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I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie:  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 

Sídlo organizácie:  Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77  Košice 

Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

Slovenskej republiky 

Forma hospodárenia: Štátna príspevková organizácia 

Kontakty:   055 / 7969111   fax: 055 / 7969166 

    e-mail: ivvl@ivvl.sk  www.ivvl.sk 

Riaditeľ organizácie: MVDr. Jozef Pokorný 

 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“) je štátna 

príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“). Jeho primárnou verejnoprospešnou úlohou je 

rozvoj ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na celoživotné vzdelávanie 

zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky 

(ďalej len „ŠVPS SR“). IVVL má celoštátnu pôsobnosť a je jedinou organizáciou tohto 

zamerania na Slovensku s kontinuálnou tradíciou vzdelávania od roku 1958.   

 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 hlavného predmetu činnosti IVVL zabezpečuje nasledovné úlohy: 

 participuje na tvorbe národných stratégií a koncepcií ďalšieho vzdelávania v rezorte 

pôdohospodárstva, 

 každoročne v plnom rozsahu realizuje celoživotné vzdelávanie zamestnancov 

organizácií štruktúry ŠVPS SR, 

 vypracováva a implementuje projekty podporené Európskym úniou (ďalej len „EÚ“),   

 podľa aktuálnych požiadaviek zabezpečuje odborné vzdelávanie pracovníkov rezortu 

pôdohospodárstva v rámci vzdelávacích aktivít akreditovaných Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“), 

 spracúva a realizuje vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,  

 analyzuje výsledky vzdelávania a monitoruje potreby trhu práce. 

 

mailto:ivvl@ivvl.sk
http://www.ivvl.sk/
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II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

2.1 Poslanie 

IVVL ako rezortná vzdelávacia organizácia komplexne zabezpečuje celoživotné 

vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti, ďalších 

zamestnancov orgánov veterinárnej správy a zamestnancov úradných veterinárnych 

laboratórií.  V tejto súvislosti sa poslanie organizácie opiera predovšetkým o: 

- národné a európske koncepcie, stratégie a legislatívne dokumenty (Programové 

vyhlásenie vlády SR, Stratégia celoživotného vzdelávania v SR, európska legislatíva 

týkajúca sa kontinuálneho profesijného rozvoja ľudských zdrojov a iné), 

- koncepčné dokumenty rezortu pôdohospodárstva – predovšetkým o Stratégiu 

vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013. 

            Z pohľadu celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne 

veterinárne činnosti za najdôležitejšie možno v súčasnosti považovať každoročné povinné 

vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov (podľa článku 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A) a každoročné povinné vzdelávanie 

všetkých úradných veterinárnych asistentov (podľa článku 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B).   

  V súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a v intenciách svojho štatútu 

zabezpečuje IVVL celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne 

veterinárne činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných 

veterinárnych laboratórií, predovšetkým prostredníctvom Národného programu vzdelávania 

v členení podľa odborných činností ŠVPS SR v nasledujúcich oblastiach: 

 zdravie zvierat a ochrana zvierat, 

 zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy, 

 hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia, 

 hygiena produktov živočíšneho pôvodu,  

 hygiena surovín a potravín rastlinného pôvodu, 

 organizácia trhu, 

 laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia. 

 Celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne 

činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych 

laboratórií sa v širších súvislostiach realizuje prostredníctvom nasledovných edukačných 

aktivít: 
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 atestačnej prípravy veterinárnych lekárov a absolventov iných vysokých škôl na získanie 

atestácie 1. a 2. stupňa,  

 atestačných skúšok na získanie atestácie 1. a 2. stupňa, 

 vzdelávania vedúcich služobných úradov,  

 vzdelávania zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií štátnych veterinárnych 

a potravinových ústavov (ďalej len „ŠVPÚ“) a štátneho veterinárneho ústavu (ďalej len 

„ŠVÚ“), 

 vzdelávania v oblasti senzorického posudzovania potravín, 

 vzdelávacích aktivít pre získanie odbornej spôsobilosti, 

 publikačnej činnosti. 

Okrem vyššie uvedeného IVVL v rámci svojho poslania zabezpečuje vzdelávacie 

aktivity zamerané na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách platnej národnej 

a európskej legislatívy. 

