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Vírus HorúčKy EbolA

ŠtátNa veteriNárNa a potraviNová správa sr 

iNformuje

EfEKtiVitA probiotíK A prEbiotíK V prEVEncii AKútnEj

ulcEróznEj Kolitídy

LDH a jeHo izoeNzýmY v DiagNostike ocHoreNí 

respiračNéHo aparátu u teLiat

bAKtEriálnE  EntEritídy  nA  sloVEnsKu  

V roKocH  1999–2013

atestačNé práce obHájeNé Na iNŠtitúte vzDeLávaNia

veteriNárNYcH Lekárov v prvom poLroku 2014

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

Vážení čitatelia,

dostáva sa k Vám prázdninové dvojčíslo Slovenského veterinárskeho časopisu. V období,
kedy väčšina trávi dovolenkové obdobie, určite potešia každé odborné   informácie. So záuj-
mom si prečítate  skúsenosti z pôsobenia našich kolegov v zahraničných misiách v rozvo-
jových krajinách, ktoré sú aj v súčasnosti príkladom zodpovednosti veterinárneho lekára
za zdravie ľudí cestou udržania dobrého zdravotného stavu u zvierat. Aj ďalšie príspevky
poukazujú, aké dôležité je vzdelávanie, výskum a praktická aplikácia poznatkov pri zabez-
pečení zdravotnej bezpečnosti a kvality potravinového reťazca z farmy na stôl organizáciami
veterinárnej starostlivosti a kontroly potravín. Novým možnostiam využitia probiotík a pre-
biotík vo veterinárnej medicíne je  venovaná rozsiahla časť obsahu časopisu. Všetci sme
znepokojení šírením vírusu Eboly  na africkom kontinente, preto odborná informácia je
na mieste. Z významných udalostí do pozornosti vyberáme 82. generálne zasadnutie OIE
v Paríži a medzinárodnú konferenciu Hygiena Alimentorum. Vzácne medzinárodné  oce-
nenie v oblasti veterinárnej starostlivosti  sa Slovensku dostalo tým, že na pôde OIE v Paríži
sme prebrali certifikát o zanedbateľnom riziku  BSE a status krajiny bez výskytu moru
malých prežúvavcov. V časopise spomíname na  osobnosti, ktoré významnou mierou prispeli
k rozvoju veterinárnej medicíny a profesie a medzičasom nás opustili .

Za redakčnú radu želám pri čítaní obsahu časopisu odborné potešenie a pekné dovo-
lenkové zážitky.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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Na obálke Gejza Kieselbach (1893-1965): Hlava býka, detail, olej, plátno 1922


