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I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Kontakt:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
príspevková organizácia
tel. : 055/7969111
fax: 055/7969166
e-mail.: ivvl@ivvl.sk
www.ivvl.sk

Riaditeľ:

MVDr. Jozef Pokorný

Zástupca riaditeľa a vedúci odboru ďalšieho vzdelávania:
MVDr. Jozef Knežo, CSc.
Vedúca odboru ekonomiky:

Ing. Silvia Báncsová

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2007: 22
Hlavná činnosť:
Základnou úlohou organizácie je rozvoj ľudských zdrojov v rezorte
pôdohospodárstva s dôrazom na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (inštitucionalizované
vzdelávanie s tradíciou od roku 1958).
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II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1. Poslanie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL) je štátnou
príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR, priamo riadenou
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ŠVPS SR).
IVVL v súlade so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a v intenciách štatútu organizácie realizuje ďalšie vzdelávanie vo
všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, hygieny surovín a potravín živočíšneho
i rastlinného pôvodu a úradnej kontroly potravín, veterinárnej legislatívy, ochrany
štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a laboratórnej
diagnostiky. Je jedinou organizáciou tohto zamerania a má celoštátnu pôsobnosť.
Účelom ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne
veterinárne činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných
veterinárnych laboratórií je zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie ich
kvalifikácie a odbornej spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon
jednotlivých profesijných činností.
V rámci svojho poslania v oblasti celoživotného vzdelávania IVVL zabezpečuje
nasledovné vzdelávacie aktivity:
 Národné programy vzdelávania:
° vo veterinárnej oblasti
° v oblasti úradnej kontroly potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu
° v oblasti spoločnej organizácie trhu,
 atestačnú prípravu na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov a
absolventov iných vysokých škôl,
 odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín
(Vyhl. MP SR č. 691/2002 Z. z.),
 odborné vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov,
 senzorické posudzovanie potravín (aj pre zamestnancov potravinárskeho sektoru),
 inovačné štúdium po 1. a 2. atestácii,
 jazykovú prípravu,
 konferencie a semináre za účelom transferu nových vedecko-technických
poznatkov v oblasti veterinárnej medicíny, potravinového dozoru a veterinárnej
praxe,
 odborné kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej
veterinárnej činnosti a iných odborných služieb ako: odchyt zabehnutých,
opustených a túlavých zvierat; kováč - podkúvač; ošetrovanie paznechtov
hovädzieho dobytka a oviec; ochrana zvierat pri preprave (pre prepravcov
zvierat); prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení (pre
poľovníkov),
 certifikáciu osôb - Certifikačný orgán pre personálnu certifikáciu v oblasti
systémov HACCP a v oblasti senzorického posudzovania potravín, akreditovaný
Slovenskou národnou akreditačnou službou ako prvý na Slovensku a pre systémy
HACCP doposiaľ aj jediný.
V rámci svojho poslania v oblasti ďalšieho vzdelávania IVVL zabezpečuje
vzdelávacie aktivity zamerané na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách platnej
národnej a európskej legislatívy.
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2.2. Prioritné úlohy
IVVL je vzdelávacou inštitúciou, ktorej služby zodpovedajú súčasným
potrebám v oblasti vzdelávania dospelých, pričom prioritou v roku 2008 bude:
- postupné zavádzanie systémového prístupu vo vzdelávaní štátnych zamestnancov
v zmysle Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva SR na roky 2007 2013, koncepcie Celoživotného vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej
a potravinovej správy a Aplikácie stratégie vzdelávania na roky 2007 - 2013 vo
veterinárnej oblasti,
- realizovanie celoživotného vzdelávania v zmysle vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z.
k zákonu o veterinárnej starostlivosti, ktorou sa stanovujú podrobnosti
o postgraduálnom
vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávanie
zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií,
- zabezpečenie dostupnosti vzdelávania pre všetkých zamestnancov ŠVPS SR
- skvalitňovanie manažovania vzdelávacích aktivít
- zavedenie e-learningu, ako novej progresívnej formy do vzdelávania dospelých
- spolupráca s Generálnym riaditeľstvom pre ochranu zdravia spotrebiteľa (DG
SANCO) v Bruseli,
- získavanie finančných zdrojov z fondov EÚ.
2.3. Strednodobý výhľad organizácie
Najnovšie trendy odborného celoživotného vzdelávania vo veterinárnej
oblasti sú definované v Stratégii vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky
2007 – 2013, resp. Aplikácii stratégie vzdelávania na roky 2007 – 2013 vo
veterinárnej oblasti, ktorá sa stala východiskom pri zavádzaní nového
interdisciplinárneho modulárneho prístupu s využitím najnovších multimediálnych
aj informačných technológií.
Pri stanovovaní strednodobého výhľadu celoživotného vzdelávania
zamestnancov orgánov veterinárnej a potravinovej správy, vychádza IVVL z
koncepčných a strategických materiálov SR a EÚ.
Stratégia systému celoživotného vzdelávania v oblasti veterinárnej
starostlivosti bude založená na zámere vytvoriť efektívny modulárny systém
vzdelávania, ktorý sa bude
štrukturalizovať v závislosti od priorít a cieľov
vzdelávania na základe aktuálnych potrieb jednotlivých stupňov veterinárnej správy,
pričom v rovine prognóz profesijnej orientácie a riešenia problémov spoločnosti
(súčasných i výhľadových) je potrebné realizovať strategické zmeny a inovácie.
Po vstupe SR do EÚ došlo k značnému nárastu úloh, kompetencií
a zodpovedností v súvislosti s implementáciou európskej legislatívy. Z pohľadu
celoživotného vzdelávania za najdôležitejšie možno pokladať každoročné povinné
vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov (čl. 5 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A) a každoročné povinné
vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych asistentov (článok 5 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B).
Za kľúčový faktor považujeme, prostredníctvom analýzy vzdelávacích potrieb,
identifikovať tieto potreby a následne vytvoriť nové vzdelávacie projekty a programy.
V prípade už existujúcich kurzov, na základe výsledkov hodnotenia a kontroly
priebehu vzdelávania uskutočniť inováciu vzdelávacích programov.
Pre naplnenie zámerov organizácie bude nevyhnutné:
- na základe výsledkov realizovanej analýzy vzdelávacích potrieb vo veterinárnej
oblasti vytvoriť a uplatňovať politiku celoživotného vzdelávania,
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-

dôsledne napĺňať zámer vyhlášky MP SR č. 480/2007, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom
vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych
laboratórií,
- celoživotné vzdelávanie zamerať na zvyšovanie kvalifikačného rámca v súlade
s požiadavkami EÚ,
- koordinovať činnosť s rezortnými vzdelávacími inštitúciami,
- rozvíjať kooperáciu s Komorou veterinárnych lekárov SR a inými profesijnými
organizáciami,
- prehlbovať a skvalitňovať spoluprácu s vysokými školami, vedecko-výskumnými
pracoviskami a inými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v zahraničí
v rámci projektov a vzdelávacích programov,
- realizovať sumarizáciu, kategorizáciu a hodnotenie vzdelávacích projektov a na
základe získaných výsledkov aktualizovať existujúcu databázu vzdelávacích akcií,
lektorov a účastníkov,
- v pozícii vydavateľa Slovenského veterinárskeho časopisu pokračovať
v diseminácii aktuálnych poznatkov ostatným veterinárnym komunitám v SR,
- rozširovať spektrum akreditovaných vzdelávacích aktivít,
- skvalitňovať
ponuku
vzdelávacích
podujatí
pre
pracovníkov
agropotravinárskeho sektoru,
- z príležitosti 50. výročia založenia našej inštitúcie pripraviť
konferenciu
s medzinárodnou účasťou
2.4. Plánované použitie finančných zdrojov a strednodobý výhľad
IVVL bude v rokoch 2008 - 2009 hospodáriť v hospodársko-právnej forme
príspevkovej organizácie za predpokladu dodržania § 21 ods. 2 zákona NR SR č.
523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách, ktorý charakterizuje príspevkovú
organizáciu ako právnickú osobu štátu, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je
pokrytých tržbami. V súlade s výhľadom hospodárenia uvedeným v tabuľke 1 bude
organizácia schopná dodržať zákonom stanovené podmienky v rozmedzí 46 – 49 %.
Tabuľka 1 Prehľad tržieb a výrobných nákladov
P.č.

