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PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY
ÚRADNÝCH KONTROL
POTRAVÍN USKUTOČNENÝCH
ŠTÁTNOU VETERINÁRNOU
A POTRAVINOVOU SPRÁVOU SR
ZA ROK 2009

V Slovenskej republike vykonali v roku
2009 inšpektori orgánu štátnej veterinárnej
a potravinovej správy celkom 57 162 úrad-
ných kontrol (v roku 2008 – 53 362 úradných
kontrol), t. j. o 7,1 % viac ako v roku 2008.

Úradné kontroly potravín živočíšneho
a rastlinného pôvodu boli vykonané u pri-
márnych výrobcov, v prevádzkarňach na
výrobu potravín, v baliarniach, u skladova-
teľov a distribútorov, u dopravcov a v malo-
obchodných prevádzkarniach. Z celkového
počtu prekontrolovaných objektov 20 489
boli nedostatky zistené v 7 314 prevádzkar-
ňach, čo tvorí 35,7 % (v roku 2008 to bolo
35,13 %).

U 1 776 primárnych producentov bolo
vykonaných 2 366 úradných kontrol, nedo-
statky boli zistené v 357 prevádzkarňach.

U 2 265 výrobcov a v baliarňach bolo
vykonaných 16 585 úradných kontrol, nedo-
statky boli zistené v 892 prevádzkarňach.

U 1 294 distribútorov a dopravcov bolo
vykonaných 5 008 úradných kontrol, nedo-
statky boli zistené v 318 prevádzkarňach.

V 14 528 maloobchodných prevádzkar-
ňach bolo vykonaných 31 344 úradných kon-
trol, nedostatky boli zistené v 5 586 prevá-
dzkarňach.

Najčastejšími nedostatkami je porušova-
nie celkovej hygieny (osobnej a prevádzko-
vej), správnej výrobnej praxe (HACCP)
a nesprávne označenie potravín.

U primárnych producentov bolo ziste-
ných 195 nedostatkov v správnej výrobnej
praxi, 345 u celkovej hygieny, 16 u kontami-
nantov a v 7 prípadoch označovania.

U výrobcov a v baliarňach bolo zistených
735 nedostatkov v správnej výrobnej praxi,
2321 u celkovej hygieny, 61 v zložení, 17
u kontaminantov, 164 v prípade označova-
nia.

U distribútorov a dopravcov bolo ziste-
ných 102 nedostatkov v správnej výrobnej
praxi, 250 u celkovej hygieny, 21 v zložení,
16 u kontaminantov, 94 v prípade označo-
vania.

U maloobchodných prevádzkarní bolo
zistených 1531 nedostatkov v správnej hygie-
nickej praxi, 4 877 u celkovej hygieny, 68
v zložení, 22 u kontaminantov, 1 851 v prí-
pade označovania.

Špecifickými kontrolami boli cielene

zamerané kontroly, podľa charakteristiky,
analýzy rizika a v prípade hlásení cestou
rýchleho výstražného systému. Pravidelne
sa už po niekoľko rokov vykonávajú takéto
kontroly v maloobchode, u predajcov z po-
jazdných vozidiel, ale i spracovateľov mäsa
domácich kopytníkov, hydiny, mliečnych
výrobkov, medu a komodít rastlinného pôvo-
du (napr.: čokoláda, liehoviny, nealkoholic-
ké nápoje, ovocné vína, medovina, sušené
ovocie) v období zvýšených nákupov pred
Veľkou nocou, pred vianočnými sviatkami
ale tiež počas letného obdobia.

