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EpidEmiológia haNtavírusových iNfEkcií

ŠtátnA VeterinárnA A potrAVinoVá spráVA sr 
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VzdeláVAcie AKtiVity inŠtitútU VzdeláVAniA 

Veterinárnych leKároV V roKU 2017 

Štvrté cEloŠtátNE strEtNutiE vEtEriNárNych 

lEkárov sENiorov Nad 70 rokov v kNižNEj podobE

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

Vážené kolegyne, kolegovia,

prvé tohtoročné číslo Slovenského veterinárskeho časopisu vychádza v období, kedy činnosť
stavovských organizácií je priamo alebo nepriamo ovplyvnená  politickým dianím. Preto
verím, že obsah aktuálneho čísla prispeje k stabilite našich profesijných organizácií a zvýši
naše odborné povedomie. Vedecké, odborné  poznatky a informácie zo spoločenského života
veterinárnych a potravinových organizácií, univerzity, ale i osobných aktivít v odbornom
živote zaujmú širokú verejnosť. Hodnotné príspevky sú napr. z oblasti virológie, parazito-
lógie, ochrany zvierat, zdravotnej bezpečnosti potravín, správnej výživy a vzdelávania.
Vašej pozornosti určite neuniknú bohaté odborno-spoločenské aktivity  stavovských orga-
nizácií doma a v zahraničí. V obsahu časopisu sme našli  priestor pre pripomenutie si
významných osobností, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k rozvoju veterinárnej medicíny
v oblasti vzdelávania, výskumu a praxe. Redakčná rada SVČ Vám želá  pekný čitateľský
zážitok a teší sa každej spolupráci.   

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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Na obálke G. Kieselbach, V ťažkej práci, výrez, 1959, olej, maliarska lepenka, 25x35 cm


