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Využijeme roK 2016 Pre PozitíVnu Prezentáciu  

orGAnizácií  ŠVPS Sr V euróPSKom PrieStore

Sérologická diagNoStika protilátok 

pri tkaNivových helmiNtózach

VzdeláVAcie AKtiVity inŠtitútu VzdeláVAniA 

Veterinárnych leKároV V roKu 2015

aNtimikrobiálNa reziSteNcia u Stafylokokov 

izolovaNých z NepaSterizovaNého kravSkého 

mlieka a z ovčích Syrov

VýSKyt VíruSu záPAdonílSKej horúčKy (WeSt nile ViruS)

A VíruSu KlieŠťoVej encefAlitídy (ticK-borne encePhAli-

tiS ViruS) u VtáKoV 

nA SloVenSKu

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

Vážení čitatelia,

žijeme obdobie poznamenané jednak  rýchlym  odborným napredovaním, na druhej strane
ostatné  spoločenské a politické  udalosti  doma  a v zahraničí  zasahujú priamo alebo
nepriamo  do odborného života stavovských organizácií. Vzájomná informovanosť je v
tom to procese na mieste, nevynímajúc cestou  Slovenského veterinárskeho  časopisu.
Vzhľadom k tomu, že toto dvojčíslo vychádza prvýkrát v roku 2016, sú v ňom obsiahnuté
naozaj bohaté informácie z odborného a vedeckého života a taktiež  spoločenského diania.
Rok 2016 je významný aj v tom, že Slovensko prvýkrát vo svojej histórii bude v druhom
polroku predsedať Rade Európy, a tým sa vytvára priestor pre pozitívnu medzinárodnú
prezentáciu stavovských organizácií. V obsahu dvojčísla neuniknú určite Vašej pozornosti
najnovšie odborné zistenia z oblasti antimikrobiálnej rezistencie, zoonóz, parazitárnych
a infekčných chorôb, zdravotného stavu poľovnej zveri, onkológie a ochrany životného pro-
stredia. Tradíciou, že stavovské organizácie žijú plným spoločenským životom od začiatku
roka, je zmienka o celoslovenskom veterinárskom plese a odborno-športovom stretnutí
Euroregiónu Beskydy. Nezabudli sme ani na ďalšie odborné a spoločenské udalosti a pri-
pomenutie si našich jubilantov. Redakčná rada SVČ veľmi citlivo vníma aktuálnu  situáciu
s vydávaním časopisu, a preto očakáva od všetkých pochopenie  a víta každú pomoc .  

S prianím všetkého najlepšieho a tešiac sa na ďalšiu spoluprácu.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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Na obálke G. Kieselbach, Pinzgavský býk, olej, plátno