ZMENY VO VINÁRSKEJ
LEGISLATÍVE, NOVÉ
OZNAČOVANIE A POHĽADY
NA REGIONÁLNU KVALITU
VÍNA

V dňoch 9.–10.3.2010 sa uskutoční v prie-
storoch Strednej odbornej školy vinársko-
ovocinárskej v Modre konferencia „Zmeny
vo vinárskej legislatíve, nové označovanie
a pohľady na regionálnu kvalitu vína“.
Podujatie organizuje Štátna veterinárna
a potravinová správa SR a Stredná odborná
vinársko-ovocinárska škola v Modre pod
záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Pripravený je bohatý odborný program
s prednáškami domácich i zahraničných
renomovaných odborníkov, zástupcov štát-
nych kontrolných orgánov na rôzne aktuál-
ne témy. Stretnutie je určené širokému spekt-
ru slovenských vinohradníkov, výrobcov,
dovozcov a predajcov vína i laickej verej-
nosti.

Obsahom konferencie bude označovanie
vína a vinárskych produktov, konkurencie-
schopnosť, počty kontrol slovenských vín na
našom trhu, vyhodnotenie kontrolných zis-
tení za rok 2009.

Cieľom organizátorov je pomoc pri rieše-

ní nejasností praktickej aplikácie náročných
zmien súvisiacich s novou európskou
a národnou legislatívou, podpora a propa-
gácia malých pestovateľov hrozna a výrob-
cov vína . Svoje názory, pripomienky či pro-
blémy môžu účastníci vyjadriť tiež počas
vinárskeho fóra, ako aj pri neformálnych
osobných stretnutiach.

Súčasťou II. ročníka Konferencie je aj 2.
ročník súťažnej prehliadky slovenských vín
„VINUM SUPERBUM 2010“, ktorej slávnost-
né vyhodnotenie je tiež súčasťou programu.
Výsledky môžu byť o to zaujímavejšie, že

ročník 2009 bol podľa znalcov výnimočný...
O veľkom záujme svedčí aj viac ako 600 pri-
hlásených vzoriek.

Zaujímavosťou je opäť zaradenie netra-
dičnej súťažnej kategórie – výtvarné stvár-
nenie etikety ako neoddeliteľná súčasť cel-
kovej kvality vína.

INFORMÁCIE Z ROKOVANIA
STÁLEHO VÝBORU PRE
ZDRAVIE ZVIERAT
A POTRAVINOVÝ REŤAZEC

Sekcia zdravia a ochrany zvierat
Vzaté na vedomie nasledovné informácie:
— Na rokovaní bola prezentovaná aktuálna

situácia v súvislosti s rozšírením Q horúč-
ky v Holandsku.

— Prezentácia vedeckého stanoviska EFSA
o Brucella suis a KMO.

— Informácia Belgicka a Talianska o výsky-
te pseudomoru hydiny v chovoch holubov.

— Informácia členských štátov ohľadom
situácie v súvislosti s BT a prezentácia
Maďarska a Slovenskej republiky.

— Výmena názorov ohľadom vezikulárnej
choroby ošípaných.

— Informácia Portugalska o vakcinácii kačíc
proti AI.
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— Požiadavka Európskej komisie o stanovis-
ko EFSA k dodržiavaniu welfare pri získa-
vaní peria z husí.

Schválené pracovné dokumenty:
— Návrh rozhodnutia Komisie podľa ktoré-

ho EÚ uhradí finančné náklady spojené
s riešením vezikulárnej choroby ošípa-
ných v Taliansku v roku 2009.

— Návrh rozhodnutia Komisie ohľadom pri-
delenia finančných príspevkov z Únie na
núdzové opatrenia v súvislosti s aviárnou
influenzou v CZ, DE, ES, FR a IT v roku
2009.

Pracovné dokumenty EK odložené na ďal-
šie posúdenie a ich predloženie na ďalšie
rokovanie výboru:
— Návrh Nariadenia Komisie, ktorým sa im -

plementuje Smernica Rady č. 2006/88/EK
vzhľadom na opatrenia pre kontrolu zvý -
šeného úhynu ustríc druhu Crassostrea
gigas vzhľadom na detekciu vírusu Ostreid
herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar).

— Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa
mení Rozhodnutie č. 2009/177/EK vzhľa-
dom na programy pozorovania a štatúty
bez výskytu chorôb v niektorých člen-
ských štátoch, zónach a kompartmentoch
pre niektoré choroby akvakultúry.

— Návrh  rozhodnutia Komisie týkajúci sa
preventívnej vakcinácie proti nízkopato-
génnej AI kačíc divých v Portugalsku.

Ďalšie prerokované informácie:
— Aviárna influenza v USA (Texas).
— Rýchle testy na atypické prípady TSE.
— Výskyt H1N1  v chovoch zvierat v roku

2009.
— KMO v Rumunsku.

Sekcia kontrol a dovozných
podmienok
Vzaté na vedomie nasledovné informácie:
— Obchod s Ruskou federáciou.
— India a závery misie Veterinárneho

a potra vinového úradu (FVO).

Schválené pracovné dokumenty EK:
— Rozhodnutie povoľujúce dovážať želatí-

nu vyrobenú z materiálov obsahujúcich
chrb ticu hovädzieho dobytka klasifiko-
vaných ako materiál kategórie I výlučne
na účely fotografického priemyslu.
Povolenie na dovoz majú nasledovné kra-
jiny: BE, FR, LU, NL, UK a teraz CZ.

— Nariadenie, ktorým sa zavádza 5-ročné
prechodné obdobie, počas ktorého, ak
nie je určené miesto vstupu vhodne vyba-
vené pre vykonávanie identifikačnej
a fyzickej kontroly, môžu sa kontroly
vykonávať na inom mieste schválenom

kompetentnou autoritou, ktoré zodpove-
dá požiadavkám.

Zhubná katarálna horúčka oviec
Dňa 13.1.2010 ústredný riaditeľ MVDr.

Ján Pliešovský, CSc. vydal nové  mimoriad-
ne núdzové opatrenia v súvislosti s výsky-
tom ohniska tohto ochorenia v Českej repu-
blike a zúžením zakázanej zóny v Ma -
ďarsku na 100 km. Od tohto dátumu platia
mimoriadne núdzové opatrenia len pre
okresy Skalica, Senica, Malacky, Myjava,
Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlo -
hovec, Piešťany, Topoľčany, Nové M.
n/Váhom, Trenčín, Bá novce n/Bebravou,
Ilava, Púchov a Považská Bystrica.

MVDr. M. Matuš
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KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
INFORMUJE
I. ROČNÍK VÝSTUPU
VETERINÁRNYCH LEKÁROV
KVL SR NA KRIVÁŇ 

KVL SR začala minulý rok tradíciu výstu-
pov veterinárnych lekárov na slovenské ští-
ty vo Vysokých Tatrách. I. ročník sa usku-
točnil v septembri na symbol Slovenska –
Kriváň.

Stretnutie účastníkov bolo v sobotu ráno
dňa 12.9.2009 v skorých ranných hodinách
na Podbanskom na Troch studničkách. Pre
náročnosť túry boli všetci účastníci obozná-
mení o bezpečnosti pri výstupe. Výstup bol
sprevádzaný krásnym počasím a ako odme-
na pre všetkých skoro 30 účastníkov bol po
dosiahnutí vrcholu Kriváňa, krásny výhľad
na scenériu okolitých tatranských štítov
a dolín. 

Pre všetkých účastníkov tohto príjemné-
ho podujatia bolo v základnom tábore na

Podbanskom pripravené občerstvenie vo for-
me perfektného gulášu, teplého čaju a všet-
kého čo k tomu patrí.  Všetci účastníci sa
zhodli na tom,  že táto začínajúca tradícia
musí pokračovať a budeme sa snažiť do nej
zapojiť všetkých veterinárnych lekárov na
Slovensku. Tento rok to bude v termíne
11.9.2010 a výstup bude na Rysy. Srdečne
Vás všetkých pozývame .

