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Program 

 
Biologické aspekty v intenzívnom chove hospodárskych zvierat -  

medzinárodný seminár k implementácii Európskeho dohovoru o ochrane zvierat 
chovaných na farmárske účely 

 
Bratislava, Slovenská republika, 13. - 14. marca 2008 

 
 
 

Štvrtok, 13. marca 2008 
 

9:00 - 10:00 Registrácia účastníkov seminára 
10:00 - 10:30 Otvorenie seminára 

 
Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR - 
vysoký predstaviteľ 
Hlavný veterinárny lekár SR 

 ČASŤ I 
10:30 - 11:00 Štatút Európskeho dohovoru na ochranu zvierat 

chovaných na farmárske účely 
Rada Európy -  
Sekretariát Dohovoru 

11:00 - 11:30 Prestávka s občerstvením 
11:30 - 12:00 Porovnanie implementácie Európskeho dohovoru 

a právnych aktov Európskej únie 
Európska Komisia -  
DG SANCO 

12:00 - 12:30 Diskusia k Časti I 
12:30 - 14:00 Obed 

 ČASŤ II 
14:00 - 14:30 Kontrolný systém ochrany zvierat chovaných na 

farmárske účely v Slovenskej republike 
Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR 
 

14:30 - 15:30 Národné príspevky - skúsenosti s implementáciou 
Európskeho dohovoru na ochranu zvierat chovaných na 
farmárske účely  

príspevky účastníkov -  
5 až 10 minút 
 

15:30 - 16:00 Prestávka s občerstvením 
16:00 - 16:30 Ochrana zvierat chovaných na farmárske účely 

z pohľadu mimovládnej organizácie  
predstaviteľ nevládnej 
organizácie 

16:30 - 17:00 Diskusia k Časti II  
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Piatok, 14. marca 2008 
 

 ČASŤ III 
10:00 - 10:30 „Ako vieme, že sa zvieratá cítia dobre?“ Slovenská akadémia vied 

10:30 - 11:00 
Uplatňovanie princípov ochrany zvierat chovaných na 
farmárske účely v základnom a aplikovanom výskume 
pre živočíšnu výrobu 

Slovenské centrum 
poľnohospodárskeho 
výskumu 

11:00 -11:30 Prestávka s občerstvením 

11:30 - 12:00 Najzávažnejšie problémy v chove dojníc v SR vo vzťahu 
k používaným intenzívnym technológiám chovu 

Univerzita veterinárskeho 
lekárstva Košice 

12:00 - 12:20 Správna chovateľská prax - nástroj zavádzania systému 
ochrany farmových zvierat 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR 

12:20 - 12:30 Diskusia k Časti III 
12:30 - 14:00 Obed 

 ČASŤ IV 

14:00 - 14:20 
Medzinárodné skúsenosti s riešením projektov na 
záchranu tradičných a ohrozených plemien 
hospodárskych zvierat 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita Nitra 

14:20 - 15:00 
Skúsenosti chovateľov s implementáciou požiadaviek na 
ochranu zvierat chovaných na farmárske účely  

príspevky zástupcov 
chovateľských zväzov -  
10 až 15 minút 

15:00 - 15:30 Závery a odporúčania 
15:30 Ukončenie medzinárodného seminára 

 


