Príloha č. 1

Národný program vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy v roku 2015

I. Zdravie a ochrana zvierat
Kód
akt.
ZD 1

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Zdravie a ochrana zvierat

MVDr. Janiuk,
Ing. Kurucz
+ zástupcovia ŠVPS SR a RVPS

Všeobecná nákazová situácia v Európe a v SR;
Bluetongue - nákazová situácia v Európe a opatrenia prijaté EÚ, ČŠ a SR Africký
mor ošípaných – nákazová situácia v Európe a opatrenia prijaté EÚ, ČŠ a SR;
Sopľavka - výskyt ochorenia v Nemecku
Besnota – nákazová situácia v Európe a opatrenia prijaté EÚ, ČŠ a SR;
Besnota - informácia o poslednom prípade v SR
HPAI, LPAI - nákazová situácia v Európe a opatrenia prijaté EÚ, ČŠ, SR
Plán VPO, národné pohotovostné plány a eradikačné programy na rok 2015,
Plán VPO a Veterinárny informačný systém (VIS):
- plánovanie úkonov v systéme VIS
- plnenie plánu z odborného hľadiska a z pohľadu jeho evidencie v systéme VIS
- výkaz nákaz,- chyby a nedostatky pri zadávaní údajov do systému VIS
Vyhodnotenie interných auditov, podnetov a sťažností za rok 2014
Zhodnotenie výkonu kontrol v oblasti AW na bitúnkoch a pri používaní zvierat na
vzdelávacie účely; Usmernenie na výkon schvaľovania bitúnkov podľa Nariadenia
Rady č. 1099/2009
Kontrolné programy pre salmonelové infekcie a Plán prieskumu aviárnej influenzy

ZD 2

Zdravie a ochrana zvierat
Aktuálne informácie v oblasti zdravia zvierat - Bluetongue
Aktuálne informácie v oblasti zdravia zvierat – Infekčná anémia koní
Aktuálne informácie v oblasti zdravia zvierat – Africký mor ošípaných
BTSF workshop k Africkému moru ošípaných - Apríl 2015, Vilnius, Litva informácia
Problematika zdravia zvierat v chovoch hydiny
Audit FVO – národné kontrolné programy pre salmonelové infekcie u hydiny na
Slovensku
Schvaľovanie bitúnkov v súlade s požiadavkami nariadenia rady (ES) 1099/2009 o

MVDr. Janiuk,
MVDr. Hačko
+ zástupcovia ŠVPS SR a RVPS

Dátum
realizácie
18.-19.2.

Počet
účastníkov
68

29.9.-1.10.

92
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ochrane zvierat počas usmrcovania
Výklad postupov pri kontrole dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat
používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely podľa nariadenia vlády č.
377/2012 Z. z.
Analýza registra farmových chovov zveri
Vyhodnotenie programu dohľadu nad zdravotnou situáciou včelstiev v SR a
eradikačného programu na mor včelieho plodu
Besnota – podrobné informácie o výskyte prípadov besnoty v roku 2015 v SR
Aktuálne informácie o TSE a rozsah tkanív ŠRM - zmeny v zmysle EÚ legislatívy
Monitoring, kontrola a prevencia TSE - MP 18/2014-267 - výsledky a
vyhodnotenie ÚK a usmernenie č. 1281/2015 a aktuálne informácie zo
zahraničných školení BTSF
Správny odber materiálu určeného na testovanie na TSE od HD, oviec a kôz,
preprava a evidencia vzoriek
Aplikácia NPP TSE pri riešení pozitívnych prípadov klasickej scrapie
Kontroly nakladania so ŠRM - výsledky a vyhodnotenie za rok 2014 a 1. polrok
2015 usmernenie 1612/2012 a usmernenie č. 7084/2015
Uznávanie hospodárstiev oviec a kôz so zanedbateľným alebo kontrolovaným
rizikom klasickej scrapie usmernenie č. 766/2015 (revízia nariadenia (ES) č.
999/2001)ÚK v chovoch zvierat – nakladanie s VŽP (kontrolný záznam)

