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EDITORIÁL
Sviatok práce, sviatok sv. Jozefa Robotníka, výročie vstupu Slovenska do Európskej

únie v rámci tzv. „veľkého tresku“, to sú niektoré prívlastky, ktoré charakterizujú tento, 
v kalendári obľúbený deň,  keď zhodou okolností dávame „bodku“ za redakčnou prácou
(tesne pred tlačou druhého tohtoročného čísla Slovenského veterinárskeho časopisu). Je
sobota a súčasne štátny sviatok, nádherné jarné počasie, každý oslavuje po svojom. Niekto
v prírode, pri pivku, opečenej slaninke alebo pikantnom guľáši, niekto prechádzkou uli-
cami miest, iní so svojimi ratolesťami na majálese. V každodennom zhone a následnom
sprievodnom strese nevnímame osobne až tak význam práce. Skôr každý z nás na vlast-
nej koži pociťuje kontinuálny atak všakovakých šekov, poplatkov, splátok úverov, resp.
hypoték a  výziev alebo prosieb našich detí na prekvapujúco solídne argumentovanú cie-
lenú finančnú pomoc, na ktorú sa rodičom veľmi ťažko dáva odmietavá odpoveď. 

Ľudia neradi menia a tobôž znižujú svoje navyknuté štandardy. Dôkazom toho sú aj
iné formy oslavy 1. mája – Sviatku práce. V Grécku, zmietanom krízou a hroziacim štát-
nym bankrotom, prebiehajú štrajky, v hlavnom meste dokonca pouličné nepokoje, v Berlíne
výtržnosti a zrážky mladíkov s políciou. Podobných silových a negativisticky naladených
sociálno-ekonomických prejavov je však na našom kontinente podstatne viac. V minulosti
by sme asi mávli rukou a poznamenali, že nás sa to až tak netýka, no sme členmi Európskej
únie a každý otras priamo či nepriamo pociťujeme aspoň tak intenzívne, ako výbuch sop-
ky niekde na ľadovom ostrove pri Grónsku alebo v Arktíde. I tieto negatíva dokazujú, že
pomaly začíname myslieť v širších súvislostiach, a to nielen z pohľadu vlastnej mikro-, či
makroekonomiky, ale trochu aj z formy štátnej príslušnosti.

Vážení naši priatelia, čitatelia Slovenského veterinárskeho časopisu, dúfam, že na strán-
kach tohto čísla nájdete aj také príspevky, ktoré vás aspoň trocha zaujmú, možno 
i poučia. Veď cieľom nášho periodika je aj edukácia. Čo na záver, čo som ešte nespome-
nul? Neviem, možno asi tú rozkvitnutú čerešňu....

Peter J u r i š
šéfredaktor SVČ
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