Pred stanoveným termínom sledujte všet-
ky informácie na www.kvlsr.sk    

SLOVENSKÁ SONOGRAFIA 
Prezídium KVL SR v súlade s deklarova-

nými vyhláseniami ohľadom vzdelávania,
pripravilo pre svojich členov dňa 24.10.2009
v Piešťanoch odborný seminár zameraný na
jednu z  najdôležitejších diagnostických
metód vo veterinárnej praxi, a to je ultraso-
nografia. USG vyšetrenie je už dnes po RTG

vyšetrení neoddeliteľnou súčasťou každého
špecializovaného veterinárneho pracoviska.
Tak ako sme minulý rok pripravili odbornú
prípravu v oblasti röntgenológie a ortopédie,
plánujeme v budúcnosti zorganizovať odbor-
nú prípravu aj v tejto oblasti.  

Odborný program, ktorý sa konal počas
tohto trojdňového kongresu Slovenskej spo-
ločnosti pre ultrazvuk, bol zameraný na
ochorenie močového a pohlavného aparátu
psov a mačiek. Prednášajúci bol veterinár-
ny lekár z praxe MVDr. Hořejš (ČR). Pred -
ná šajúci oboznámil účastníkov s najčastej-
šími ochoreniami, ktoré sa dajú sonografic-
ky úspešne diagnostikovať na močovom
a po hlavnom aparáte. Na prezentáciu boli
naviazané aj praktické ukážky na pacien-
toch a prezentácia vo forme kazuistík. Počet
160 prihlásených a zúčastnených veterinár-
nych lekárov hovorí o tom, že táto téma je
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pre našich členov komory zaujímavá a dôle-
žitá.

KRST KNIHY 
„OD ZVEROLEKÁRSKYCH
SPOLKOV PO KOMORU
VETERINÁRNYCH LEKÁROV
SR (1876–2009)“

V predvečer konania XIX. Snemu KVL SR,
sa dňa 20.11.2009, v priestoroch reštaurácie
Svišť, v Kúpeľoch Nový Smokovec, konalo
slávnostné uvedenie „do života“ knižného
diela s názvom „Od zverolekárskych spolkov
po Komoru veterinárnych lekárov SR (1876–

2009)“, ktoré bolo zároveň pri tejto príleži-
tosti aj pokrstené svojím krstným otcom, rek-
torom Univerzity veterinárskeho lekárstva
Košice, prof. MVDr. Emilom Pilipčincom,
PhD. 

Po úvodnom predslove autora MVDr.
Ladislav Husára, ktorý sa v publikácii pod-
písal pod prvú časť, prítomných hostí, medzi
ktorými boli prof. MVDr. Janka Mojžišová,
PhD., doc. MVDr. Peter Korim, PhD., – pro-

rektori UVL Košice, JUDr. Silvia Rolfová –
kvestorka UVL Košice, MVDr. Jozef Pokorný
– riaditeľ IVVL, MVDr. Ladislav Sovík – ria-
diteľ UŠKVBL Nitra, i hostia zo zahraničia
Dr. Tadeusz Jakubowski – prezident KVL
Poľsko, MVDr. Ondřej Rychlík – prezident
KVL ČR, MVDr. Milan Pribilinec bývalý pre-
zident KVL SR, prof. MVDr.  Rudolf Cabadaj
a MVDr. Gabriel Varga – čestní členovia KVL
SR, MVDr. Dezider Góra – prezident ZVLHZ,
MVDr. Igor Krampl – prezident SAVLMZ,
MVDr. Juraj Salaj, prof. MVDr. Jozef Bíreš,
CSc., prof. JUDr. MVDr. Andrej Bugarský,
Ing. Martina Hauskrechtová z VUB, a.s.
Bratislava a ďalší členovia KVL SR. Prí tom -
ných privítal prezident KVL SR MVDr.