 

2.2  Strednodobý výhľad 

 

 Naplnenie Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva pre roky 2007 – 2013,  

spolu s aktuálnymi požiadavkami na postgraduálne vzdelávanie najmä vo veterinárnej oblasti  

tvorili v uplynulom období východiskovú platformu rozvoja IVVL ako vzdelávacej 

organizácie, zabezpečujúcej celoživotné vzdelávanie a kontinuálny profesijný rozvoj 

zamestnancov organizácií ŠVPS SR, ako významného nástroja na zabezpečenie zdravia 

zvierat, potravinovej bezpečnosti a zdravia verejnosti. 

 IVVL z hľadiska naplnenia svojich strednodobých zámerov realizuje predovšetkým 

nasledovné aktivity: 

 aplikáciu „Politiky celoživotného vzdelávania zamestnancov organizácií ŠVPS SR“ na 

základe výsledkov  kontinuálnej analýzy  vzdelávacích  potrieb v predmetnej oblasti 

a jej dôsledné napĺňanie, 

 tvorbu Národných programov vzdelávania v súlade s aktuálnymi odbornými 

a legislatívnymi požiadavkami, 

 prípravu a realizáciu vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni,  

 kontinuálne rozširovanie spektra akreditovaných vzdelávacích aktivít, 

 koordináciu činností s rezortnými vzdelávacími inštitúciami, 

 disemináciu nových poznatkov prostredníctvom Slovenského veterinárskeho časopisu 

a odborných publikácií, 

 rozvíjanie všestrannej spolupráce s Komorou veterinárnych lekárov SR (ďalej len 

„KVL“) a inými profesijnými organizáciami,  
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 prehlbovanie spolupráce s vysokými školami, vedecko-výskumnými pracoviskami 

a inými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v zahraničí v rámci projektov 

a vzdelávacích programov. 

 

 

III.  ZMLUVA ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY, 

JEJ PLNENIE, ROZPOČET ORGANIZÁCIE A EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

 

IVVL ako štátna príspevková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami 

štátneho rozpočtu (ďalej iba „ŠR“) podľa zákona o rozpočtových pravidlách, pričom bolo 

zabezpečené hospodárne, efektívne a účelové vynakladanie rozpočtových prostriedkov. 

Okrem hlavnej činnosti IVVL vykonáva so súhlasom zriaďovateľa aj podnikateľskú činnosť 

v oblasti ubytovacích služieb.  

 Na základe kontraktu medzi MPRV SR a IVVL pod č.328/2012-520/MPRV SR  bol 

IVVL poskytnutý bežný transfer vo výške 150.394,- €,  v programe – vzdelávanie 0900102. 

           Poskytnuté finančné prostriedky boli použité počas celého kalendárneho roka a plnené 

po obsahovej stránke. Pri realizácii úloh sa postupovalo v zmysle záväzných právnych 

predpisov, bol dodržaný vecný rozsah, cenové podmienky a predpisy. 

            Úpravou záväzných ukazovateľov pod č. 34853/2013 boli organizácii pridelené 

kapitálové výdavky na rekonštrukciu vodorovných rozvodov vody v sume 20.000,- €. 

Realizácia tejto rekonštrukcie prebehne po verejnom obstarávaní v roku 2014, kedy budú 

finančné prostriedky aj použité. 
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Tabuľka č. 1. - Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2013 zo ŠR a z vlastných zdrojov: 

 

Položka Názov položky Štátny rozpočet v € Vlastné zdroje v € 

61 mzdy   44.999,28           84.657,35     

62 odvody             19.681,82           35.787,84 

63 tovary a služby            85.712,90         150.814,89 

z toho  

631 

cestovné náhrady                  -                        1.023,52   

            

632 

energie, voda, 

komunikácie 

           44.773,59               20.447,60      

            

633 

materiál              6.013,94              27.765,60 

            

634 

dopravné        484,05                 3.819,03    

            

635 

údržby  a opravy    5.416,61               1.569,73                    

            

636 

nájomné -                 1.859,78 

            

637  

služby 29.024,71             94.329,63 

71 Obstaranie kapit. aktív                  -    30.933,20            

Spolu         150.394,00        302.193,28 

 

 

Na celkovom čerpaní rozpočtu IVVL sa v r. 2013  podieľali  prostriedky ŠR 33,23% -

mi a prostriedky vlastných zdrojov  66,77 %-mi.  

Každoročné krátenie dotačných prostriedkov znamená pre organizáciu riešenie 

úsporných opatrení  (znižovanie  výdavkov) na únosnú možnú mieru. Z tohto dôvodu už 

počnúc rokom 2009 organizácia pracuje v krízovom režime hospodárenia.  
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Členenie nákladov, výnosov a tržieb v roku 2013 uvádzajú tabuľky č. 2-5. 

