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SLOVENSKÝ VETERINÁRSKY ČASOPIS – ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK PRE VETERINÁRNU STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVIE ZVIERAT,
VETERINÁRNU FARMÁCIU, DIETETIKU, WELFARE, ÚRADNÚ KONTROLU A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN, VETERINÁRNU PRAX

EDITORIÁL
Po prvýkrát v tomto roku sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk výtlačok nového

čísla Slovenského veterinárneho časopisu charakterizovaný už navonok jemnou
vizuálnou úpravou. Letopočet na spodnej lište titulného obrázku obálky naznačuje,
že už pred viac ako sedemdesiatimi rokmi, vyvstala u našich kolegov – stavovských
predchodcov – nutnosť existencie celoštátneho odborného periodika. Rok vzniku
časopisu sa (žiaľ, v podobe začiatku svetovej vojny) do dejín ľudstva zapísal navždy
čiernymi písmenami. Je jasné, že obdobie vzniku bolo zo všetkých strán života
podstatne horšie ako dnešné časy, často – možno už aj obligátne a mechanicky –
charakterizované hospodárskou, ekonomickou, medziľudskou a ešte neviem akou
krízou. Časopis vznikol, vyvíjal sa v rôznych podobách, zažil chvíle prechodného
zániku i znovu oživenia.

Zmenou je aj obohatenie obsahu o informácie zo vzdelávacích aktivít,
spoločenských podujatí a snemu Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Mediálny priestor otvárame aj pre príspevky z iných rezortov, resp. záujmových
združení zahrňujúce informácie dotýkajúce sa našich profesijných aktivít.

Regulujeme reklamný priestor periodika, posunom z monotematického na širšie
zameranie. Grafika, sadzba a tlač ostávajú viac menej v pôvodnej forme.

Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že potrebné zmeny, ktoré sme museli
z viacerých dôvodov vykonať a prejavili sa aj navonok, Vás neodradia zachovať nám
tvorcom časopisu, Vašu čitateľskú priazeň.

Peter J u r i š
šéfredaktor SVČ

Rok 2009 a veterinárna starostlivosť
z pohľadu Slovenska v kontexte EÚ – 1. časť

Výsledky úradnej kontroly potravín
rastlinného pôvodu v Trnavskom kraji
za rok 2009

EFSA a ECD vydali správu za rok 2008
o zoonózach a o ohniskách
alimentárnych ochorení v EÚ

Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR
informuje

Komora veterinárnych lekárov SR
informuje

Imunopatológia a prevencia chorôb
vyvolaných prasačím cirkovírusom 2 (PCV2)

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej
komory v Nitre
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