Ladislav Stodola, ktorý vo svojom príhovore
poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o to,
aby konečne aj naša komora mala svoju
vlastnú, v knižnej podobe spracovanú, his-
tóriu. Následne sa už svojej úlohy ujal pán
rektor a za potlesku prítomných pokrstil kni-
hu, ktorá historicky mapuje veterinárstvo
ako také a zároveň vyslovil presvedčenie, že
publikácia bude iste príjemným čítaním nie-
len pre kolegov – veterinárov, ale i pre ostat-
nú čitateľskú obec.       

XIX. SNEM KVL SR
Dňa 21.11.2009 sa uskutočnil XIX. Snem

KVL SR v krásnom prostredí Vysokých Tatier
v Kongresovom centre hotela Palace v Sta -
rom Smokovci. Snem poctili návštevou hos-
tia prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. – rek-
tor  UVL Košice, MVDr. Ján Pliešovský CSc.
– ústredný riaditeľ ŠVPS SR, doc. MVDr.
Peter Korim, PhD., – prorektor UVL Košice,

MVDr. Jozef Pokorný – riaditeľ IVVL, MVDr.
Ladislav Sovík – riaditeľ UŠKVBL Nitra, hos-
tia zo zahraničia Dr. Tadeusz Jakubowski –
prezident KVL Poľsko, MVDr. Ondřej Rychlík
– prezident KVL ČR, MVDr. Gabriel Varga
a ďalší vzácni hostia.

Snem schválil hospodárenie KVL SR
a účtovnú uzávierku, schválil Správnu prax
pri zhotovovaní a posudzovaní röntgeno-
gramov pre posúdenie DBK/DLK pre účely
skríningu v plemenitbe, určil základné pra-
vidlá vzdelávania na ďalší trojročný vzdelá-
vací cyklus.

SPOLOČNÉ ZASADNUTIE
REGIONÁLNYCH
PREZIDENTOV KVL SR

V Banskej Bystrici 8. a 9. januára 2010
bolo prezídiom KVL SR zvolané spoločné
zasadnutie regionálnych prezidentov KVL
SR so zástupcami ŠVPS SR. Za ŠVPS SR boli
pozvaní ústredný riaditeľ  ŠVPS SR – MVDr.
Ján Pliešovský a MVDr. Štefan Miholics, kto-
rí vystúpili s aktuálnymi témami k nákazo-
vej situácii v SR, priebehu ozdravovania slo-
venských chovov od IBR/IPV, k uplatneniu
eradikačného programu od besnoty, apliká-
cii zákona o omamných a psychotropných
látkach.

V bohatej diskusii hostia zodpovedali

otázky a podnety zo strany regionálnych pre-
zidentov KVL SR.

Rokovanie regionálnych prezidentov sa
skončilo  v piatok  vo večerných hodinách
a pokračovalo v sobotu, kde sa prerokovali
aktuálne témy členov KVL SR ako lieková
politika, legislatíva, vzdelávanie, hospodá-
renie a pod.

ŠPECIALIZOVANÉ
VZDELÁVANIE KVL SR NA
ROK 2010 – DERMATOLÓGIA 

Prezídium KVL SR pripravilo pre veteri-
nárnych lekárov na rok 2010 špecializované
vzdelávanie ktorého téma je  dermatológia. 

Toto vzdelávanie bude prebiehať pod ges-
ciou diplomantov európskej college z oblas-
ti dermatológie a prednášať bude MVDr.
Lucia Panáková, DipECVD a MVDr. Jan
Rybníček DipECVD MRCVS.