Tržby a výrobné náklady

1

Tržby za vlastné výrobky

2

Tržby z predaja služieb

3

Tržby za predaný tovar

4
5

Predaný tovar
Tržby celkom (1+2+3-4)

6

Účtová trieda 5 celkom

7
8

Predaný tovar
Účtová trieda 54 (r.17 až 24 časti A)
Zostatková cena predaného
dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

9

Predpoklad
v tis. Sk
2008
2009
6 400

6 400

6 400

6 400

13 200

13 000

120

100
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10

Predané cenné papiere a podiely

11

Predaný materiál

12

Tvorba zákonných rezerv

13

Tvorba zákonných opravných položiek

14

Výrobné náklady celkom
(6-7-8-9-10-11-12-13)
Podiel tržby (výrobné náklady x 100= %)

13 080

12 900

49

49

15

-

Zo zdrojov finančného zabezpečenia IVVL bude využívať predovšetkým:
financie štátneho rozpočtu (ŠR) na základe kontraktu uzatvoreného s MP SR
financie zo zdrojov EÚ (operačné programy, fondy, granty)
úhrady účastníkov vzdelávacích aktivít
podnikateľskú činnosť so súhlasom zriaďovateľa ako doplnkový zdroj.
Uvedené finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie hlavného
predmetu organizácie, t.j. celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva.

III. ZMLUVA ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEJ
PLNENIE Z HĽADISKA UTILIZÁCIE BEŽNÉHO TRANSFERU
Kontrakt uzavretý medzi MP SR a IVVL Košice v celkovej sume 7.385 tis. Sk,
určený na riešenie úloh vzdelávania vo veterinárnej oblasti na rok 2007, bol
rozpočtovým opatrením č. 793/07-330 navýšený na 8.585 tis. .Sk využitý v
nasledovných tematických oblastiach (Tab. 2).
Tabuľka 2 Špecifikácia úloh a kalkulácia nákladov
Por.
číslo
1.
2.
3.

Oblasť – názov programu
Číselný
kód
programu
08W0101 Veterinárna ochrana a kontrola v rámci
Národného programu vzdelávania
08W0201 Diagnostika a skúšanie potravín
0900102
Vzdelávanie
CENA SPOLU:

Plánované
finančné
prostriedky v tis.
2000
1785
4800
8585

Ročný plán a skutočné čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
prezentuje tabuľka 3.

7

Tabuľka 3 Čerpanie rozpočtu v roku 2007
Por. Tematické
čís. oblasti
1.
2.
3.

Materiál

ročný plán
skutočnosť
ročný plán
skutočnosť
ročný plán
skutočnosť
Spolu P
S
% plnenia

500
500
900
900
1400
1400
100

Energie,
voda

200
200
1640
900
1840
1100
60

Mzdy

282
282
1350
1010
1632
1292
79

Odvody

103
103
475
355
578
458
79

Služby
2000
2000
700
700
435
435
3.135
3.135
100

Spolu
2000
2000
1785
1785
4800
3600
8585
7385
86

Úlohy kontraktu boli priebežne realizované počas kalendárneho roka, plnené
po časovej aj obsahovej stránke .
Bežné výdavky vo výške 1.200 tis. Sk poskytnuté po 1.októbri 2007 budú
použité do 31.3.2008 nasledujúceho rozpočtového roka 2008.
Organizácii v roku 2007 boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 1.000
tis. Sk na rekonštrukciu budovy IVVL

IV. ČINNOSŤ IVVL
4.1. Celoživotné vzdelávanie
Plán pedagogickej činnosti v hodnotenom období vychádzal z požiadaviek
sekcií MP SR, plnenia vecných úloh a potrieb Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR, návrhov regionálnych a krajských veterinárnych a potravinových správ,
štátnych veterinárnych a potravinových ústavov a ponuky IVVL, ktoré boli
východiskom pre tvorbu Národného programu vzdelávania.
Vo veterinárnej oblasti sa celoživotné vzdelávanie opiera o platnú legislatívu,
napr. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, č. 853/2004, č.
854/2004 a č. 882/2004, Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
a v zmenách doplnení niektorých zákonov; Zákon NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe,
uvádzaní na trh a používaní krmív; Zákon NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov; Vyhláška MP SR č.
691/2002 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie
vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín, Nariadenie
vlády SR č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 145/2005 Z. z. o odbornej
príprave osôb zodpovedných za ochranu zvierat pri preprave, vyhlášky a výnosy
ústredných orgánov štátnej správy a vykonávacia vyhláška MP SR (k zákonu
o veterinárnej starostlivosti) č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o postgraduálnom
vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšie vzdelávanie
zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií.
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Poverenia MP SR a ŠVPS SR pre IVVL na realizáciu:
- odborného vzdelávania zamestnancov vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín
podľa Vyhlášky MP SR č. 691/2002 Z. z.
- odbornej prípravy osôb zodpovedných za prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na
mieste po ulovení (pre poľovníkov) - Metodický pokyn ŠVPS SR č. 12/2006, ktorým
sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií
a vydávanie osvedčenia v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004.
Poverenia Európskej Komisie pre IVVL:
- od roku 2004: Národný kontaktný bod pre projekt TAIEX - organizácia
vzdelávacích podujatí zastrešených Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre
rozšírenie, ktorej úlohou je technická pomoc a výmena informácií (Technical
Assistance and Information Exchange Instrument). Aktivity TAIEXu sú určené najmä
kandidátskym a novým členským krajinám Európskej únie a sú zamerané na
implementáciu v súčasnosti platnej alebo pripravovanej legislatívy
- od roku 2006: Národný kontaktný bod pre projekt DG SANCO „Kvalitnejšie
vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“, ktorý Európska Komisia, opierajúc sa o
článok 51 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných
kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania
potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti
o zvieratá, naplánovala ako trvalo udržateľnú vzdelávaciu stratégiu na roky 2006 až
2012.
Vzdelávacie aktivity realizované v roku 2007 uvádza tabuľka 4, detailný
odpočet tvorí prílohu tohto materiálu.
Významný podiel na vzdelávacích aktivitách IVVL v roku 2007 predstavoval
Národný program vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili inšpektori ŠVPS SR, KVPS
a RVPS. Obsahová náplň aktivít bola vypracovávaná jednotlivými odbornými
garantmi v spolupráci s vybranými zamestnancami ŠVPS SR, KVPS, RVPS
a úradných veterinárnych laboratórií.
V rámci Národného programu vzdelávania vo veterinárnej oblasti
vzdelávacie aktivity obsahovo zahrnuli veterinárne požiadavky na zdravie zvierat,
veterinárne požiadavky na živé zvieratá, požiadavky na dovoz živých zvierat
a zárodočných produktov, ktoré vstupujú na územie SR z tretích krajín, ochrana
zvierat boli zahrnuté do tém: CEHZ, ochrana pokusných zvierat, VPO na rok 2007
(choroby hydiny a iných vtákov), exotické choroby zvierat, hraničné veterinárne
kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov, dovoz živých zvierat a živočíšnych
produktov z tretích krajín, veterinárna certifikácia a systém TRACES, zdravotná
problematika v chovoch včiel, rýb.
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Tabuľka 4 Prehľad vzdelávacích aktivít IVVL Košice za rok 2007

Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzdelávacia aktivita
Národný program vzdelávacích aktivít
vo veterinárnej oblasti
Národný program vzdel. aktivít v oblasti hygieny
potravín a úrad. kontroly potravín - produkty
živoč. pôvodu
Národný program vzdelávacích aktivít v odbore
hygieny krmív, ekológie a vet. farmácie
Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti
úradnej kontroly potravín - rastlinné komodity
Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti
spoločnej organizácie trhu
Národný program vzdel. aktivít - správne konanie
v praxi orgánov vet. správy a PD

Počet
akcií

Počet
účast.

Počet
osobodní

21

500

929

17

753

1 350

9

271

430

7

279

503

10

225

409

1

44

88

8
6

202
115

404
286

6
2

101
25

505
125

3

80

240

3

22

110

1

8

8

1

55

110

5

23

115

7
2

205
52

410
104

14

651

651

4
2

33
8

132
80

4

187

374

2
5
5
1
4
17

4
36
23
4
33
303

4
36
23
4
33
303

167

4 242

7 766

(pre riaditeľov RVPS a KVPS)

7.
8.
9.