ZD 3

Ochrana zvierat, 1. časť
Výklad ŠOP na usmrcovanie zvierat pri depopulácii
Postupy pri schvaľovaní bitúnkov z pohľadu dodržiavania dobrých podmienok zvierat
Domáce zabíjačky HD a identifikácia a registrácia zvierat
Výklad usmernenia vo veci ukladania opatrení pri výkone VK podľa zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Ochrana spoločenských zvierat,
Ochrana zvierat používaných v cirkusoch
Týranie zvierat z pohľadu trestného práva
Aktuálne informácie v ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely
Vyhodnotenie interných auditov, podnetov a sťažností

ZD 5

Identifikácia a registrácia zvierat
Nová legislatíva v súvislosti s identifikáciou a registráciou zvierat – hospodárske zvieratá
BTSF – referencie z tréningu na identifikáciu a registráciu zvierat. Aktuálne informácie a
nový metodický pokyn na kontroly krížového plnenia, portál kontrol krížového plnenia

ZD

Odborný seminár k africkému moru ošípaných
Afr. mor ošípaných – biológia, podozrenie a opatrenia biolog. bezpečnosti
Afr. mor ošípaných – diagnostické postupy a epidemiológia

MVDr. Frič
MVDr. Bucsuházyová
Ing. Capeková, PhD.

17.-18.3.

62

MVDr. Janiuk,
MVDr. Polák
Ing. Remža

14.4.

65

MVDr. Janiuk, MVDr. Polák

18.6.

80
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II. Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy
Kód
akt.
H1

H2

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori
MVDr. Hačko

Dátum
realizácie
24.-25.3.

Počet
účastníkov
12

Hraničné veterinárne kontroly, 1. časť
Premiestňovanie spoločenských zvierat, dovoz osobných zásielok výrobkov
živočíšneho pôvodu do Spoločenstva (prítomní zástupcovia Colnej správy Košice)
Hraničné veterinárne kontroly, 2. časť
Kontroly potravín neživočíšneho pôvodu na určených miestach vstupu, Analýza rizík
zavlečenia AMO , dovoz živočíšnych produktov

MVDr. Hačko

9.-10.12.

9

Dátum
realizácie
23.-24.4.

Počet
účastníkov
41

24.11.

66

III. Hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia
Kód
akt.
HK1

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Hygiena krmív, medikované krmivá

Inšp.
krmív

Úradné veterinárne kontroly krmív, odber vzoriek krmív - vyhodnotenie roka 2014
Vedľajšie produkty (výroba, predaj potravín rastlin. pôvodu) ako krmivá
SŽB – schvaľovanie, povoľovanie skrmovania, úradná kontrola, vzorky, TRACES
Zákaz skrmovania kuchynského odpadu. Kŕmne doplnkové látky
Zásielky – hlásenia, kontrola v mieste určenia
Úradná kontrola u výrobcov medikovaných krmív
Príprava, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
Spotreba medikovaných krmív za rok 2014.
Šetrenie pozitívnych úradných vzoriek a
postúpených pozitívnych vzoriek krmív, RAPID hlásenia

MVDr. Z. Tkáčová
MVDr. Ihnátová
MVDr. Langová
Ing. František Rác

HK2

Monitoringy (NPKR, MPZ, RHK), Rezíduá, Veterinárna farmácia

Inšp.i
vet.
farm.
monit
oringy

Metodický pokyn na rok 2016 – štátny veterinárny farmaceutický dozor.
Aktuálne problémy a legislatíva v oblasti veterinárnej farmácie.
Monitoringy (NPKR, MPZ, RHK)
Národný plán kontroly rezíduí na rok 2015, metodický pokyn k Národnému plánu kontroly
rezíduí pre rok 2015.
Zhodnotenie NPKR za rok 2014, vyhodnotenie postupu v prípade nevyhovujúcich nálezov šetrenie pozitívnych prípadov NPKR
ESVAC – informácie, aktuality, trendy, vyhodnotenie „spotreby veterinárnych liekov“.
Hlásenie spotreby antibiotík podľa druhov zvierat.
Aktuálne trendy v oblasti rezíduí a v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.
Aktuálne informácie zo zahraničných školení BTSF