Odborná príprava bude prebiehať vo for-
me dvoch dvojdňových seminárov na jar
a jeseň.  Prvý dvojdňový seminár sa usku-
toční na jar dňa 20.–21.marca 2010 v Starej
Lesnej a druhý na jeseň dňa 18.–19. sep-
tembra 2010 v Bratislave. Zúčastniť sa ho
bude môcť každý, kto bude mať o toto špe-
cializované vzdelávanie záujem. Aj z tohto
dôvodu bude téma dermatológie zaradená
aj  na Kongres KVL SR, ktorý sa bude konať
v dňoch 30.–31.5. 2010 v Jasnej. Program
bude pripravený tak, aby tematicky vzá-
jomne na seba nadväzoval. Zároveň sa na jar-
nom seminári uskutoční  prieskum o záujem
organizovať aj pracovné workshopy, ktoré
by sa mali konať na jeseň po skončení semi-
nárov. Pracovné workshopy budú mať ale
z pochopiteľných dôvodov obmedzenú
kapacitu.

Špecializované vzdelávanie nie je povin-
né a je nad rámec základného vzdelávania.
Nakoľko máme záujem, aby vzdelávanie čle-
nov KVL SR bolo na vysokej úrovni a lekto-
ri boli diplomanti z oboru dermatológia upo-
zorňujeme, že toto vzdelávanie bude samo
financované účastníkmi, a preto účastnícky
poplatok bude reálny a nebude dotovaný
z prostriedkov základného vzdelávania celej
členskej základne KVL SR . Preto sa ho bude
môcť zúčastniť každý veterinárny lekár a nie-
len člen komory, kto bude ma o túto pro-
blematiku záujem.  

Na vzdelávaní sa samozrejme budú môcť
uplatniť vzdelávacie poukazy, akciám budú
pridelené body a každý účastník po skonče-
ní akcie získa certifikát o účasti. Špecializo-
vané vzdelávanie nebude končiť skúškou.
Toto vzdelávanie bude slúžiť na získanie lep-
ších poznatkov každého účastníka v obore
dermatológia, a tak si zvýšiť kredit pred cho-
vateľom. 

MVDr. Ladislav Stodola
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KALENDÁRIUM VZDELÁVACÍCH AKCIÍ KOMORY
VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR  2010

Predzvesťou už 4. ročníka medzinárod-
ných lyžiarskych pretekov veterinárnych leká-
rov – Euroregión Beskydy 2010 bol odborný
seminár, ktorý sa konal 29. januára 2010
v Dolnom Kubíne, ktorého nosnou témou bola
Bezpečnosť potravín.

Bezpečnosť potravín rezonovala v hlav-
ných prednáškach, ktoré začal ústredný ria-
diteľ Štátnej veterinárnej a potravinovej sprá-
vy SR – MVDr. Ján Pliešovský, ktorý prednie-
sol aktuálne informácie o kvalite a bezpečnosti
potravín v Slovenskej republike.

Po ňom vystúpil za Českú republiku MVDr.
Petr Šatran s témou Campylobacter sp.
and Salmonella sp at retail in the Czech
Republic. Spolu s ním boli na seminári prí-
tomní aj vedúci oddelenia bezpečnosti potra-
vín MVDr. Jiři Drápal s MVDr. Veronikou Stře -
chovou zo SVS SR Praha

Tretím vystupujúcim bol hlavný veterinár-
ny lekár Poľskej republiky Dr. Janiusz Zwiazek
s prednáškou: Bezpečnosť potravín v Poľskej
republike. Po vystúpeniach začala diskusia,
pretože téma tohtoročného seminára je vyso-

ko aktuálna. Diskutovalo sa nielen o bezpeč-
nosti, ale i o kvalite a otázky sa dotýkali orga-
nizačného charakteru jednotlivých kontrol-
ných organizácií v jednotlivých krajinách,
o systéme v tom ktorom štáte. Na seminári sa
zúčastnilo takmer 80 kolegov, inšpektorov zo
Slovenska, Poľska, ale i z Česka. Medzi účast-
níkmi tohto seminára boli i prezident KVL SR

MVDr. Ladislav Stodola, ale na toto stretnutie
prišiel i prezident Komory veterinárnych leká-
rov Poľskej republiky Dr.T adeusz Jaku bow -
ski. Keďže na seminári sa zúčastnilo veľa
účastníkov, bola požiadavka, aby budúci rok
sa konferencia dala do programu stálych kon-
ferencií v rámci SR, ČR a Poľska.

