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ČASOPIS VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO –  

  - OBZRETIE PO 10 ROKOCH 

 

Počiatkom roku 2004 sa vynorila potreba vydávať slovenský odborný časopis, 

ktorý by prinášal problematiku verejného zdravotníctva v dostupných jazykoch, t.j. 

slovensky, česky a anglicky. Pretože sa nepodarilo zabezpečiť finančné zdroje na 

vydávanie printovej formy a tiež s ohľadom na lepšiu dostupnosť, vznikla myšlienka 

vydávania internetového časopisu, ktorý by vychádzal štvrťročne. Časopis mal 

internetovú adresu www.verejnezdravotnictvo.sk a pridelené medzinárodné číslo ISSN 

1337-1789. Recenzovaný časopis mal za úlohu prinášať prierez problematikou 

verejného zdravotníctva na Slovensku. Na čele redakčnej rady sa vystriedali viacerí 

vedúci redaktori: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. (2004-2009), PhDr. RNDr. Andrej 

Kováč, PhD, MPH (2009-2011), prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. (2013-2014) 

a MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH (menovaná 01.10.2014). 

 Časopis vychádzal 4 krát ročne s výnimkou rokov 2004, 2005, 2006, 2007 

a 2008, keď vyšiel trikrát, vždy s dvojčíslom 2/3. V dôsledku zlyhania redakčnej rady 

prestal časopis vychádzať v roku 2011, takže nevyšli čísla 3/2011, 4/2011, celý ročník 

2012 a čísla 1/2013 a 2/2013. Z iniciatívy dekanky Fakulty verejného zdravotníctva, 

doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD, MPH, mim.prof. začal časopis opäť vychádzať 

od čísla 3/2013. Jeho riadením bola dočasne poverená redakčná rada s vedúcim 

redaktorom prof. MUDr. Ladislavom Hegyim, DrSc.  

 Napriek výpadku vo vydávaní časopisu zaznamenal časopis za 10 rokov 10 742 

návštev, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme čitateľov, ale tiež o kvalite článkov. 
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Za uplynulých 10 rokov boli skladba a počet prác nasledovné: 

 

Tab.1:  Počty a skladba prác v rokoch 2004 – 2014 

 

Vydané čísla 28 

Editoriály 28 

Originálne články 80 

Prehľadové práce 45 

Správy a aktuality 11 

Jubileá a personálie 6 

Recenzie kníh 3 

ŠVOČ 3 

 

 Napriek ťažkostiam a nedostatkom považujeme revitalizáciu časopisu Verejné 

zdravotníctvo za úspešný krok a sme presvedčení, že jeho autorský kolektív a čitateľský 

okruh sa budú ďalej rozširovať. 

 

 

              prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. 
          Vedúci redaktor internetového časopisu VZ  
                                                         FVZ SZU, Katedra preventívnej a klinickej medicíny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


