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SlovenSký veTeRInÁRSkY ČASoPIS – oDBoRný A veDecký DvoJMeSAČnÍk PRe veTeRInÁRnU STARoSTlIvoSŤ, zDRAvIe zvIeRAT, 
veTeRInÁRnU FARMÁcIU, DIeTeTIkU, WelFARe, ÚRADnÚ konTRolU A BezPeČnoSŤ PoTRAvÍn, veTeRInÁRnU PRAx

UniverzitA veterinársKehO leKárstvA A fArmácie 

v KOšiciAch  má nOvé vedenie

ŠtátNa veteriNárNa a potraviNová správa sr 

iNformuje

45. vAlné zhrOmAždenie členOv slOvensKej AKAdémie

pôdOhOspOdársKych vied

epizootologická situácia vo výskyte cicavčích

chlamydióz Na sloveNsku v roku 2014

zdrAvie pAznechtOv A úspešný chOv dOjníc

hygieNa alimeNtorum XXXvi

spOlUzAKlAdAteľ veterinársKehO pôrOdníctvA

A GyneKOlóGie nA slOvensKU
profesor mvdr. ján elečko, csc., jubiluje

Abstrakty vedeckých príspevkov v anglickom jazyku sú uvádzané v medzinárodnej databáze
Food Sience and Technology Abstracts (FSTA).

Milí čitatelia,

zoznamujete sa s prvým tohtoročným dvojčíslom Slovenského veterinárskeho časopisu. Aj
napriek oneskorenému vydaniu, som presvedčený, že v obsahu nájdete všetky najdôležitejšie
informácie z odborného, vedeckého diania a spoločenského života, ktoré sa udiali v ostat-
nom období. Určite Vám neunikne informácia o nástupe nového vedenia Univerzity vete-
rinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Tým, že odborné príspevky zasahujú do mno-
hých vedných odborov, oslovia veľa čitateľov z rôzneho vedeckého a odborného zamerania.
To len potvrdzuje skutočnosť, že časopis je i naďalej otvorený odborníkom zo všetkých
oblastí odborného a vedeckého života a je postavený na inter a multidisciplinárnom základe.
Redakčná rada si želá, aby tento princíp pre rozvoj SVČ v budúcnosti  využívalo ešte viac
dopisovateľov, čitateľov a podporovateľov.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady

editoriál
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Na obálke G. Kieselbach, Kompozícia Oheň, výrez, olej,plátno, 1958