MVDr. Mária Kantíková, PhD.

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR: BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH – SLOVENSKO, ČESKO, POĽSKO
konaný dňa 29.1.2010 v Dolnom Kubíne

Dátum konania: Organizátor, názov akcie: Miesto:

11.–12.2.2010 ZVLHZ Choroby oviec a kôz Liptovský Ján, Teplý Vrch
27.2.2010 UVL Základy reprodukcie a umelej inseminácie kobýl, workshop Košice
28.2.2010 UVL Využitie ultrasonografie v reprodukcii HZ, workshop Košice
10.–11.–12.3.2010 KVL SR Odborné regionálne semináre (anesteziológia) Nitra, Banská Bystrica, Košice
18.3.2010 SAAM – Kongres Nitra
20.–21.3.2010 KVL SR Dermatológia I. Stará Lesná
24.3.2010 ZVLHZ Deň MVDr. Dušana Podmanického,CSc. Patince (alternatíva: Veľký Meder)
27.3.2010 SHS Hipiatrický kongres (Aktuálne trendy v diagnostike a terapií respiračných ochorení koní Bratislava

a možnosti fluidnej terapie koní v terénnych podmienkach)
10.–11. 4. 2010 SAVLMZ Trnavské internistické dni Smolenice
16.–17.4.2010 VetFair 2010 Hradec Králové (ČR)
23.4.2010 ZVLHZ Ultrasonografia  HD workshop Močenok
30.4.2010 UVL Konzervatívna a chirurgická extrakcia zubov, workshop Košice
5.–7.5 2010 UVL Hygiena Alimentorum XXXI. (Súčasnosť a perspektíva kvality mlieka a ml. výrobkov) Štrbské Pleso, hotel Patria
14.–15.5.2010 MED-ART (Firemné dni) Piešťany
29.–30.5.2010 X. Kongres KVL SR Demänovská Dolina, hotel Grand
24.6.2010 UVL V. Rádiobiologická konferencia s medzinárodnou účasťou Košice
2.–5.6.2010 WSAVA/FECAVA Geneva (CH)
11.–13.6.2010 Pharmacopola (Firemné dni) Vyhne
17.–19.6.2010 Stredoeurópsky bujatrický kongres Brno (ČR)
25.–26.6.2010 ZVLHZ  ŠOS Sekier
25.6.2010 UVL Chirurgická terapia akútnych prípadov vo veterinárnej oftalmológii psov Košice
2.9.2010 UVL Aktuálne problémy vo verejnom veterinárskom lekárstve Košice
11.9.2010 KVL SR Výstup na Rysy Vysoké Tatry
18.–19.9.2010 KVL SR Dermatológia II. Bratislava
30.9.–3.10.2010 SEVC Barcelona ( E)
9.–10.10.2010 SAVLMZ+ZVLHZ+SHS Nová veterinária 2010 Banská Bystrica
20.–21.–22.10.2010 KVL SR Odborné regionálne semináre (chirurgia) Nitra, Banská Bystrica, Košice
23.–24.10.2010 ČAVLMZ Výročná konferencia Hradec Králové (ČR)
21.11.2010 Snem KVL SR Banská Bystrica 
4.–5.12.2010 SAVLMZ Chirurgické dni MVDr. Juraja Fajnora Smolenice

Poznámky: Organizátori vzdelávacích akcií si vyhradzujú právo zrušiť akciu, alebo zmeniť miesto a tému vzdelávacej akcie. Možnosť použiť vzdelávací poukaz KVL SR (VP).
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INFORMÁCIE Z ÚRADNEJ VETERINÁRNEJ PRAXE, POTRAVINÁRSKEJ 
A POĽNOHOSPODÁRSKEJ LEGISLATÍVY A KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV

