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EDITORIÁL
Napriek pomalému nástupu zvýšenej slnečnej aktivity, na začiatku jej 24 ročného cyklu

a zaručeným meteorologickým predpovediam, že leto bude možno aj po islandskej sopečnej
jari studené a vlhké, píšem tieto riadky v čase typických letných horúčav. Vytúžené oddycho-
vé, dovolenkové obdobie bolo asi pre väčšinu z nás pribrzďované a akoby neustále odsúvané,
celou sériou rôznych, aj pracovných povinností. Pracovné boli asi príjemnejšie ako tie, ktoré
zažili niektorí naši spoluobčania v postihnutých oblastiach Slovenska po záplavách spôsobe-
ných rekordnými zrážkami. Žiaľ, medzi nami boli aj takí, ktorí v okamihu prišli o veľa mate-
riálneho, niektorí aj o to najcennejšie a zostal im v duši len „ťažký kufor spomienok“...

Všetko postupne zahojí čas, záplavy okrem – už len sporadických správ v médiách – pri-
pomínajú všadeprítomné, dotieravé a krvilačné roje komárov. Nevyhli sa ani hlavnému mestu,
zažil som to aj na vlastnej koži nielen v podvečer pri Dunaji, ale aj priamo v centre, pri prezi-
dentskom paláci. Pri zamýšľanej potulke mestom som postrehol, že neuveriteľný apetít sami-
čiek komárov, nás prenasledoval ako svorka hladných šakalov. Bezmocné až komické mávanie
končatinami peších domácich i cudzincov nás smerovalo ako ovečky do bezpečia košiara (poot-
vorených dverí miestnych pubov, krčiem a kaviarní). Majitelia sa tešili, čašníci kmitali a ulice
sa postupne vyľudnili. Až neskôr som pochopil, že všetko zlé je na niečo dobré. Asi nový bio-
logický spôsob podpory a rozvoja cestovného ruchu? Absencia alebo neefektívny postrek pro-
ti komárom, bol asi len výsledkom podnikateľského lobingu a metódou ako prelomiť následky
hospodárskej a finančnej krízy v tomto odvetví..?

Predkladané nové číslo nášho časopisu prináša viaceré informácie z tzv. verejného odpoč-
tu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorý sa konal na Ministerstve pôdohospo-
dárstva SR. Cenným je sumárny materiál, týkajúci sa eradikácie, kontroly a prieskumu chorôb
zvierat v Slovenskej republike. Podobne zaujímavé a myslím aj významné sú aj príspevky pre-
zentujúce spoločenské aktivity stavu veterinárnych lekárov (z histórie i zo súčasnosti) v našej
krajine.

Na záver niečo príjemnejšie a optimistickejšie. Leto je tu, dovolenkujte! Energiu, aj tú slneč-
nú, je nám treba všetkým. Podľa údajov astronómov z akadémie vied počet dní čistého Slnka,
bez slnečných škvŕn, už výrazne poklesol a bolo zaznamenaných niekoľko malých skupín
slnečných škvŕn. Čo to značí? Asi to, že bude ešte teplejšie alebo žeby nie..?

Peter J u r i š
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