MVDr. Z. Tkáčová
MVDr. Ihnátová
MVDr. Lazar
MVDr. Langová
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Aktualizácia MPZ v roku 2015 a zhodnotenie MPZ za rok 2014.Vyhodnotenie monitoringu
rýb za sledované roky 2012-2014. Aktualizácia RHK v roku 2015.

HK3

HK4

VŽP/OP
Aktuálne informácie o TSE a rozsah tkanív ŠRM - zmeny v zmysle EÚ legislatívy
Uznávanie hospodárstiev oviec a kôz so zanedbateľným alebo kontrolovaným
rizikom klasickej scrapie usmernenie č. 766/2015 (revízia nariadenia (ES) č.
999/2001)
Nakladanie so ŠRM - výsledky a vyhodnotenie za rok 2014 a za trištvrte roku 2015
usmernenie
č. 1612/2012
Monitoring, kontrola a prevencia TSE - MP 18/2014-267 - výsledky a vyhodnotenie
ÚK a usmernenie č. 1281/2015
Kontroly nakladania so ŠRM usmernenie č. 7084/2015.Povoľovanie výnimiek na
skrmovanie VŽP, Schvaľovanie prevádzkarní – validácia spracovateľských metód ,
ÚK v schválených prevádzkach na VŽP, Schvaľovanie - kuchynský odpad –
obce/prevádzkovatelia - zber, sklady, predbežné spracovanie, kompostovanie
(výnimka) a iné, ÚK , úradné vzorky (metodické pokyny na rok 2016), vyhodnotenie
roku 2014 a 2015
VŽP
Úradná kontrola na mieste v prevádzkarni
- bioplynová stanica s hygienizáciou
- Spracovateľský závod
- Výroba krmív pre spoločenské zvieratá
- Kompostovacie zariadenie
- Sklad a predbežné spracovanie

HK5

Monitoring, kontrola a prevencia TSE, VŽP, úradná kontrola v chovoch zvierat

MVDr. Z. Tkáčová
MVDr. Rajská
MVDr. Snopeková
Účastníci BTSF

23.11.

64

MVDr. Z. Tkáčová
MVDr. Langová
MVDr. Ihnátová
MVDr. Snopeková
Účastníci BTSF

22.4.

9

MVDr. Ihnátová
MVDr. Rajská
MVDr. Z. Tkáčová

28.10.

67

Dátum
realizácie
29.-30.1.

129

25.-26.2.

95

IV. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu
Kód
akt.
HP 1

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov na všetkých stupňoch
produkcie a distribúcie a potenciálne nebezpečenstvá pre zdravie ľudí

MVDr. Ing. F.Pokorný, MVDr. M. Ondriaš
MVDr. P. Miškovič, MVDr. Z. Rajská
MVDr. Z. Tkáčová,
MVDr.D.Bucsuházyová

HP 2

Analýza výsledkov vnútorných auditov – Odbor kontroly a auditu ŠVPS SR, Veterinárna a
úradná kontrola potravín živočíšneho pôvodu na rok 2015, plánovanie a odber vzoriek

MVDr. D.Bernátová, MVDr. Ing. F. Pokorný,
MVDr. G. Virgalová, MVDr.M. Ondriaš,

Príloha č. 1
produktov živočíšneho pôvodu

MVDr.Pekár,PhD. MVDr. P. Miškovič , MVDr.
P. Lukáč

Správne konanie spolu s UK a prehliadky post mortem a ante mortem, skúsenosti,
vyhodnotenie z auditu FVO DG (SANTE) 2015-7375
Veterinárne kontroly v sektore ovčieho mlieka - salaše

JUDr. Bohuslav Harviľák

21.-22.10.