Senzorické posudzovanie potravín
Odborné vzdelávacie aktivity (za úhradu)
Atestačná príprava
- I. stupňa
- II. stupňa

10.

Odborné vzdelávanie zamestnancov
- vykonáv. potr. dozor (podľa vyhl. MP SR č.
691/2002 Z. z.)

11.

Iné vzdelávacie aktivity
- anglický jazyk
- senzorické posudz. ovocia a zel. (pre zam. TESCO
Brat.)

12.

TAIEX
- Označovanie potravín živočíšneho pôvodu

13.

Projekt SOP PRV
- úprava paznechtov
- prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po
ulovení (pre poľovníkov - Nar. EP a R č. 853/2004)
- ABC podnikateľa v potravinárstve

14.

Odborné školenia akreditované MŠ SR určené pre
prax
- ochrana zvierat pri preprave (pre prepravcov zvierat
nar. vl. SR č. 302/2003 Z. z. v znení č. 145/2005 Z. z.)
- odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
- kováč - podkúvač
- prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po
ulovení (pre poľovníkov - Nar. EP a R č. 853/2004)

15.

Skúšky
- atestačné
- senzorické, HACCP
- úprava paznechtov
- kováč - podkúvač
- odchyt túlavých zvierat
- poľovníkov

Spolu
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Vzdelávacie aktivity realizované v rámci Národného programu
vzdelávania v oblasti hygieny potravín a potravinového dozoru – produkty
živočíšneho pôvodu obsahovo čerpali z platnej európskej potravinovej legislatívy:
„hygienického balíčka“ - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002,
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva,
Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, Nariadenie (ES) č. 853/2004, ktorým
sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu,
Nariadenie (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu
úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
Vzdelávacie aktivity boli realizované v nasledovných okruhoch:
- Úradné kontroly v sektore mlieka
- Úradné kontroly v sektore čerstvé hydinové mäso
- Úradné kontroly v sektore mäsové výrobky
- Vzdelávania úradného veterinárneho lekára - mäso domácich kopytníkov
- Vzdelávania úradného veterinárnych asistentov
- a iné.
Národný program vzdelávania v odbore hygieny krmív, ekológie
a farmácie zahŕňal platné právne predpisy v oblasti kontroly rezíduí v živých
zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, výkon kontrol v chovoch
hospodárskych zvierat, výkon kontrol v oblasti výroby a uvádzania na trh krmív
a ukladanie veterinárnych opatrení boli zahrnuté v témach: Hygiena krmív, ekológia
a veterinárna farmácia; Kontroly v rámci farmaceutického dozoru, kontrola rezíduí
liečiv; Bezpečnosť krmív, a iné.
Národný program vzdelávania v oblasti potravinového dozoru - rastlinné
komodity bol zameraný najmä na:
- aditívne látky a kontaminanty v potravinách
- audity
- nové potraviny, biopotraviny, funkčné potraviny, GMO
- psychologické aspekty pri inšpekcii.
V rámci Národného programu vzdelávania v oblasti spoločnej organizácie
trhu vzdelávacie aktivity určené inšpektorom autorizovaným pre kontrolu obchodnej
kvality čerstvého ovocia a zeleniny obsahovo reagovali na legislatívne zmeny
v sektore ovocia a zeleniny.
Súčasťou Národného programu vzdelávania bolo aj školenie Správne konanie
v praxi orgánov veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru (pre riaditeľov
RVPS a KVPS).
V oblasti Senzorického posudzovania potravín bolo v Špecializovanom
senzorickom laboratóriu v rámci 8 kurzov vyškolených celkovo 202 zamestnancov
organizácií ŠVPS SR. Vydaných bolo 36 Certifikátov spôsobilosti, z toho 33 pre
oblasť senzorického posudzovania potravín.
Iné odborné vzdelávacie aktivity (za úhradu) sa realizovali najmä v
laboratórnej diagnostike.
V rámci TAIEXu
sa realizovalo 1 školenie - Označovanie potravín
živočíšneho pôvodu.
Atestačná príprava na atestačnú skúšku I. stupňa sa realizovala podľa
Koncepcie celoživotného vzdelávania orgánov veterinárnej správy - v 3 odboroch (po
2 častiach): Hygiena produktov živ. pôvodu; Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena
krmív, ekológia, veterinárna farmácia, veterinárna certifikácia; Laboratórna
diagnostika.
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Atestačná príprava II. stupňa sa realizovala v 2 odboroch: Veterinárna
starostlivosť so zameraním na hygienu potravín a potravinový dozor; Zdravie zvierat
ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia, vet. farmácia. Dôraz bol kladený najmä na
aktuálnu odbornú problematiku v intenciách platnej legislatívy, prácu s odbornou
literatúrou a metodiku spracovania atestačných prác.
Odborného vzdelávania zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
v intenciách Vyhlášky MP SR č. 691/2002 Z. z. sa okrem zamestnancov ŠVPS SR
zúčastňovali aj zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR.
Iné vzdelávacie aktivity zahŕňali 3 kurzy angličtiny a 1 kurz senzorického
posudzovania ovocia a zeleniny (pre zamestnancov TESCO Bratislava)
Projekty SOP PRV „Uplatňovanie nových prístupov v úprave a
ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných“ boli zamerané na
edukáciu v oblasti nových trendov v úprave a ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho
dobytka a ošípaných. Kurzov sa zúčastnili účastníci pracujúci v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby i záujemcovia o túto kvalifikáciu.
Vzdelávacie aktivity akreditované MŠ SR určené pre prax boli
realizované v troch moduloch:
a) Ochrana zvierat pri preprave
b) Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
c) Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
d) Kováč - podkúvač
V priebehu sledovaného obdobia IVVL realizoval nasledovné skúšky:
a) atestačné na získanie 2. atestácie
b) spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín
c) spôsobilosti v oblasti HACCP
d) v oblasti odchytu túlavých a zabehnutých zvierat
e) spôsobilosti na úpravu paznechtov
f) spôsobilosti v oblasti prvotného vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste po
ulovení (pre poľovníkov).
Celkom bolo v roku 2007 uskutočnených 133 vzdelávacích aktivít s účasťou
3 839 účastníkov a 34 termínov skúšok, ktorých sa zúčastnilo 403 účastníkov,
čo predstavuje spolu 167 vzdelávacích akcií a 4 242 účastníkov (7 766 osobodní).
4.2. Akreditované vzdelávacie aktivity
V záujme neustáleho zvyšovania odbornej úrovne vzdelávania IVVL
kontinuálne rozšíril ponuku kurzov akreditovaných Akreditačnou komisiou MŠ SR.
V súčasnosti má IVVL 12 akreditácií pre 13 typov vzdelávacích aktivít.
4.3. Projekty
SOP PRV
V rámci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pripravil IVVL pre cieľovú
skupinu poľovníkov dva projekty, cieľom ktorých je získanie odbornej spôsobilosti
na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení. Jeden projekt
„Školení poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí“ je nasmerovaný
pre 300 poľovníkov Košického a Prešovského kraja a druhý pre cieľovú skupinu 540
poľovníkov ostatných krajov (mimo kraja Košického, Prešovského a Bratislavského).
Pre získanie odbornej spôsobilosti je nevyhnutné absolvovanie odbornej prípravy
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(ďalej školenia) a skúšky. Celková suma spolufinancovania Európskym
Spoločenstvom na zabezpečenie týchto činností je viac ako 3,100.000 Sk.
IVVL realizuje predmetné školenie podľa požiadaviek poľovníkov aj
v regiónoch Slovenska. V roku 2007 boli 4 školenia (mimo fondov EÚ) pre cieľovú
skupinu 188 poľovníkov a v šiestich termínoch skúšok túto úspešne vykonalo 183 z
nich.
Do konca prvej polovice roka 2007 boli zrealizované aj kurzy v rámci projektu
„Uplatňovanie
nových prístupov v úprave a ošetrení paznechtov oviec,
hovädzieho dobytka
a ošípaných“
pre pracujúcich v poľnohospodárskej
prvovýrobe a záujemcov o túto profesiu (Tab. 4). Projekt bol v júni 2007 ukončený.
Projekt „ABC podnikateľa v potravinárskom priemysle“ pre zamestnancov
agropotravinárskeho priemyslu (od výroby po distribúciu potravín).
DG SANCO
IVVL sa v rámci Slovenskej republiky stal národným koordinátorom projektu
generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa
„Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“. Jednou z priorít tohto projektu
je v súlade s článkom 51 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia
dodržiavania potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat
a o starostlivosti o zvieratá harmonizácia národných kontrolných systémov
v predmetnej oblasti. V roku 2007 sa konalo v rozličných európskych mestách pre
takmer tritisíc účastníkov viac ako sedemdesiat tréningových kurzov zameraných na:
¾ Zavedenie a implementáciu systému HACCP
¾ Audit systému HACCP
¾ Veterinárne kontroly na letiskách
¾ Veterinárne kontroly v prístavoch
