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Rok  veterinárskej  medicíny bude pre napredovanie 
organizácií  ŠVPS SR prelomový 

Kauza dioxínov v Nemecku preverila efektívnosť systému
 krmovinového a potravinového práva v EÚ

Vplyv fungicídov na funkčnú interakciu buniek terciárnych folikulov
ovárií v procese dominancie počas asistovaného estru bahníc

Monitoring katarálnej horúčky oviec na farme oviec
Sokoliari sveta na Slovensku

7. Celoslovenský reprezentačný 
veterinársky ples
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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 Vám dostáva do rúk prvé, očakávané, tohtoročné číslo Slovenského veteri-

nárskeho časopisu. Všetci sme presvedčení, že tento stavovský odborný časopis bude

aj v roku 2011 v rámci Svetového roka veterinárskej medicíny plniť významnú úlohu

pri prezentácii odborných a vedeckých aktualít na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Odborné úlohy, ktoré očakávajú organizácie ŠVPS SR v nastávajúcom roku sú z pohľa-

du profesijného a spoločenského vysoko náročné, a preto sú zaradené hneď v úvode. 

Rok 2011 nenechal hneď od začiatku dlho čakať na odborné problémy – dioxínová

kauza v Nemecku, výskyt slintačky a krívačky v Bulharsku na hranici s Tureckom,

afrického moru u ošípaných v Rusku a zilpaterolu v kŕmnych zmesiach na Slovensku.

V tomto čísle zatiaľ približujeme stav odborného poznania a preventívne opatrenia,

ktoré urobili pri výskyte dioxínov v  potravinovom reťazci na ochranu spotrebiteľa

kompetentné orgány v Nemecku a v krajinách EÚ. Rovnako ďalšia časť obsahu čísla

poskytuje čitateľovi dôležité odborné informácie z rôznych oblastí veterinárnej praxe

a výskumu. Nezabudli sme ani na priblíženie spoločenských udalostí, napr. už tradičný

veterinársky ples, odborne-športové podujatie v Dolnom Kubíne a pripomenutie život-

ných jubileí osobností z našich radov. 

Želajme si, aby ďalšie napredovanie časopisu a uspokojovanie požiadaviek čitateľa

bolo na zodpovednosti každého z nás. Verím, že v roku veterinárskej medicíny všetci

využijeme SVČ na propagáciu našej profesie, odborných a vedeckých činností.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
predseda redakčnej rady
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