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SlovenSký veTeRInÁRSkY ČASoPIS – oDBoRný A veDecký DvoJMeSAČnÍk PRe veTeRInÁRnU STARoSTlIvoSŤ, zDRAvIe zvIeRAT, 
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PArAzitolóGoViA zísKAli NobeloVu ceNu zA NoVé

ANtiPArAziticKé lieKy

ANtibiotikorezisteNciA potrebuje globálNe 

riešeNie

ŠtátNA VeteriNárNA A PotrAViNoVá sPráVA sr 

iNformuje

MedziNárodNá koNfereNciA rAMirAN 2015

ÚčiNoK  PyretroidoV  NA sAmčie  PohlAVNé  orGáNy

redukciA pArAzitárNej iNfekcie Trichinella spiralis

po Aplikácii probiotických bAktérií u Myší

tuberKulózA A helmiNtózy

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

Milí čitatelia, 

po dovolenkovom období  vychádza ďalšie tohtoročné  dvojčíslie  Slovenského veterinárskeho
časopisu, ktoré je bohaté na aktuálne vedecko-odborné a spoločenské  informácie stavov-
ských veterinárskych organizácií. Najviac odborných príspevkov je zameraných na oblasť
parazitológie a infekčných chorôb. Snažili sme sa Vám priblížiť najvýznamnejšie  odborné
a spoločenské udalosti, ktoré sa v poslednom období uskutočnili najmä v organizáciách
ŠVPS SR doma a v zahraničí a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Nezabudli sme pri príležitosti životných jubileí pripomenúť  spolupracovníkov, ktorí sa
podieľali na napredovaní veterinárnej vedy, praxe a stavovských organizácií. Redakčná
rada SVČ pripravila aj toto aktuálne  číslo čo najatraktívnejšie pre čitateľskú verejnosť  a
aj z toh to dôvodu pre udržanie priazne v budúcnosti   očakáva širšiu odbornú a  všeobecnú
podporu.      

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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Na obálke G. Kieselbach, V stajni, výrez, olej,kartón, 1925