¾ Vedľajšie živočíšne produkty
¾ Welfare pri omračovaní a zabíjaní zvierat
¾ Monitoring zoonóz a aplikácia mikrobiologických kritérií v potravinovom
reťazci
¾ Materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
¾ Evaluácia a registrácia prostriedkov na ochranu rastlín.
Úlohou IVVL v tomto projekte je v spolupráci so Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a Ústredným
kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zabezpečovať nomináciu
účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity z radov zamestnancov orgánov štátnej
správy pôsobiacich na úseku veterinárnej starostlivosti a úradnej kontroly potravín
a krmív. V roku 2007 sa vzdelávacích aktivít v rámci projektu „Kvalitnejšie
vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“ zúčastnilo celkovo tridsať deväť
zamestnancov ŠVPS SR, ÚVZ SR a ÚKSUP.
4.4. Špecializované senzorické laboratórium
Požiadavka na špecializované vzdelávanie pracovníkov ŠVPS SR v oblasti
senzorického posudzovania potravín vyplýva z § 11 Vyhlášky MP SR č. 480/2007
z 11.10.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní
veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej
správy a úradných veterinárnych laboratórií.
Materiálno-technickou, odbornou a personálnou základňou pre zaradenie
senzorického posudzovania potravín do systému celoživotného vzdelávania
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zamestnancov ŠVPS SR je Špecializované senzorické laboratórium (ŠSL) spĺňajúce
všetky požiadavky Smernice pre usporiadanie senzorického pracoviska STN ISO
8589, ktoré je od roku 1997 súčasťou IVVL.
Špecializované vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania potravín
v roku 2007 uvádza tabuľka 4.
V snahe zabezpečiť kvalifikované, objektívne a nepredpojaté posúdenie
odbornej spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín bol na pôde ŠSL
v roku 1999 vytvorený Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich
senzorické posudzovanie potravín (CO), ktorý bol 9. januára 2001 akreditovaný
Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa v tom čase platnej normy STN EN
45 013 Všeobecné kritériá pre certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu
pracovníkov. Jeho činnosť spočíva v preskúšaní kandidátov skúšobnou komisiou
s cieľom overiť ich spôsobilosť v danej oblasti. CO bol 8. apríla 2004 reakreditovaný
podľa medzinárodnej normy EN/ISO/IEC 17024:2003 Posudzovanie zhody Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb a rozsah jeho
akreditácie bol rozšírený o oblasť zabezpečenia kontroly hygieny potravín (systémov
HACCP).
4.5. Múzeum histórie veterinárnej medicíny
V priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov je zriadené aj
ojedinelé múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia múzea je prístupná nielen
študentom veterinárnej medicíny a praktickým veterinárnym lekárom, ale aj širokej
verejnosti. Autentické exponáty a bohatý obrazový materiál poskytujú ucelený
pohľad na vývoj veterinárnej medicíny v širokých historických a sociálnoekonomických súvislostiach.
Činnosť Múzea histórie veterinárnej medicíny pri IVVL Košice sa v roku 2007
riadila vypracovaným plánom úloh múzea. Hlavné činnosti tohto múzea boli
zabezpečované prostredníctvom Komisie histórie veterinárnej medicíny a zmluvného
pracovníka MVDr. Jána Feješa.
Hlavnými úlohami členov komisie múzea bola účasť na organizovaní
a príprave:
a) 8. sympózia dejín humánnej a veterinárnej medicíny a farmácie, ktoré sa konalo
27.-29. júna 2007 na Lekárskej fakulte UK v Martine. Členovia komisie múzea pri
IVVL sa prezentovali svojou aktivitou: MVDr. J. Blecha spolupracoval aktívne
s prípravným výborom v Bratislave i v Martine, na sympóziu členovia komisie
predniesli 12 prednášok z histórie veterinárnej medicíny, ktoré boli uverejnené v
Zborníku a na CD nosiči zo sympózia bolo vystavených 6 posterov a priamo
sympózia sa aktívne zúčastnili šiesti členovia komisie.
b) II. celoštátnej stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov
s medzinárodnou účasťou bolo usporiadané v IVVL Košice v dňoch 27.-28.9.2007.
Komisia múzea ako organizačný výbor stretnutia začal prípravu už v mesiaci júni
2007 a členovia si rozdelili úlohy. Príprava prebiehala aj v spolupráci s UVL Košice,
ŠVPS SR v Bratislave a Komorou veterinárnych lekárov SR.
Na stretnutí sa zúčastnilo 135 kolegov seniorov nad 70 rokov, 113 mužov a 22
žien, z toho zo zahraničia 5 účastníkov (ČR 3, Švajčiarsko 2). Z oficiálnych hostí to
boli: štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Palša, CSc., ústredný
riaditeľ ŠVPS SR MVDr. J. Pliešovský, CSc., prorektorka UVL prof. Ing. O.
Ondrašovičová, PhD., prezident Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. L. Stodola
a ďalších 14 oficiálnych hostí riaditeľov regionálnych veterinárnych a potravinových
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správ, krajských veterinárnych a potravinových správ a iných veterinárnych
organizácií.
Stretnutie sa nieslo v znamení 40-ročného výročia od likvidácie TBC
hovädzieho dobytka na Slovensku a 50. ročného jubilea o d zahájenia tejto významnej
historickej úlohy slovenskej a českej veterinárske služby. Hlavný referát o priebehu
tejto významnej zdravotnej akcie predniesol MVDr. L. Husár. Účastníci seniori sa
aktívne zúčastnili na programe, ktorý bol pripravený komisiou v IVVL a na UVL
a vysoko cenili spoločenskú a odbornú úroveň stretnutia. Na záver stretnutia generácií
veterinárov seniorov, ktorí plnili aj úlohu tlmenia TBC HD, boli odovzdané Pamätné
listy. Slávnostne symbolicky Pamätný list najstaršiemu účastníkovi 90-ročnému
MVDr. Jozefovi Jeleníkovi z Prešova odovzdal ústredný riaditeľ ŠVPS SR MVDr.
Ján Pliešovský, CSc., riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný a riaditeľ Krajskej
veterinárnej a potravinovej správy v Prešove MVDr. Pavol Rajzák.
c) Bohatá publikačná činnosť členov komisie za rok 2007 bola spracovaná
a predložená na jednaní komisie 30.1.2008. Boli vydané 2 knižné publikácie,
uverejnených 44 článkov z histórie veterinárnej medicíny, pri jubileách a úmrtiach
kolegov a pod. Uverejnené vo veterinárnych periodikách, v zborníkoch a tiež
v regionálnej tlači.
d) V roku 2007 boli získané nasledovné exponáty & pre múzeum:
- obrazy (foto v ráme):
- Zhromaždenie slovenských roľníkov v Budapešti v r. 1908, organizované SNS
(MVDr. Feješ)
- Prvý kurz inseminačných technikov v Ivánke pri Dunaji v r. 1950, organizovaný
vet. odd. Povereníctva pôdohospodárstva (MVDr. Chládecký, Žilina)
- Historická fotografia budov UVL z roku 1947 (MVDr. Lešník),
- Knihy: 30 ks kníh a dokumentačného materiálu od rôznych darcov.
Múzeum zabezpečovalo rôzne iné práce ako vedenie kroniky, spolupráca s inými
múzeami a pod.
4.6. Edičná činnosť - Slovenský veterinársky časopis
Charakteristika časopisu
Slovenský veterinársky časopis (SVČ) existuje od roku 1993 ako pokračujúci
Veterinársky časopis a ako spoločný odborný časopis ŠVPS SR a UVL v Košiciach.
Vychádza jedenkrát za dva mesiace (6 čísiel) formátu A4, v slovenskom jazyku
s rozšíreným anglickým súhrnom. V roku 2007, bol vydávaný v plne farebnej úprave.
Odborné príspevky boli lektorované.
SVČ má edukačný, odborný a informačný charakter, slúžiaci pre všetky
zložky veterinárnej pospolitosti v SR a svojím zameraním spadá do rezortu
pôdohospodárstva, čiastočne aj do rezortu životného prostredia, školstva a
zdravotníctva. Abstrakty vedeckých príspevkov v anglickom jazyku sú uvádzané v
medzinárodnej databáze Food Science and Technology Abstract (FSTA). Časopis
má ústredné postavenie v oblasti veterinárnej medicíny v SR a pravidelne poskytuje
nové aktuálne informácie ako z hľadiska odborného, tak aj z hľadiska profesijnoinformatívneho.
Analýza ročníka 32/2007
V roku 2007 vyšlo v stanovených termínoch 6 kompletných, plne farebných čísiel.
Čísla 1 až 6 mali 66/64 strán. Všetky čísla vyšli v termíne, t.j. koncom každého
párneho mesiaca v roku. Štruktúra jednotlivých čísiel
bola rozdelená do
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nasledovných kapitol:
– Veterinárny a potravinový dozor, producent a spotrebiteľ
– Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika,
životné prostredie
– Veterinárna prax
– Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov,
výstav a personálie
Štatistický prehľad ročníka 32:
– celkový počet strán
– prispelo autorov
– počet príspevkov v kapitole Veterinárny a potravinový dozor
– počet odborných príspevkov v kapitole Veterinárna starostlivosť
– počet príspevkov v kapitole Veterinárna prax
– počet príspevkov v kapitole Informácie
– počet obrazov a schém
– počet ilustračných fotografií

