
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice 

                                                                                                    

Tento projekt je spolufinancovaný Európskym Spoločenstvom 

 

 

              

                                                              POZVÁNKA                                                                   

 
 

              Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice v rámci Programu rozvoja vidieka 

2007 – 2013 SR, Opatrenia 3.3, realizuje projekt Ochrana zvierat pri preprave, modul A: 

Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, 

domácich kôz a ošípaných určený pre mikropodniky, neziskové organizácie, samostatne 

hospodáriacich roľníkov, inštitúcie verejnej správy a ostatných. Táto vzdelávacia aktivita sa 

uskutoční dňa 8. októbra 2010  v Agroinštitúte Nitra, š. p.. 

  

Program vzdelávacej aktivity: 

8.00  – 8.15  Prezentácia účastníkov 

8.15  – 9.45  Výučba právnych predpisov 

9.45  – 10.00  Prestávka 

10.00 – 10.45  Výučba o správaní sa zvierat, fyziologických požiadavkách so zreteľom  

   na kŕmenie, napájanie a odpočinok 

10.45 – 11.30  Vysvetlenie rizík prepravy zvierat a pojmu stres 

11.30 – 12.15  Vysvetlenie vplyvu spôsobu jazdy a manipulácie so zvieratami na  

   ich  pohodu, produkciu, reprodukciu a kvalitu mäsa 

12.15 – 13.00  Obedňajšia prestávka 

13.00 – 13.45  Spôsoby manipulácie so zvieratami 

13.45 – 14.30  Možnosti riešenia kritických situácií 

14.30 – 14.45  Prestávka 

14.45 – 15.45  Záverečný test 

15.45 – 16.00  Vyhodnotenie testov, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní  

   vzdelávacej aktivity 

 

Lektorský tím tvoria  inšpektori Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, Krajskej 

veterinárnej a potravinovej správ menovaní Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.  

   

 
V rámci ponúkanej aktivity majú účastníci zdarma školné,  študijné texty a občerstvenie. 

 

 

 

Košice, 3. septembra 2010 

 

                                                                                               MVDr. Jozef  Pokorný, v.r. 

                                                                                    riaditeľ IVVL  a garant projektu 



 

 

 

N Á V R A T K A 

 

na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“ 8.10.2010  v Agroinštitúte Nitra, š.p. 

modul A:  Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, 

domácich oviec, domácich kôz a ošípaných 

Meno a priezvisko účastníka kurzu: ............................................................................................. 

Dátum narodenia:  ........................................................................................................................ 

Adresa na zasielanie pošty (uveďte aj tel., fax, e-mail): .............................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Vyznačte Vášho zamestnávateľa: 

 mikropodnik; podnik do 10 zamestnancov s ročným obratom menej ako 2 mil. € 

 nezisková organizácia 

 inštitúcia verejnej správy 

 samostatne hospodáriaci roľník 

 ostatné 

 

Uveďte, či ste v minulosti absolvovali iné vzdelávanie spolufinancované z Programu rozvoja  

vidieka SR 2007 – 2013: 

     Áno                    Nie  

 

Poznámka: V rámci ponúkanej aktivity majú účastníci projektu zdarma školné, študijné 

texty a občerstvenie. Pri nedostatočnom obsadení kurzu, minimálny počet účastníkov 20,  

vyhradzujeme si právo možnosti posunu termínu. V takomto prípade bude záujemca  

upovedomený najneskôr do 3 pracovných dní pred začatím školenia. 

 

V ................................ dňa ........................   Podpis: .............................. 

 

 

 

 

Návratky  zasielajte do 4. 10. 2010 na e-mail: meitnerova@ivvl.sk;  fax: 055/ 796 91 66;  

Informácie poskytneme na tel. čísle: 055/ 796 91 12, 17;   www.ivvl.sk 

mailto:meitnerova@ivvl.sk
http://www.ivvl.sk/

