Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
IVVL Košice za rok 2007
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice (ďalej len „IVVL“) je priamo
riadenou vzdelávacou organizáciou rezortu pôdohospodárstva. V rámci stanoveného
predmetu činnosti plnil úlohy:
1.

Národného programu vzdelávania v oblasti:
hygieny potravín a potravinového dozoru – produkty živočíšneho pôvodu
v odbore hygieny krmív, ekológie a farmácie
potravinového dozoru - rastlinné komodity
spoločnej organizácie trhu
2.
Senzorického posudzovania potravín
3.
Odborných vzdelávacích aktivít v laboratórnej diagnostike
4.
V rámci TAIEXu - označovanie potravín živočíšneho pôvodu
5.
Atestačná príprava
6.
Vzdelávacie aktivity - kurzy angličtiny, senzorického posudzovania ovocia a zeleniny
7.
V rámci SOP PRV „Uplatňovanie
nových prístupov v úprave a ošetrení
paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných“
8.
Vzdelávacie aktivity akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
určené pre prax realizované v moduloch.
IVVL sa stal národným koordinátorom projektu generálneho riaditeľa Európskej
komisie pre zdravie zvierat a ochranu spotrebiteľa a v roku 2007 organizoval vzdelávacie
aktivity v rámci projektu „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“.
V priestoroch IVVL je zriadené aj múzeum histórie veterinárnej medicíny, ktorého
činnosť bola riadená plánom úloh múzea.
Plán vzdelávacej činnosti v hodnotenom období vychádzal z požiadaviek sekcií
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MP SR“), plnenia vecných
úloh a potrieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, návrhov
regionálnych a krajských veterinárnych a potravinových správ, štátnych veterinárnych
a potravinových ústavov a ponuky IVVL, ktoré boli východiskom pre tvorbu Národného
programu vzdelávania.
Pri stanovení strednodobého výhľadu odborného vzdelávania sa IVVL opiera a platnú
legislatívu Európskeho spoločenstva, zákony NR SR, nariadenia vlády SR a vyhlášku MP SR
č. 691/2002 Z. z., ktoré sa týkajú oblasti veterinárnych vied.
Kontrakt uzavretý medzi MP SR a IVVL 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.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo z ročného plánu
spolu využité na 86%.
IVVL dostal po 1. októbri roku 2007 bežný transfer vo výške 1.200 tis. Sk. Všetky
tieto finančné prostriedky boli použité do 31.3.2008 na mzdy, odvody a na úhradu faktúr za
energie.
Organizácii boli v roku 2007 pridelené kapitálové výdavky vo výške 1.000 tis. Sk na
rekonštrukciu budovy IVVL.
Pre rezort pôdohospodárstva je IVVL špecifickým vzdelávacím zariadením, ktoré sa
podieľa na rozvoji ľudských zdrojov pre oblasť veterinárnych vied a na rozvoji ľudského
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potenciálu v praxi. Plnenie úloh v roku 2007 zabezpečoval kvalitne a v plnom rozsahu. K jeho
odbornej činnosti rezort nemal výhrady.
Pripomienky:
K predloženej správe nemáme
prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

pripomienky

a odporúčame

ju

predložiť na

Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
generálna riaditeľka
sekcie poľnohospodárstva
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