 

         Tabuľka č. 2 – Výnosy organizácie v roku 2013 v €: 

 

Druh výnosov Popis (číslo účtu a názov) Suma v € 

Tržby za vlastné výkony  

a tovar 

602 – Tržby z predaja služieb 240.991,66 

604 – Tržby za tovar 

 
      264,12 

Ostatné výnosy 641 - Tržby z predaja DNM a DHM      430,00 

648 - Ostatné výnosy 

z prevádzkových činnosti 
     57.708,03 

Zákonné rezervy 

a finančné výnosy 

652 - Rezervy za nevyčerpanú 

          dovolenku a odvody 

 

       2.766,79 

653- Ostatné rezervy z prevádzkovej 

         činnosti 
       1.452,50 

Finančné výnosy 681- Výnosy z transferu    150.394,00 

Spolu    454.007,10 

 

 

  Tržby za vlastné výkony pozostávajú z tržieb za vzdelávanie, ubytovacie služby 

a publikačnú činnosť. IVVL prevádzkuje aj podnikateľskú činnosť, a to  v oblasti ubytovacích 

služieb.  

 

Percentuálny podiel tržieb za vlastné výkony organizácie: 

- vzdelávanie                 55,66    % 

- ubytovanie                  36,67    % 

- publikačná činnosť       7,67    % 
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         Tabuľka č. 3 - Výnosy v členení podľa rozpočtových programov v  €: 

Rozpočtový 

program 
Popis výnosov (číslo účtu a názov) Suma v € 

0900102 Vzdelávanie – Národné programy   150.394,00 

NEALOK Vzdelávanie    134.141,10      

NEALOK Ubytovacie služby              88.375,50 

NEALOK Ostatné - publikačná činnosť              18.475,06    

NEALOK Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 
             57.708,03 

NEALOK Tržby za tovar         264,12     

NEALOK Zúčtovanie zákonných rezerv      4.219,29   

NEALOK Predaj  DNM a DHM                  430,00 

Spolu           454.007,10 

 

 

Tabuľka č. 4 - Náklady organizácie v €: 

Druh nákladov Popis (číslo účtu a názov) Suma v € 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu           23.225,80 

502 – Spotreba energie          50.887,38 

504 – Predaný tovar   134,78   

Služby  511 – Opravy a udržiavanie            6.008,45 

512 – Cestovné   1.023,52 

513 – Náklady na reprezentáciu        68,95 

518 – Ostatné služby            70.218,44 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady          170.449,34 

524- Zákonné sociálne poistenie           58.888,65 

527 – Zákonné soc. náklady  7.966,68 

Dane a poplatky  532 – Daň z nehnuteľnosti       20,77  

538 - Ostatné dane a poplatky             2.946,60 

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

54 – Ostatné náklady             1.141,80 

Odpisy, rezervy a opravné 

položky z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového 

rozlíšenia   

551 – Odpisy                 43.535,67 

552 - Tvorba zákonnej rezervy             5.113,00 

568 - Ostatné finančné náklady             1.048,95 

Dane z príjmov 591 – Daň z príjmov             5.340,78 

Spolu          448.019,56 



 10 

 

 Najvyšší podiel na nákladoch v r. 2013 predstavovali  mzdové náklady a s nimi 

súvisiace odvody do poisťovní –  51,19 %, ostatné  služby – 15,67 %, spotreba energií – 

11,36  %  a odpisy majetku – 9,72 %. 

 

 Prehľad tržieb a výrobných nákladov za roky 2012  a 2013 je uvedený v tabuľke č. 5. 

 

Tabuľka č. 5 - Tržby a výrobné náklady organizácie v € 

Číslo 

účtu 

Tržby a výrobné náklady 

príspevkových organizácií 

Bežné účtovné 

obdobie 

(r.2013) 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

(r.2012) 

602 Tržby z predaja služieb   240.991,66          210.714,24 

604 Tržby za tovar          264,12               328,08 

504 Predaný tovar          134,78             293,87 

 Tržby celkom         241.390,56         211.336,19 

501 Spotreba materiálu           23.225,80       33.535,19 

502 Spotreba energie           50.887,38       60.210,84 

511 Oprava a udržiavanie             6.008,45        9.601,08 

512 Cestovné             1.023,52          816,14 

513 Náklady na reprezentáciu             68,95          158,75 

518 Ostatné služby          70.218,44          64.761,50 

521 Mzdové náklady        170.449,34        155.263,99 

524 Zákonné sociálne poistenie          58.888,65     44.289,05 

527 Zákonné sociálne náklady            7.966,68       8.474,40 

531 Daň z motorových vozidiel  -                     - 

532 Daň z nehnuteľností          20,77              16,91 

538 Ostatné dane a poplatky           2.946,60        2853,58 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

        43.535,67     43.010,79 

 Výrobné náklady celkom       435.240,25        422.992,22 

 % tržieb k výrobným nákladom            55,40 49,82 

 