386
331
53
31
15
78
165
114

Záver
Na základe horeuvedených údajov je možné konštatovať že SVČ si stále
zlepšuje svoju kvalitu, čo sa týka jeho formy, celkového vzhľadu aj obsahu,
v zameraní na aktuálnu veterinársku a potravinársku problematiku. Farebné fotografie
umožňujú kvalitne dokumentovať jednotlivé odborné problémy a je možné
konštatovať, že časopis je zároveň odborne a komerčne atraktívny nielen pre odbornú,
ale aj širšiu verejnosť zainteresovanú v danej oblasti. Časopis má ústredné postavenie
v oblasti veterinárnej medicíny v SR a pravidelne poskytuje nové aktuálne informácie
ako z hľadiska odborného, tak aj z hľadiska profesijno-informatívneho, čím je
kladený dôraz aj na jeho edukačný charakter. SVČ mal v roku 2007 ustálenú rámcovú
formu s dobrou jazykovou úrovňou. Termíny publikovania v roku 2007 boli dodržané
načas.
Edičná činnosť – učebné texty
Vyšetrenie zveri po ulovení – učebný text pre potreby poľovníkov ISBN 987-8089280-11-7, 96 s.
Senzorické posudzovanie rýb a rybacích výrobkov -ISBN 978-80-89280-12-4,44 s.
Senzorické posudzovanie čerstvého mäsa – ISBN 978-80-89280-13-1, 38 s.
Senzorické posudzovanie koňaku - ISBN 978-80-89280-08-7, 19 s.
Senzorické posudzovanie ovocných destilátov - ISBN 978-80-89280-10-0, 32 s.
4.7. Publikačná činnosť
a) zamestnancov IVVL
1. Sabolová, G., Kayserova, H, Oroszova, J, Takac, B, Stepankova, K, Certik, M,
Helcova, A: Pilot study for evaluation of essential fatty acids deficiency in Slovak
CF patients. Journal of Cystic Fibrosis, 2007, 6, s.59
2. Sabolová, G., Juriš, P.: Osobná a komunálna hygiena. Košice, 2007, 128 s.
ISBN 978-80-969817-4-8
3. Sabolová, G.: Nedajte sa oklamať pri nakupovaní potravín. Košice, 2007,
26s. ISBN 978-80-969718-4-8
4. Sabolová, G.: Bezbolestne pri hyperurikemii a dne. EGIS Slovakia, 38s., 2007
5. Sabolová, G.: Čokoláda – bonus alebo malus vo výžive človeka?. SVČ, 1, 2007,
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s.23-25.
6. Sabolová, G., Sokol, J., Fašiangová, K., Šlezárová, A., Pokorný, J., Dubina, P.:
Konzumácia rýb – nutričné benefity verzus (pseudo) alergologické a toxikologické
riziká. SVČ, 3, 2007, s. 152-155
7. Sabolová, G.: Selén v potravinovom reťazci vo vzťahu k verejnému zdraviu. SVČ,
5, 2007, s. 291-292
8. Sabolová, G., Remža, J.: Zemiaky v humánnej výžive a ich kvalita. SVČ, 6, 2007,
s. 368-370
9. Sabolová, G. Pokorný, J., Dubina, P.: Nutričné faktory etiopatogenézy
potravinovej alergie u detí. Zdravotníctvo a sociálna práca 1, 2007, s.51-55
10. Sabolová, G.: Nutričné riziká diéty vylučujúcej konzumáciu mlieka a mliečnych
výrobkov. Zborník z medzinárodnej konferencie Hygiena Alimentorum XXVIII,
Štrbské Pleso, 2007, s. 155-159, ISBN 978-80-8077-055-6
11. Sabolová, G., Baranová, M., Maľa, P., Dičáková, Z.: Klamlivé označovanie
sójových nápojov. Zborník z medzinárodnej konferencie Hygiena Alimentorum
XXVIII, Štrbské Pleso, 2007, s. 346-348, ISBN 978-80-8077-055-6
12. Sabolová,G.: Úloha sójových izoflavónov v prevencii osteoporózy. Zborník
vedeckých prác z V. Západoslovenských dní o osteoporóze, Nitra, 2007, s. 95-98,
ISBN 978-80-8069-894-2
13. Sabolová,G., Pokorný,J.: Senzorické posudzovanie ako primárny nástroj
zabezpečenia kvality potravín. Zborník z medzinárodnej konferencie Kvalita
a bezpečnosť potravín, Štrbské Pleso, 2007, s.27-28,
14. Pipová, M., Sabolová, G.: Špecifiká senzorického posudzovania morských rýb
SVČ, 4, 2007, s. 220-222
15. Miko, E., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie ovocných destilátov. Košice,
IVVL, 2007, 32s., ISBN 978-80-89280-10-0
16. Dubina, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie koňaku. Košice, IVVL, 2007,
19s., ISBN 978-80-89280-08-7
17. Bystrický, P., Sabolová, G., Dičáková, Z.: Senzorické posudzovanie čerstvého
mäsa. Košice, IVVL, 2007, 36s., ISBN 978-80-89280-13-1
18. Pipová, M., Popelka, P., Sabolová, G.: Senzorické posudzovanie rýb a rybacích
výrobkov, Košice, IVVL, 2007, 44s., ISBN 978-80-89280-12-4
19. Dubina, P, Pokorný, J., Sabolová, G..: Destilácia vína v špeciálnom prístroji typu
ALAMBIC. SVČ, 3, 2007, s.191-192
20. Dičáková, Z., Dudríková, E., Sabolová,G.,: Porovnanie senzorických vlastností
a obsahu biogénnych amínov v niektorých syroch. Zborník z medzinárodnej
konferencie Hygiena Alimentorum XXVIII, Štrbské Pleso, 2007, s. 267-270,
ISBN 978-80-8077-055-6
21. Maľa, P., Baranová, M., Sabolová, G.,: Úroveň rozlišovania senzorických
vlastností vybraných potravinárskych komodít. Zborník z medzinárodnej
konferencie Hygiena Alimentorum XXVIII, Štrbské Pleso, 2007, s. 320-324,
ISBN 978-80-8077-055-6
22. Maľa, P., Baranová, M., Sabolová, G.: Úroveň posudzovania mliečnych
Výrobkov a testovanie substancií poslucháčmi UVL. Zborník z medzinárodnej
Konferencie Hygiena Alimentorum XXVIII, Štrbské Pleso, 2007, s. 332-336,
ISBN 978-80-8077-055-6
23. Václavová, A., Maľa, P., Sabolová, G.,: Senzorické vzdelávanie garantuje
zvyšovanie úrovne kvality a bezpečnosti potravín. Zborník z medzinárodnej
konferencie Hygiena Alimentorum XXVIII, Štrbské Pleso, 2007, s. 337-339,
ISBN 978-80-8077-055-6
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24. Baranová, M., Maľa, P., Burdová, O., Dittrichová, H., Sabolová, G.,: Hodnotenie
kvalitatívnych ukazovateľov prírodných sójových nápojov počas deklarovanej
doby skladovania. Zborník z medzinárodnej konferencie Hygiena Alimentorum
XXVIII, Štrbské Pleso, 2007, s. 340-345, ISBN 978-80-8077-055-6
25. Sokol, J., Vorlová, L., Golian, J., Rajský, D., Babička, L., Sabolová, G.:
Globalizácia a bezpečnosť potravín. Zborník z medzinárodnej konferencie
Hygiena Alimentorum XXVIII, 2007, s. 58-65, ISBN 978-80-8077-055-6
26. Benková, L.: Zainteresovaní v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov
bilancovali projekt na úpravu paznechtov.... Veterinársky spravodajca, 2007,
XXXV, 5, s.3
27. Benková, L., Pokorný, J.: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov pokračuje v
čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. SVČ, 2007,
XXXII, 6, 397-398
b) múzea histórie veterinárnej medicíny pri IVVL Košice
I. Knižné publikácie
1. Molnár, J., Feješ, J.: Veselé a vážne príhody zverolekárov.
Trnava-Košice, 2007, 144 s. (vyšlo s finančným príspevkom IVVL Košice).
2. Pokorný, J. a kol.: Druhé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov seniorov nad
70 rokov. Košice 2007, 48 s., vyšlo v edícii Historia medicinae veterinariae pri
IVVL Košice.
II. Články v odborných časopisoch
1. Feješ, J., Pokorný, J.: Archaická slovenčina vo veterinárskom písomníctve
minulých storočí pri prevencii ochorení hospodárskych zvierat. Infovet, XIV,
2007, 1, s.66.
2. Feješ, J., Blecha, J., Pokorný, J.: Čs. veterinárna medicína vo filumenistike.
SVČ, XXXII., 2007, 1, s.59-60.
3. Grieger, C., Feješ, J., Pokorný, J.: História účasti veterinárnych lekárov-hygienikov
v niektorých neveterinárnych alebo netradičných spoločenstvách a aktivitách. Vet.
spravodajca, XXXV., 2007, 7, s.3-4.
4. Feješ, J.: Vražda objasnená aj na základe veterinárskeho svedectva. Prípad
z veterinárskej praxe. Infovet, XIV, 2007, 2, s.97-98.
5. Feješ, J.: Spomienka na slovenských zverolekárov a veterinárnych medikov, ktorí
stratili životy v 2. svetovej vojne. Vet. spravodajca, XXXV, máj 2007, s.3.
6. Feješ, J., Pokorný, J., Husár, L.: 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny,
farmácie a veterinárnej medicíny 27.-29. júna 2007 v Martine. SVČ, XXXII, 2007,
4, s.263.
7. Feješ, J.: Spomienka na slovenských zverolekárov a veterinárnych medikov, ktorí
stratili životy v 2. svetovej vojne. Status veterinarius, V, 2007, 2, s.17.
