieri. S napätím sme čakali, čo to pri-

nesie. Našťastie nič zlé, ba práve naopak. Čitatelia si na novú 

podobu zvykli, postupne sa zdokonalil archív, vyhľadávanie 

starších článkov je jednoduchšie a z čísiel o čitateľnosti prác 

vidíme, čo našich čitateľov najviac zaujíma. Značka www.psy-

chiatria-časopis.sk je spriatelená s novými digitálnymi tech-

nológiami, alebo inak povedané, snažíme sa modernizovať 

webovú stránku čo najviac, pokiaľ nám to dovolí limit fi-

nančných prostriedkov. Časopis je evidovaný v databáze Bib-

liographia medica Slovaca (BMS) a v citačnej databáze CiBa-

Med. 

Aká je v súčasnosti kondícia časopisu? Jeho charakteris-

tickou črtou je otvorenosť, s ktorou súvisí aj pestrosť tém. 

Obsah jednotlivých čísel je rôzny, do redakcie prichádzajú 

práce „klasické“ psychiatrické vrátane výskumných, ale aj 

psychoterapeutické, psychosomatické i filozofické. V archíve 

sú uložené čísla, ktoré i po rokoch zaujmú svojou tematickou 

originalitou, spracovaním a presahom do iných vedných ob-

lastí. Dávame priestor aj prácam, ktoré pôvodne odzneli na 

významných konferenciách. Sú to cenné zdroje informácií, 

neraz slúžiace edukácii mladých adeptov, zaradených do špe-

cializačného štúdia v psychiatrii či do certifikačnej prípravy 

v psychoterapii. Sú obdobia, kedy je ponuka prác dobrá, ale 

poznáme aj situácie, kedy musíme oslovovať autorov, aby sľú-

bené včas dodali. Oceňujeme, že sme mohli čitateľom spro-

stredkovať uceleným spôsobom aj najnovšie trendy a vý-

skumy v niektorých témach, napríklad o vzťahovej väzbe. 

Ak ale mám vyjadriť akýsi globálny pocit za seba i za re-

dakčnú radu, privítali by sme väčšiu aktivitu členov odbor-

ných spoločností k publikovaniu a prezentovaniu výsledkov 

svojej práce i prezentovaniu svojich názorov a postojov. 

Rovnako má zmysel podeliť sa s druhými s tým, čo čitatelia 

prečítali, lebo pravidelne zaraďujeme do čísiel aj recenzie na 

vybrané publikácie. Pre autorov môže byť stimulom, keď zis-

tia, koľko ľudí si prečítalo ich prácu. Tie čísla neraz aj nás 

prekvapia a to nám dáva uspokojenie, že táto práca, existen-

cia nášho jubilanta, má zmysel a plní svoje poslanie v inten-

ciách jej zakladateľov.  

Želám časopisu do ďalších štvrťstoročníc veľa vitality 

a dostatok dobrých autorov prinášajúcich zaujímavé články. 

Časopis bude mať takú podobu, akú mu dáte aj vy. Preto 

vám, milí čitatelia, želám potešenie z intelektuálnych zážit-

kov pri čítaní príspevkov a zároveň sa vám chcem poďako-

vať za priazeň a záujem o časopis. Moje osobitné poďakova-

nie patrí aktívnym prispievateľom a tiež redakčnej rade, 

ktorá bdie nad úrovňou a smerovaním časopisu. A celkom na 

záver vyslovujem jedno veľké ďakujem našim odborným re-

daktorom a samozrejme jazykovej redaktorke. Bez ich in-

vencie, systematickej práce, odbornej erudície a redaktorskej 

starostlivosti by náš časopis na špičkovej profesionálnej 

úrovni nemohol existovať.  

 

MUDr. Pavel Černák, PhD. 

 šéfredaktor 

 

 
 
 