Pomaly sa stáva už tradíciou aj lyžovanie
veterinárnych pracovníkov začiatkom roka na
Orave. Potvrdzuje to skutočnosť, že 30. januá-
ra sa v lyžiarskom stredisku Kuz mí novo
Dolný Kubín uskutočnil už 4. ročník medzi-
národných lyžiarskych pretekov veterinárov
Euroregiónu Beskydy v obrovskom slalome.
Tradíciou bolo, že uplynulé ročníky sa kona-
li na Kubínskej Holi. Nepriaznivé snehové
podmienky si však tohto roku vynútili zme-
nu miesta konania pretekov. Tieto skutočnosti
sa pravdepodobne podpísali na nižšej účasti

pretekárov oproti minulým rokom, kedy pra-
videlne pretekalo okolo 100 pretekárov. Tohto
ročníka sa zúčastnilo 70 pretekárov z troch
krajín – Poľska, Slovenska a Česka. O naras-
tajúcom význame tohto po du jatia poukazu-
je účasť ústredného riaditeľa ŠVPS SR MVDr.
Pliešovského pri zahájení pretekov, taktiež
hlavného veterinárneho lekára Poľskej repu-
bliky MVDr. Zwionzeka, prezidenta Komory
veterinárnych lekárov Slovenska MVDr.
Stodolu, prezidenta Komory vet. lekárov
Poľska MVDr. Jakubowského a zástupcu
Komory veter. lekárov Česka MVDr. Mulh -
bauera počas pretekov, pri vy hla sovaní
výsledkov a ukončení podujatia.

Preteky boli pripravené v takom duchu,
aby vyhoveli náročným i nenáročným účast-
níkom ako mužom, tak i ženám. Pretekalo sa
v 7 kategóriách, v tomto ročníku pribudla
kategória seniori. Podľa zastúpenia národ-
ností bolo 32 pretekárov z Poľska, 27 prete-
károv zo Slovenska a jeden pretekár z Českej
republiky. Slovenskí účastníci obhájili dobré
pozície i napriek tomu, že poľská výprava pri-
šla natrénovaná a vybavená špičkovou lyžiars-
kou pretekárskou výstrojou.

Za toto úspešné podujatie patrí aj veľká
vďaka ŠK Kubínska Hoľa, majiteľom lyžiar-
skeho areálu Kuzmínovo,  chaty Kuzmínovo
a sponzorom, ktorí drobnými darčekmi pri-
speli k odmenám pretekárov, firmám Phar -
macopola, Farmavet a Mevet.

Umiestnenie pretekárov podľa kategórií:
Ženy do 35 rokov:

1. miesto Gierek Zuzana 
2. miesto Ptak Karolina
3. miesto Ftorková Zuzana

Ženy nad 35 rokov:
1. miesto Nováčková Adriana
2. miesto Csereiová Janka
3. miesto Kvochová Drahomíra

Muži do 35 rokov:
1. miesto Pankiewicz Lukasz
2. miesto Opalski Adam
3. miesto Szostok Tomasz

Muži 36–50 rokov
1. miesto Golonka Pawel
2. miesto Gierek Aleksander
3. miesto Kania Pawiel

Muži 51–60 rokov
1. miesto Iskala Adam
2. miesto Skrzywczak Piotr
3. miesto Dikant Jaroslav 

Muži nad 60 rokov
1. miesto Krajčí Martin
2. miesto Lach Boleslaw
3. miesto Muhlbauer Karel

Seniori
1. miesto Wierzbinka Daniel
2. miesto Lach Zdizslaw
3. miesto Tomaszewski Miroslav

MVDr. Peter Čulen

MEDZINÁRODNÉ LYŽIARSKE  PRETEKY VETERINÁROV
EUROREGIÓNU BESKYDY V OBROVSKOM SLALOME – 4. ROČNÍK




