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Namiesto úvodného slova
Keď som v roku 2007 dostala pár mesiacov po nástupe do redakcie
Solenu prvý časopis do svojej „opatery“, bola to práve Via Practica.
V tom čase sa naša spoločnosť začala rozrastať, pribúdali nám nové
tituly, nové podujatia, a preto rozšírenie redakcie nenechalo na seba
dlho čakať. Prvý titul, ktorého sa vtedajší šéfredaktor a redaktor v jednej
osobe „vzdal“ a ktorý som ako druhý človek v redakcii dostala na starosť, bol časopis, ktorý
práve držíte v rukách. V tom čase vychádzal ešte ako mesačník, takže si vyžadoval oveľa
viac práce ako ostatné tituly. Po roku som však zrazu nebola súčasťou redakcie. Prišlo dieťa
a s ním materská a následne rodičovská dovolenka. V januári 2012 som sa však vrátila späť
do redakcie a v lete 2013 sa akoby zopakovala história. Časopis, s ktorým som v roku 2007
začínala, sa ku mne vrátil. Po kolegyni, ktorá odišla do zaslúženého dôchodku, som zdedila
nielen časopis, aj záväzok voči vám, čitateľom, predplatiteľom, riešiteľom autodidaktických
testov, ale aj záväzok voči autorom, recenzentom a v neposlednom rade aj voči obchodným
partnerom, bez ktorých finančnej podpory by vydávanie časopisu nebolo možné.
Časopis, ktorý má najviac predplatiteľov a oslovuje najširšiu cieľovú skupinu spomedzi
všetkých našich titulov, si zaslúži ďalší rozvoj a posun vpred aj napriek časom, ktoré nie sú
práve ideálne. Usilovnou drinou, podporou členov redakčnej rady, ako aj našich autorov
a recenzentov, podporou obchodných partnerov, ale aj vašou vernosťou a trpezlivosťou sa to
hádam podarí. Žiaľ, práca na časopise nie je len o jednom človeku, nie je len o zodpovednej
redaktorke... Držme si palce, aby som počas celého roka mala šťastie len na nápomocných
ľudí, aby okolnosti priali časopisu, ktorý, myslím, môžem smelo vyhlásiť za kľúčový pre vydavateľstvo Solen. Týmto číslom sme uzatvorili 10. ročník jeho vydávania. Via Practica bola
prvým naším čisto slovenským časopisom, a prvým časopisom, ku ktorému sme sa rozhodli
pravidelne organizovať odborné podujatie. Aj to čaká významné jubileum. V septembri pre
vás, verných čitateľov, pripravujeme 10. ročník kongresu Medicína pre prax. Viac informácií
prinesieme už čoskoro.
Milí čitatelia, dovoľte mi, v mene celej redakcie vydavateľstva Solen, popriať vám na začiatku nového roka všetko dobré a poďakovať vám za dôveru, ktorú nám prejavujete tým, že
čítate naše časopisy. Verím, že to tak ostane aj naďalej, a že sa nám podarí pripraviť aj v roku
2014 pre vás zaujímavé odborné čítanie, ktoré nebude len popísaným papierom, ale prinesie
vám nové informácie, nové vedomosti a pohľady. Aby aj v roku 2014 bola Via Practica ako aj
celá spoločnosť Solen vaším hlavným partnerom v odbornom vzdelávaní.
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
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