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

Milí čitatelia,

práve sa zoznamujete s obsahom nového čísla SVČ, ktoré reaguje na súčasné odborné,
vedecké a praktické dianie v oblasti veterinárnej medicíny a príbuzných odborov.
Z tohto pohľadu Vás určite zaujmú informácie, ktoré v ostatnom období prebehli
v organizáciách ŠVPS SR, UVLF, najmä spojené s inauguráciou rektora a prorektorov,
KVL SR a ostatné odborné a vedecké podujatia. Mnohí čitatelia sú zvedaví na hodno-
tenie rizika, ktoré vzniklo po nehode v jadrovej elektrárni Fukushima, prípadne pri
povodniach na Slovensku.

Odborné spektrum príspevkov približuje najaktuálnejšie poznatky v legislatíve,
virológii, verejnom zdraví, využívaní probiotík v klinickej praxi a niektoré praktické
skúsenosti z klinickej diagnostiky. Nie vždy je jednoduché obsiahnuť všetky oblasti
tak, aby bol uspokojený každý čitateľ. Všetci si želáme čo najviac dopisovateľov so
širokým spektrom odborných a vedeckých príspevkov, ktoré pokryjú inter- a multi-
disciplinárny charakter veterinárnej medicíny.

Vo voľných chvíľach, kedy už viac času trávime v prírode, sa musíme intenzívnejšie
zamýšľať nad ďalším napredovaním veterinárnej medicíny a príbuzných odborov vrá-
tane inštitúcií, ktoré zabezpečujú všetky činnosti v predmetných oblastiach. Pre orga-
nizácie ŠVPS SR je hektická doba i v tom, že v súčasnosti prebiehajú legislatívne pro-
cesy piatich primárnych zákonov, ktoré bezprostredne súvisia s kompetenciami a výko-
nom odborných činností organizácií ŠVPS SR. V období, kedy pri obhajobe svojich
pozícií narábame s odbornými garanciami a vedeckými argumentáciami, je SVČ pri
poskytovaní informácii, analýz a tvorbe prognóz najlepším informačným a komuni-
kačným prostriedkom. Verím, že obsah tohto čísla Vás o tom presvedčí. 
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