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ObdObie OdbOrNýcH A spOlOčeNsKýcH výziev  

pre OrGANizácie  ŠtátNej veteriNárNej 

A pOtrAviNOvej správy bude vždy AKtuálNe

ŠtátNa veteriNárNa a potraviNová správa sr 

iNformuje

zlAté prOmócie NA uvlF (Xiii.)

iv. celoŠtátNe stretNutie veteriNárNych lekárov 

seNiorov Nad 70 rokov

výsKyt FibrOpApilOmAtózy v pOpuláciácH  

srNcA lesNéHO (Capreolus capreolus) NA slOveNsKu

veteriNárNa starostlivosť a výskyt ochoreNí 

u policajNých služobNých psov

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

Vážení čitatelia,

využívam priestor Slovenského veterinárskeho časopisu, aby som Vám všetkým poďakoval
za Váš aktívny prístup a všeobecnú podporu, ktorú ste v roku 2017 urobili  v prospech
rozvoja organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a ostat-
ných stavovských organizácií doma a v zahraničí. Redakčná rada SVČ  Vám želá, aby pri
čítaní tohto vysoko aktuálneho a na odborné  a spoločenské informácie bohatého dvojčíslia
ste našli priestor, ako rozvíjať časopis aj s Vašou priamou a nepriamou pomocou. Na prahu
roku 2018, dovoľte vzájomne si popriať veľa zdravia, osobných síl, úspechov a potešenia
v rodinnom a pracovnom živote. Za SVČ bude najväčším prianím pre nás všetkých  to, aby
sme pri jeho čítaní nachádzali odborné a osobné potešenie, a tým brali stavovskú zodpo-
vednosť na jeho ďalšom napredovaní.   

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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Na obálke G. Kieselbach, Na pašu k Hornádu, výrez, okolo 1945,  olej, plátno, 26x40 cm


