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SlovenSký veTeRInÁRSkY ČASoPIS – oDBoRný A veDecký DvoJMeSAČnÍk PRe veTeRInÁRnU STARoSTlIvoSŤ, zDRAvIe zvIeRAT, 
veTeRInÁRnU FARMÁcIU, DIeTeTIkU, WelFARe, ÚRADnÚ konTRolU A BezPeČnoSŤ PoTRAvÍn, veTeRInÁRnU PRAx

KvAlitA A rozsAh vyŠetreNí pôvodcov chorôb včiel 

v NárodNom reFereNčNom lAborAtóriu pre zdrAvie

včiel

Výskyt Clostridium botulinum a Clostridium 

perfringens Na sloVeNsku

Kryptosporídie A miKrosporídie u psov A mAčieK –

poteNcioNálNe rezervoáre iNFeKcie pre ľudí

ŠtátNa VeteriNárNa a potraViNoVá spráVa sr 

iNformuje

prof. mvdr. imrich mArAčeK, drsc. – 

lAureát ceNy mestA KoŠice 2016

BeNefity aplikácie proBiotického kmeňa

laCtobaCillus plantarum ls/07 V aNimálNom modeli

čreVNej dysBiózy a kolorektálNeho karciNómu

séroprevAleNciA ovčej epididymitídy NA sloveNsKu

v roKoch 2011 Až 2015 A výzNAm elisA diAgNostiKy

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

Vážené kolegyne, kolegovia,

pri zoznamovaní s obsahom  po prázdninového dvojčísla  Slovenského veterinárskeho  časo-
pisu mi dáte určite za pravdu, že stavovské organizácie žijú plným odborným a spoločen-
ským životom. V odbornej časti prevládajú príspevky z oblasti mikrobiológie zdravia zvierat
a zdravotnej bezpečnosti potravín. Veľa zaujímavých informácií sa dozviete z odborného
života Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Odborné dianie organizácií ŠVPS SR je poznačené náročnými úlo-
hami v súvislosti s predsedníctvom Slovenska Rade Európy doma a v zahraničí. Veľmi pote-
šia spomienky na súčasných a bývalých kolegov pri príležitosti životných jubileí, bohužiaľ
aj na tých, ktorí odišli z našich radov. Verím, že po prečítaní príspevkov aktuálneho dvoj-
čísla, zostanete aktívni čitatelia a podporovatelia SVČ. 

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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Na obálke Š. Filep, Na paši, 2010, olej, kartón, 17x14,5 cm