8. Husár, L., Pokorný, J., Kováč, J.: Príbeh zo zverolekárskej praxe pred polstoročím.
Infovet, XIV, 2007, 3, s.135-136.
9. Feješ, J., Kanka, P., Pokorný, J.: Fluoróza ľudí, zvierat a rastlín v okolí hlinikárne
ZSNP Žiar nad Hronom, 1.časť. SVČ, XXXII., 2007, 4, s.263-264.
10. Feješ, J., Kanka, P., Pokorný J.: Fluoróza ľudí, zvierat a rastlín v okolí hlinikárne
ZSNP Žiar nad Hronom. 2. časť. SVČ, XXXII., 2007, 5, s.329-331.
11. Feješ, J., Pokorný, J., Husár, L.: II. celoštátne stretnutie veterinárov seniorov nad
70 rokov v IVVL v Košiciach. SVČ, XXXII, 2007, 5, s.332.
12. Feješ, J., Pokorný, J.: Niektoré významné prvenstvá vo veterinárnej medicíne
a v chove hospodárskych zvierat na Slovensku. 2. časť. Infovet, XIV, 2007, 5,
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s.233-236.
13. Feješ, J.: Nová publikácia v edícii Historia medicinae veterinariae IVVL
v Košiciach. (Husár, L., Pokorný, J.: Konská nemocnica vo Veľkej Ide v r. 19151918.). Infovet, XIV, 2007, 5, s.222-223.
14. Husár, L.: Recenzia k publikácii autorov „Molnár J., Feješ J.: Veselé a vážne
príhody zverolekárov“. Infovet, XIV, 2007, 5, s.223.
15. Feješ, J.: Druhé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov
s medzinárodnou účasťou v IVVL v Košiciach. Status veterinarius, V, 2007, 3-4,
s.38/664.
III. Články v zborníkoch
Zborník z 8.medzinárodného sympózia o dejinách humánnej a veterinárnej medicíny
a farmácie 27.-29.júna 2007 na Lekárskej fakulte v Martine:
1. Blecha, J.: Veterinárna medicína vo filumenistike. 2007, s 13.
2. Boleček, K.: História vzniku a budovania pracoviska pre veterinárnu laboratórnu
a klinickú diagnostiku na Slovensku. 2007, s.14.
3. Feješ, J., Pokorný, J.: História experimentálnej vakcinácie HD proti antraxu v
okrese Michalovce v r. 1926-1927. 2007, s.23.
4. Feješ, J., Pokorný, J.: Niektoré významné prvenstvá z histórie veterinárnej medicíny
v období uhorského štátu so vzťahom ku Slovensku. 2007, s.24.
5. Feješ, J., Pokorný, J.: Vznik a rozvoj histórie veterinárnej medicíny a múzejníctva
na Slovensku so zreteľom na činnosť múzea veterinárnej medicíny pri IVVL
v Košiciach. 2007, s.25.
6. Filo, Š.: MVDr. Pavol Kanka – život a dielo. 2007, s.30.
7. Husár, L., Pokorný, J.: Technický rozvoj vo veterinárskej službe v r.1945-46. 2007,
s.38.
8. Husár, L., Pokorný, J., Kováč, J.: Konská nemocnica vo Veľkej Ide v r. 1915-1918.
2007, s.39.
9. Jaký, V.: Začiatky stredného veterinárneho školstva. 2007, s.40.
10. Jantošovič, J. a kol.: Spomienka na prof. K. Frieda. 2007, s.41.
11. Pokorný, J., Husár, L.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych
lekárov na Slovensku.
IV. Články k jubileám, úmrtiam a spomienkam na kolegov
1. Feješ, J.: Za MVDr. Vladimírom Cílikom ..., SVČ, XXX, 2007, 1, s.66
2. Pokorný, J., Balún, J.: MVDr. Ján Feješ osemdesiatnikom ...
Vet. spravodajca, XXXV, jún 2007, 10, s.2.
3. Filo, Š.: MVDr. Pavol Kanka, život a dielo. Zborník z 8. sympózia humánnej,
veterinárnej medicíny a farmácie na Lekárskej fakulte v Martine.
4. Jantošovič, J. a kol.: Spomienka na prof. MVDr. K. Frieda. Zborník z 8. sympózia
humánnej a veterinárnej medicíny a farmácie na Lekárskej fakulte v Martine, s. 41.
5. Pokorný, J., Kerpán, L.: MVDr. L. Husár oslávil jubileum. SVČ, XXXII, 2007,
3, s.199-200.
6. Jantošovič, J. a kol.: Spomíname na prof. MVDr. K. Frieda (1922-1998).
SVČ, XXXII, 2007, 3, s.201-202.
7. Jantošovič, J. a kol.: Med. vet. Pavol Skuhra 1887-1978. Infovet, XIV, 2007, 3,
s.137.
8. Jantošovič, J. a kol.: Spomienka na akademika Alexandra Kotlána (1887-1967).
SVČ, XXXII, 2007, 4, s.269-270.
9. Jantošovič, J. a kol.: Spomienka na prof.MVDr.Františka Krála (1892-1980).
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Infovet, XIV, 2007, 4, s.187-188.
10. Pokorný, J., Balún J.: MVDr. Ján Feješ - osemdesiatnik. SVČ, XXXII, 2007, 3,
s.200-201.
V. Príspevky v iných časopisoch a v ostatných médiách
1. Filo, Š.: uverejnené v regionálnej tlači Naša Orava, Tretí vek, I.-X. 2007: Vysoký
vek nie je prekážkou. Sedemdesiatnik. 40 rokov od likvidácie TBC HD. Bryndza.
Stretnutie veterinárnych lekárov nad 70 rokov. Oslávili sme spoločne seniorov
Slovenska a Čiech.
2. Husár, L.: Články (príbehy zo zverolekárskej praxe) publikované v knihe
Molnár, J., Feješ, J.: Veselé a vážne príhody zverolekárov. 2007, s.81 - 82: Krava
bez hudobného nadania. Statoční Stratenčania a nižnoslanský chytrák.
VI. Postery
1. Boleček, K.: Zákon a vládne nariadenie o ŠDVÚ v Bratislave.
2. Feješ, J., Pokorný, J.: História 30.ročníkov Slovenského veterinárskeho časopisu.
3. Filo, Š., Blecha, J.: 10 rokov od návrhu a vzniku Asociácie veterinárnych lekárov na
Slovensku.
4. Pokorný, J., Feješ, J.: Knižné publikácie v oblasti veterinárnej medicíny vydané
v edícii Historia medicinae veterinariae pri IVVL Košice v rokoch 2001-2006.
5. Blecha, J., Feješ, J., Pokorný, J.: Filumenistika v slovenskom veterinárstve.
6. Filo, Š.: MVDr. Pavol Kanka - život a dielo.
Postery boli prezentované:
I. sympózium humánnej a veterinárnej medicíny a farmácie, 27.-29. jún 2007,
Lekárska fakulta v Martine.
II. stretnutie veterinárov seniorov nad 70 rokov, 27.-28.september 2007, IVVL Košice
VII. Prednášky
1. Blecha, J.: Veterinárna medicína vo filumenistike.
2. Boleček, K.: História vzniku a budovania pracovísk pre veterinárnu laboratórnu
a klinickú diagnostiku na Slovensku.
3. Boleček, K.: Zákon a vládne nariadenie o ŠDVÚ v Bratislave.
4. Feješ, J., Pokorný, J.: História experimentálnej intradermálnej protiantraxovej
vakcinácie HD v okrese Michalovce v r. 1926-1927.
5. Feješ J., Pokorný, J.: Niektoré významné prvenstvá z histórie veterinárnej medicíny
v období uhorského štátu so vzťahom ku Slovensku.
6. Feješ, J., Pokorný, J.: Vznik a rozvoj histórie veterinárnej medicíny a múzejníctva
na Slovensku.
7. Feješ, J., Pokorný, J.: História 30.ročníkov Slovenského veterinárskeho časopisu.
8. Filo, Š., Blecha, J.: 10 rokov od návrhu vzniku asociácie veterinárnych lekárov na
Slovensku.
9. Filo, Š., Blecha, J.: Niečo z histórie výroby bryndze na Slovensku.
10. Filo, Š: MVDr. Pavol Kanka, život a dielo.
11. Husár, L., Pokorný, J.: Technický rozvoj vo veterinárnej službe v r. 1945-1960.
12. Husár, L., Pokorný, J.: Konská nemocnica vo Veľkej Ide v r. 1915-1918.
13. Jaký, V.: Začiatky stredného veterinárneho školstva.
14. Pokorný, J., Husár. L.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych
lekárov na Slovensku.
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Prednášky 1-14 boli prednesené na 8. medzinárodnom sympóziu o dejinách medicíny,
farmácie a veterinárnej medicíny na Lekárskej fakulte UK v Martine dňa 27.-29. júna
2007.
15. Jantošovič, J.: Spomienka na prof. MVDr. K. Frieda pri nedožitých
85. narodeninách. Prednáška prednesená 13. júna 2007 v Klube zdravotníckeho
zariadenia (KZZ) pri Vsl. múzeu v Košiciach.
16. Husár, L.: 50. výročie od započatia a 40. výročie od ukončenia štátnej úlohy
likvidácie TBC v chovoch HD.
Reminiscenčný referát na II. stretnutí veterinárov seniorov nad 70 rokov v IVVL
Košice, 27.-28. september 2007.
V. ROZPOČET ORGANIZÁCIE A EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
IVVL ako štátna príspevková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami
ŠR podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Okrem hlavnej činnosti vykonáva so
súhlasom zriaďovateľa aj podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovacích a stravovacích
služieb. Vyhodnotenie hospodárenia organizácie za rok 2007 v porovnaní
s predchádzajúcim hodnoteným rokom je uvedené v tabuľke 5, analýza plnenia
výkonov je náplňou tabuľky 6.
Tabuľka 5 Analýza rozpočtu IVVL v rokoch 2006-2007 v tis. Sk
Rozpočtová