108

MVDr. Ing. F. Pokorný

19.-20.3.

74

MVDr. I. Pekár, PhD.

23.11.

120

HP 7

Veterinárne a úradné kontroly potravín v sektore – čerstvé hydinové mäso a vajcia na
všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie a potenciálne nebezpečenstvá pre
zdravie ľudí, kontroly medu
Veterinárne a úradné kontroly medu

MVDr. I. Pekár, PhD.

23.11.

HP 9

Veterinárne a úradné kontrola v sektore mäsových výrobkov, sektore produkty rybolovu

23.11.

HP
10

Vzdelávania úradných veterinárnych asistentov

MVDr. E. Čeppanová
MVDr. Ing. F. Pokorný
MVDr. G. Virgalová
MVDr. I. Pekár, PhD.
MVDr. M. Ondriaš
MVDr. P. Miškovič

10.12.
Trnava

30

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Dátum
realizácie

Počítačový program KIČ – otázky a odpovede, pripomienky k programu, zisťované
nedostatky, aktualizácia, nové informácie, zásielky,
KOBRA – informačný systém
CEP – centrálny elektronický priečinok, všeobecné informácie, používanie, význam
a prínos
Kontrola krížového plnenia – výkon kontroly, manuál na kontrolu, záznamy,
zisťované nedostatky,
Kontrola potravín neživočíšneho pôvodu dovážaných z tretích krajín –
legislatíva, kontroly, zisťované problémy,
Audity – nezhody, nápravné opatrenia
Nová potravinová legislatíva – nariadenia, smernice, zákony, vyhlášky, nariadenia
vlády
Pracovná porada s inšpektormi RVPS
Víno – vyhodnotenie roku 2014, plány kontrol a odberu vzoriek na rok 2015,
počítačový program KIČ, záznamy z kontrol, legislatíva, správne konania,

Ing. Remža, PhD.,
Ondrej Ružovič,
Ing. Štulc

12.2./Žilina
74 os.
13.2./IVVL
81 os.
17.2./ŠVPS SR
97 os.

Počet
účastníkov
252

Ing. Novysedlák

12.-13.3.

107

Ing. Remžová

21.-22.4.

103

Ing. Štulc

18.-19.6.
Modra

18

HP 3
HP 4
HP 6

V. Kontrola potravín rastlinného pôvodu (vrátane organizácie trhu)
Kód
akt.
PD1

PD2

PD3

PD4
:V1
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OZ
1,2,3

PD5
PD6
PD7
/V2

laboratórna diagnostika, hodnotenie vín, pracovná porada
Školenie pre autorizáciu na kontrolu kvality ovocia a zeleniny

Ing. Štulc, Ing. Vranka

Vplyv agrotechniky na kvalitu poľnohospodárskych produktov, manipulácia s čerstvým
ovocím a zeleninou, odporúčané podmienky skladovania. Prezentácia obchodných noriem –
všeobecná obchodná norma, obchodná norma pre jablká, obchodná norma pre jahody,
obchodná norma pre citrusové plody, obchodná norma pre kivi, obchodná norma pre broskyne
a nektárinky

Potravinová legislatíva – vybrané komodity, problémy, nejasnosti, senzorické
hodnotenie
Nová potravinová legislatíva – nariadenia, smernice, vyhlášky
Pracovná porada s inšpektormi RVPS
Víno – plány kontrol a odberu vzoriek, počítačový program KIČ, záznamy z kontrol,
legislatíva, správne konania, laboratórna diagnostika, hodnotenie vín, pracovná
porada

Ing. Jobeková

22.-23.6.
Modra
29.-30.9.
Modra
2.-3.12.
Dudince
10.-11.11.

12
10
12

119
Mgr. Závracká

10.-11.11.

Ing. Štulc

3.12.2015

12