 

             Výsledkom hospodárenia IVVL v roku 2013 je vytvorený zisk v sume 5.987,54 €. 
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IV. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

 

 Vzdelávacie programy v rámci plánu celoživotného vzdelávania v hodnotenom období 

vychádzali z požiadaviek jednotlivých sekcií MPRV SR, plnenia vecných úloh a potrieb 

ŠVPS SR, návrhov regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“), 

ŠVPÚ, ŠVÚ, Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len 

„ÚŠKVBL“) a ponuky IVVL. 

 Legislatívny rámec celoživotného vzdelávania tvorí najmä zákon o veterinárnej 

starostlivosti, Zákon NR SR č. 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon NR SR č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 

vzdelávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“), ako 

aj Vyhláška 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 (ďalej len „vyhláška o postgraduálnom 

vzdelávaní“). 

         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,   

č. 882/2004 a č. 178/2002 (ďalej len „Nariadenie (ES) č. 852/2004, č. 853/2004,  

č. 854/2004, č. 882/2004 a č. 178/2002“), zákon o veterinárnej starostlivosti, zákon NR SR  

č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 271/2005 Z. z. 

o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív, Zákon NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), 

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností, 

Nariadenie vlády SR č. 275/2010 Z. z. o minimálnych pravidlách ochrany kurčiat chovaných 

na produkciu mäsa (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 275/2010“), vyhlášky a výnosy 

ústredných orgánov štátnej správy a  vyhlášku o postgraduálnom  vzdelávaní veterinárnych 

lekárov, Nariadenie Rady ES 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (ďalej len 

„Nariadenie Rady ES 1099/2009“). V oblasti organizácie trhu je legislatívnym rámcom 

Nariadenie rady (ES) 1234/2007, všeobecné a osobitné obchodné normy (ako napr. 

1580/2007), špecifické normy kvality a medzinárodné normy kvality.  

           IVVL celkovo v roku 2013 zorganizoval 119 vzdelávacích programov pre 4 411 

účastníkov. Prehľad aktivít s počtom účastníkov tvorí tabuľka č. 6. 
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Tabuľka č. 6 – Prehľad vzdelávacích aktivít s počtom účastníkov za rok 2013 

 

 

 

Por.č. Názov vzdelávacej aktivity Počet  

aktivít 

Počet 

účastníkov 

I. Celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií ŠVPS SR 

A: Národný program vzdelávania podľa odborných činností 

   1. Zdravie a ochrana zvierat 5 356 

   2. Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy 3 55 

3. Hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie  3 194 

   4. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu  12  815 

   5. Hygiena surovín a potravín rastlinného pôvodu  10 724 

   6. Organizácia trhu 4 85 

7. Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém 

a certifikácia  

4 155 

Spolu: Národný program 41 2384 

B: Ďalšie vzdelávanie  

8. Atestačná príprava 1. stupňa 2 39 

9. Atestačná príprava 2. stupňa 1 8 

10. Atestačná skúška 1. stupňa 2 18 

11. Atestačná skúška 2. stupňa 1 4 

12. Vzdelávanie vedúcich služobných úradov 1 45 

Spolu: Zamestnanci organizácií ŠVPS SR (A + B) 48 2498 

II. Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny 

13. Atestačná príprava 2. stupňa (súkr. vet. lekár z bodu 9)  - 1 

14. Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat 3 46 

15. Ochrana zvierat pri preprave  9 296 

16.  Nakladanie s VŽP a OP (informačný deň) 3 113 

17. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane 

zdravia ľudí 

6 156 

18. Skúšky poľovníkov 9 149 

19. Preškolenie poľovníkov 31 1004 

20. Seminár zákon č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach 

1 22 

21. Ochrana zvierat počas usmrcovania 4 78 

22. Technológia odchovu a plemenitba v chove HD 1 12 

23. Strihanie psov a mačiek 1 2 

24. Zásady efektívnej komunikácie 1 15 

25. Školenie zamerané na rozvoj IKT zručnosti 1 15 

26. Kováč - podkúvač 1 4 

Spolu:       71 1913 

Spolu počet aktivít a počet účastníkov k 31.12.2013 119 4411 
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4.1 Národný program vzdelávania 

 

V posudzovanom roku hlavnou činnosťou IVVL v oblasti celoživotného vzdelávania 

bola realizácia Národného programu vzdelávania, v rámci ktorého sa uskutočnilo 41 

vzdelávacích aktivít pre 2 384 účastníkov z radov zamestnancov organizácií štruktúry ŠVPS 

SR. Podrobnejší prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít v rámci Národného programu  

vzdelávania za rok 2013 podľa jednotlivých oblastí je uvedený v priloženej tabuľke č. 6 pod 

bodom  1–7. 