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

položka

r. 2006

HČ 2007

PČ 2007

2007 spolu

Výkony celkom
z toho BT
Náklady
celkom
z toho:
materiál, tovar
Energie
Mzdy
Odvody
Odpisy

Ostatné
HV

18.382
5.829
18.363

15.697
8.585
16.092

1.445

3.093
1.094
4.816
1.649
2.207
5.504
+ 19

index

1.050

17.142
8.585
17.142

93,3
147,3
93,3

1.519

56

1.575

50,9

2.162
4.406
1.536
2.009
4.460
- 395

186
239
75
278
216
+ 395

2.348
4.645
1.611
2.287
4. 676
0

214.6
96,5
97.7
103,6
85

HČ – hlavná činnosť
PČ – podnikateľská činnosť
BT – bežný transfer
HV – hospodársky výsledok
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Tabuľka 6 Analýza plnenia výkonov
Vlastné výkony organizácie 8.557 tis. Sk predstavujú
v tis. Sk
v zložení:
Výkony vzdelávacích aktivít HČ
2.224
Výkony stravovacích služieb HČ
994
Výkony stravovacích služieb PČ
14
Výkony ubytovacích služieb HČ
1.799
Výkony ubytovacích služieb PČ
1.368
Výkony za prenájmy pre školiace účely HČ
1.542
Výkony publikačnej činnosti HČ
616
Rekapitulácia: hlavná činnosť
7.175
Podnikateľská činnosť
1.382
Percentuálny podiel výkonov podnikateľskej činnosti k celkovým výkonom
organizácie tvorí 16 %.
Analýza plnenia nákladov
Členenie:
Spotrebované nákupy - účtovná skupina (50)
- materiál PHM, potraviny, kancelársky materiál, automateriál, čistiace potreby,
bielizeň, odevy, obuv, všeobecný materiál, drobný dlhodobý hmotný majetok, tovar
HČ 1.519 tis. Sk
PČ
56 tis. Sk
- energie (elektrická energia, voda, para, plyn)
HČ 2.162 tis. Sk
PČ
186 tis. Sk
- účtovná skupina (51)
(opravy a udržovanie, cestovné, výkony spojov, poštovné, náklady na telefónne
účty, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ostatné)
HČ 4.136 tis. Sk
PČ
112 tis. Sk
- Osobné náklady – účtovná skupina (52)
(mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, nemocenské hradené
zamestnávateľom)
HČ 5.973 tis. Sk
PČ 314 tis. Sk
- Dane a poplatky – účtovná skupina (53)
(cestná daň, daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a poplatky
HČ
148 tis. Sk
PČ
3 tis. Sk
- Ostatné náklady – účtovná skupina (54)
(poistenie majetku a ostatné náklady, kurzové straty)
HČ 68 tis. Sk
PČ

