
Predseda — Chairman 
prof. MVDr. Jozef BÍREŠ, DrSc.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Redakcia:
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
MVDr. Ján Greguš
Pharmacopola Žiar nad Hronom
MVDr. Jozef Pokorný
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
MVDr. Ladislav Stodola
Komora veterinárnych lekárov SR Bratislava
MVDr. Milan Matuš
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Technickí redaktori — Technical editors
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.
Dagmar Matejová,
MVDr. Milan Greguš

Jazyková úprava — Language correction
Dagmar Matejová

Grafická úprava, foto — Graphic design&photo
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., Harlequin s.r.o.

Grafika, sadzba a tlač — Pre-press and print
Harlequin, s.r.o., reprografické štúdio
Protifašistických bojovníkov 5, 040 01 Košice

Evidenčné číslo: EV 3763/09

Distribúcia — Distribution
Versus, s.r.o., Bratislava, KVPS v SR

Vydavateľ — Publisher
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice
www.ivvl.sk

Adresa redakcie — Editorial office address
KVPS, Masarykova 18, 040 01 Košice
tel.: +421-55-7999 218, 62 520 47, fax: +421-55-62 520 46
e-mail: svc@svssr.sk

Objednávky predplatného a inzercie — Subscription
and advert orders 
Krajská veterinárna a potravinová správa,
Masarykova 18, 040 01 Košice
tel.: +421-55-62 520 47, fax: +421-55-62 520 46

Slovenský veterinársky časopis vychádza 6x ročne,
ročné predplatné: 33,50 EUR
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, 
BÚ č.: 7000151337/8180
Jednotlivé čísla SVČ budú v predaji v Inštitúte
 vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.

Slovak Veterinary Journal (6 issues a year) 
is published by the Institute for Postgraduate
Education of Veterinary Surgeons, 
Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice.
Orders are accepted by the editorial office and
 subscription should be sent to: Štátna pokladnica
Bratislava, Slovak Republic, account 
No.: 7000151337/8180

Autori sú zodpovední za obsahovú a jazykovú stránku
príspevkov.

Nevyžiadané rukopisy, fotografie, diapozitívy a kresby sa
nevracajú.

© Akékoľvek reprodukovanie textových a obrazových častí 
je povolené len s písomným súhlasom šéfredaktora alebo
vydavateľa.

Podávanie novinových zásielok povolené
Východoslovenským riaditeľstvom pôšt Košice 
pod č. VsRP – 2896/96 zo dňa 26.9.1996

SLOVENSKÝ VETERINÁRSKY ČASOPIS – ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK PRE VETERINÁRNU STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVIE ZVIERAT, 
VETERINÁRNU FARMÁCIU, DIETETIKU, WELFARE, ÚRADNÚ KONTROLU A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN, VETERINÁRNU PRAX

Samostatné veterinárske organizácie – história a súčasnosť 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje

Celoživotné vzdelávanie zabezpečované 
Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov

Vplyv asistovaného estru na ekonomiku chovu oviec

Predstavujú drobné cicavce riziko 
pre šírenie mikrosporídiových nákaz?

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady 
UVLF v Košiciach

306

322

325

327

339

350

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

PF 2011

Dovoľte všetkým čitateľom a priaznivcom Slovenského veterinárskeho časopisu na
prahu roku 2011 popriať menom redakcie Slovenského veterinárskeho časopisu pevné
zdravie, úspechy, šťastie a naplnenie všetkých predsavzatí v osobnom a pracovnom živote.
Poďa kovanie patrí predovšetkým tým, ktorí sa starali o pravidelné vydávanie, odbornú
kvalitu a aktuálnosť časopisu, dopisovateľom príspevkov a všetkým ostatným, ktorí ho
akoukoľvek mierou podporili. Spoločným úsilím Slovenský veterinársky časopis v pred-
chádzajúcom roku plnil úlohu multidisciplinárneho odborného a vedeckého dvojmesač-
níka, ktorý zároveň dokázal poskytovať aktuálne informácie zo života organizácií ŠVPS
SR, KVL SR, UVLF a celého agropotravinárskeho priemyslu. Všetkým dotknutým inštitú-
ciám na Slovensku, ktoré združujú veterinársku profesiu a príbuzné odbory by malo záležať
na ďalšom napredovaní tohto stavovského časopisu. K tomu niekedy postačuje len ochota,
vzájomný rešpekt, kolegialita a stavovská zodpovednosť. Možno práve v roku 2011 viac
ako predtým sa očakáva podiel spoločnej zodpovednosti na existencii a ďalšom napredovaní
časopisu.
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