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Vážení čitatelia 
a čitateľky,

blíži sa koniec 
roka a do rúk sa vám 
tentoraz dostáva 
rozšírené číslo 
– dvojčíslo časopisu 
Prometheus. Je plné 

aktuálnych tém, ktoré vyvolali rozsiahlu 
diskusiu v slovenskej verejnosti i medzi 
samotnými členmi našej redakcie. Či už 
je to Lex Hlinka, spory ohľadom príručky 
sexuálnej výchovy, nový školský zákon či 
toľkokrát pretriasaná zmluva o výhradách 
vo svedomí. Práve tieto témy patria medzi 
tie, ktoré formujú charakter a hodnoty 
spoločnosti, a preto si zasluhujú náležitú 
pozornosť.

V priebehu roka sme sa už viackrát 
zmienili o fi nančných problémoch, 
s ktorými časopis zápasí. Napriek tomu 
sa nám vždy podarilo zabezpečiť jeho vyda-
nie, a tak je to aj tentoraz. Lebo priazeň 
a spokojnosť vás čitateľov a čitateliek je 
pre nás najdôležitejšia. Od budúceho 
roku však budeme nútení pristúpiť 
k určitým zmenám, ktoré sa dotknú najmä 
periodicity časopisu. Od februára sa už 
nebudete stretávať s dvojmesačníkom, ale 
so štvrťmesačníkom, zato s rozšíreným 
a pestrejším obsahom. Verím, že nám 
napriek tomu zachováte svoju vernosť a že 
si časopis predplatíte aj na budúci rok.

Prajem vám príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu vašej rodiny a veľa 
úspechov, optimizmu a elánu do nového 
roka 2008.

Judita Takáčová
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