- Odpisy majetku – účtovná skupina (55)
(odpisy dlhodobého majetku)
- Daň z príjmov – účtovná skupina (59)
(daň z prenájmu)

2 tis. Sk

HČ 2.009 tis. Sk
PČ 278 tis. Sk
HČ
PČ

77 tis. Sk
99 tis. Sk.
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IVVL hospodáril v roku 2007 s vyrovnaným rozpočtom.
VI. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra IVVL

Kancelária riaditeľa

Certifikačný orgán pre
certifikáciu pracovníkov
vykonávajúcich senzorické
posudzovanie potravín

Referát evidencie
a personálnej práce

Referát histórie
veterinárnej medicíny

Referent CO a O

Riaditeľ
IVVL
Referent
BPZP a PO

Múzeum histórie
veterinárnej medicíny

Odbor ďalšieho
vzdelávania

Odbor prevádzky
a služieb

Oddelenie
teoretickej
výučby

Oddelenie
praktickej
výučby

Referát
1. atestácie

Špecializované
senzorické
laboratórium

Referát
2. atestácie

Učebňa
výpočtovej
techniky

Referát atestácií stredných
odborných pracovníkov

Odbor ekonomiky

Referát
prevádzky

Referát
služieb

Referát
finančného
účtovníctva

Referát
mzdového
účtovníctva

Referát rozpočtu,
správy majetku
štátu a investícií

Centrálny sklad

Referát
funkčných kurzov
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Vzdelávanie zamestnancov IVVL
Vzdelávanie a ďalšie aktivity IVVL, ktoré sú predmetom činností
vyplývajúcich zo štatútu organizácie sú zabezpečované 9 zamestnancami s prevahou
duševnej práce a 13 zamestnancami s prevahou fyzickej práce.
IVVL ako zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie svojich
zamestnancov najmä formou účasti na konferenciách, seminároch, školeniach a
kurzoch. Prehľad konferencií, seminárov, školení a kurzov, ktorých sa zúčastnili
vlastní zamestnanci IVVL (s uvedením počtu účastníkov):
- VIII. Potravinárska konferencia, Bratislava (14.-15.2.2007)

- počet pracovníkov: 1
- Západoslovenské osteoporotické dni, Nitra (15.-16.3.2007)
- počet pracovníkov: 1
- Hygiena Alimentorum, Vysoké Tatry (2.-4.5.2007)
- počet pracovníkov: 1
- Kvalita a bezpečnosť potravín, Vysoké Tatry (25.-26.9.2007)
- počet pracovníkov: 1
- Preškolenie odborne spôsobilých osôb k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Košice
- počet pracovníkov: 1
- Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, IVVL Košice
- počet pracovníkov: 1
- Manažment miest a obcí vo vzťahu k chovu psov, iných domácich a exotických
zvierat (čistota verejných priestranstiev), 7. odborný seminár, Dom techniky
- počet pracovníkov: 1
- Kurzy angličtiny
- počet pracovníkov: 2
- Školenie Výkon finančnej kontroly a uplatnenie mzdových
a daňových predpisov v praxi
- počet účastníkov: 3
- Informačný seminár „Možnosti vzdelávania dospelých v Programe celoživotného
vzdelávania“ - Teledom (4.12.2007)
- počet pracovníkov: 1
- Seminár Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja - október 2007
- počet pracovníkov: 1
Organizácia bude aj v budúcom období pokračovať v trende zvyšovania
kvalifikácie svojich zamestnancov, ako aj v prehlbovaní ich odbornej spôsobilosti
a jazykovej zdatnosti. Prehľad vzdelanostnej a vekovej štruktúry zamestnancov
dokumentujú tabuľky 7 a 8.
Tabuľka 7 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

(k 31.12.200)7

Vzdelanie
z toho:

VŠ

ÚSO

SO

Zákl.

Spolu

%

Muži

2

1

3

-

6

27,3

Ženy

5

7

4

1

16

72,7

Spolu

7

8

7

1

22

100,0
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Tabuľka 8 Veková štruktúra zamestnancov

(k 31.12.2007)

Vek
z toho:

20-30 r.

31-40 r.

41-50 r.

nad 50 r.

Spolu

Muži

1

1

0

4

6

Ženy

1

3

5

7

16

Spolu

2

4

5

11
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Týždenný pracovný čas v organizácii bol od 1.1. do 31.12.2007 v rozsahu
42,5 hodín.
Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka
dodržané. Pracovný úraz nebol zaznamenaný.
VII.

CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA

Prioritným cieľom organizácie v sledovanom období bolo zabezpečiť realizáciu
Národného programu vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít s dôrazom na
efektívne využitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Pri napĺňaní svojich cieľov využil IVVL progresívne metódy vzdelávania
s participáciou širokého spektra erudovaných lektorov a medzinárodných foriem
spolupráce. Služby vlastného ubytovacieho a stravovacieho zariadenia prispeli
k zvýšeniu štandardu vzdelávacieho procesu. Kvalitatívna stránka plnenia uvedených
cieľov je náplňou kapitoly IV. V sledovanom období bol zaznamenaný nárast
vzdelávacích aktivít oproti roku 2006 o 5 % a v porovnaní s rokom 2003 o 60 %
(Tab. 9).
Tabuľka 9 Vzdelávacie aktivity realizované IVVL v rokoch 2003 - 2007
rok

2003

2004

2005

2006

2007

počet
aktivít
počet
účastníkov

101

120

130

159

167

3 119

3 612

3 273

3 574

4 242

VIII. HODNOTENIE A ANALÝZA
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov rezortu pôdohospodárstva ako jedna z
priorít ŠVPS SR v oblasti rozvoja ľudských zdrojov bola v roku 2007 zvlášť aktuálna
v súvislosti s implementáciou novej európskej potravinovej legislatívy, z ktorej
okrem iného vyplynula povinnosť každoročného povinného vzdelávania všetkých
úradných veterinárnych lekárov (čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004, príloha I, kap. IV A) a všetkých úradných veterinárnych asistentov (čl. 5
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B).
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Inštitút pokračuje v príprave metodiky dištančného vzdelávania, pričom
využíva finančné i ľudské zdroje z projektov štrukturálnych fondov EÚ. Možno predpokladať, že v horizonte najbližších rokov dosiahne podiel dištančných foriem
vzdelávania na celkovom objeme aktivít IVVL jednu štvrtinu až jednu tretinu, čím
dôjde k markantným úsporám prostriedkov štátneho rozpočtu.
IVVL bol v sledovanom období odborným garantom vzdelávania všetkých
zamestnancov organizácií ŠVPS SR. Na základe analýzy evaluačných hárkov
poskytujúcich spätnú väzbu cieľových skupín má organizácia všetky predpoklady
plniť túto úlohu aj počas nasledujúceho obdobia.
IX. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Najpočetnejšiu cieľovú skupinu tvoria zamestnanci organizácií štruktúry
ŠVPS SR, veterinárni lekári a ostatní veterinárni pracovníci špecializovaných
organizácií a veterinárnych zložiek v pôsobnosti iných rezortov, ako aj záujemcovia
o akreditované vzdelávacie aktivity z agropotravinárskeho sektoru a obchodných
reťazcov, prepravcov zvierat, poľovníkov a pod..
Okrem hlavných vyššie uvedených užívateľov výstupov organizácie, tvoria
cieľovú skupinu aj pracovníci MZ SR (najmä zamestnanci regionálnych úradov
verejného zdravotníctva), MO SR a MV SR.
X.

ZÁVER

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov realizoval v priebehu roka 2007
úlohy vyplývajúce zo štatútu organizácie a Národného programu vzdelávania
schváleného ŠVPS SR, ktoré vyplynuli z kontraktu medzi MP SR a IVVL. Uvedené
aktivity v adekvátnom rozsahu a kvalite zabezpečili transfer poznatkov a skúseností
potrebných k výkonu všetkých odborných činností na úseku veterinárnej starostlivosti
a úradnej kontroly potravín.
Skvalitnenie stravovacích a ubytovacích služieb poskytovaných v súvislosti so
zabezpečovaním vzdelávania bolo realizované s cieľom efektívneho využívania
zvereného majetku štátu.

MVDr. Jozef Pokorný
riaditeľ
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