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Dagmar Matejová

s veľkým očakávaním Vám predstavujeme prvé dvojčíslo 39. ročníka Slovenského veterinárskeho časopisu. Verím, že obsah dvojčísla dokáže naplniť Vaše očakávanie. Úvodný
príspevok analyzuje plnenie úloh organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR v predchádzajúcom roku a zároveň je pomenované hlavné smerovanie odborných činností pri kontrole zdravotnej bezpečnosti a kvality na jednotlivých stupňoch potravinového
reťazca v kontexte národného a medzinárodného napredovania. Hodnotenie potravinových
škandálov, ktoré sprevádzali v ostatných rokoch potravinársky priemysel v krajinách EÚ
a európskeho spotrebiteľa, potvrdilo potrebu prijať komplex účinných preventívnych opatrení. Zavlečenie afrického moru ošípaných v januári na územie Európskej únie (Litva,
Poľsko) spôsobilo, že priemysel ošípaných v krajinách EÚ z dôvodu zákazu exportu živých
ošípaných, bravčového mäsa a mäsových výrobkov do Ruskej federácie a niektorých tretích
krajín sa otriasa v ekonomických problémoch. Aj ostatné odborné príspevky potvrdzujú,
do ktorých odborne dôležitých oblastí je aktuálny prienik veterinárnej medicíny a príbuzných odborov. Už pravidelne v obsahu dvojčísla nájdete pripomenutie si významných osobností a udalostí. Tradične za všetky stojí na začiatku roka zmienka o veterinárskom plese
na Sliači a odborno-športovom podujatí Dolnom Kubíne.
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