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Milí čitatelia,
História, o. z., ktorá vydá-
va časopis História v po-
sledných mesiacoch zrea-
lizovala viaceré opatrenia 
na úsporu financií. Cieľom 
bolo optimalizovať chod 
občianskeho združenia 
tak, aby sa minimalizovali 
dopady na čitateľov. Situá-
cia sa však nezlepšila. Pan-
démia Covidu-19 a vojna na 

Ukrajine negatívne zasiahli trh s médiami. Zdražel 
všetok materiál potrebný pre výrobu časopisov, 
klesla inzercia, komunikácia s inzertnými klientami 
sa utlmila, zanikli novinové stánky, výrazne sa ob-
medzil, či zanikol, predaj časopisov v sieti obchod-
ných reťazcov a dokonca i v kníhkupectvách. Kríza 
teda postihla nielen výrobu, ale aj odbyt perio- 
dík. Niektoré časopisy znížili periodicitu, iné zní-
žili platy zamestnancom, resp. zredukovali počet 
redaktorov, zmenili formát či kvalitu papiera. To sa 
logicky premietlo do zvýšenia ich predajných cien.
Tieto problémy neobišli ani náš časopis. Navyše sa 
objavili niektoré špecifiká. Predovšetkým strata 
možnosti uchádzať sa o dotácie v dôsledku zruše-
nia podpory pre vydávanie odborných časopisov 
pre zamestnancov škôl a školských zariadení a ča-
sopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a škol-
ských zariadení na ministerstve školstva. História 
sa nemôže uchádzať ani o príspevok z Fondu pre 
podporu umenia, pretože odbor história sa nena-
chádza v portfóliu oprávnených žiadateľov o prí-
spevok.
Z uvedených dôvodov od prvého čísla ročníka 2023 
zavádzame viacero zmien, ktoré budú pre čitateľov 
znamenať zmenu návykov. Tlačenú podobu jednot-
livých čísel Histórie ročníka 2023 síce zachováme, 
no doručíme ju záujemcom za cenu zodpovedajúcu 
skutočným tlačovým nákladom. Čím viac odberate-
ľov a sponzorských príspevkov získame, tým bude 
cena nižšia. Jej konkrétnu výšku uvedieme pri kaž-
dom novom čísle na stránke https://ehistoria.sk. 
Odberatelia zároveň zadarmo dostanú jednu kniž-
nú publikáciu z našich skladových zásob.
V snahe získať finančné prostriedky na vydávanie 
časopisu pristúpili sme k predaju kníh. Na stránke 
https://ehistoria.sk je pre Vás pripravená pestrá 
ponuka novej i staršej literatúry, ktorú nepretržite 
dopĺňame. Pri objednávke ľubovoľnej publikácie, 
môžete ako bonus získať tri čísla Histórie z ľubo-
voľných ročníkov (od roku 2001), a to až do vyčer-
pania zásob. Ponuka sa nevzťahuje na roky 2023, 
2022 a 2021. Vybrané čísla Vám doručíme za cenu 
poštovného, v prípade osobného odberu zadarmo. 
V priebehu roka pristúpime k ďalším opatreniam, 
o ktorých Vás budeme samozrejme informovať. 
Zároveň Vás prosíme, ak Vám to finančná situácia 
umožňuje, podporte vydávanie Histórie. Peňaž-
ný príspevok zasielajte na účet: SK19 0900 0000 
0051 1133 5703. 
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Prvá strana obálky: 
Stretnutie dvoch dám s tenisovými raketami v ruke
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