Rámcový obsah Národného programu vzdelávania v roku 2013 bol zameraný na 

obsahovú problematiku  výkonu odborných činností úradných veterinárnych lekárov. Cieľovú 

skupinu jednotlivých školení v rámci Národného programu tvorili inšpektori ŠVPS SR, 

RVPS, ŠVPÚ, ŠVÚ, ÚŠVLBL a iných subjektov participujúcich na úradnej kontrole 

potravín.  

Učebné osnovy a programy jednotlivých vzdelávacích aktivít boli členené podľa 

odborných činností ŠVPS SR a vytvorené aj v spolupráci s vybranými zamestnancami ŠVPS 

SR  a niektorých RVPS. Členenie vzdelávacích aktivít podľa odborných činností ŠVPS SR:  

Zdravie zvierat a ochrana zvierat 

Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy  

Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 

Hygiena produktov živočíšneho pôvodu 

Hygiena surovín a potravín  rastlinného pôvodu 

Organizácia trhu 

Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia 

 

Zdravie zvierat a ochrana zvierat  

V rámci Národného programu vzdelávania na rok 2013 v odbore zdravia zvierat 

a ochrany zvierat počas školení odzneli témy, obsah ktorých bol v súlade so všetkými 

veterinárnymi požiadavkami na zdravie zvierat, na produkty živočíšneho pôvodu, vrátane 

vedľajších živočíšnych produktov v záujme ochrany zdravia ľudí. Lektori tohto odboru 

v spolupráci s odborom hygieny krmív ekológie a veterinárnej farmácie a v spolupráci 

s vybranými inšpektormi RVPS pripravili výber tém, ktoré boli prínosom pre výkon činností 

úradnej a veterinárnej praxe.  

Jednotlivé aktivity boli zamerané predovšetkým na oblasť: eradikačných programov 

na rok 2013, veterinárneho informačného systému (ďalej len „VIS“), platných právnych 

predpisov a ich implementácie do oblasti identifikácie a registrácie zvierat, zdravia a ochrany 
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zdravia zvierat, vyhodnotenia interných auditov, podnetov a sťažností, obchodu vo vnútri EÚ 

a s tretími krajinami, ochrany zdravia zvierat na farmách pri zabíjaní a počas prepravy a pod..   

 

 Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy  

Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR zameral obsah školení na: 

veterinárne podmienky pre dovoz živých zvierat a zárodočných produktov z tretích krajín, 

veterinárne podmienky pre dovoz živočíšnych produktov z tretích krajín – produktov 

neurčených na spotrebu ľuďmi (v súlade s nariadeniami (EÚ) č.142/2011, (ES) č.1069/2009), 

vykonávanie úradných kontrol (podľa nariadenia (ES) č.882/2004), na uvádzanie produktov 

živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh  (nariadenie č. 2002/99/ES) a na 

hygienu potravín a s nimi súvisiacich predpisov. 

 

 Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 

Predmetom školení inšpektorov z odboru hygieny krmív, ekológie a veterinárnej 

farmácie ŠVPS SR boli témy zamerané najmä na: úradné kontroly v oblasti živočíšnych 

produktov, zdravie a ochranu zvierat, hygienu krmív, veterinárnu farmáciu, monitoringy 

rezíduí a vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len „VŽP“), Národný program kontroly 

rezíduí – odber vzoriek, šetrenie nevyhovujúcich nálezov, liekovú politiku (novela zákona o 

liekoch), medikované krmivá, VŽP (výkon úradnej kontroly) so zreteľom na producentov, 

spracovateľov VŽP, kuchynské odpady, krížové plnenie a ďalšie. Právna problematika pre 

potreby inšpektorov na úseku hygieny krmív bola analyzovaná v správnom a priestupkovom 

konaní.  

 

 Hygiena produktov živočíšneho pôvodu 

Informácie odboru hygieny produktov živočíšneho pôvodu ŠVPS SR boli premietnuté 

do vzdelávacích programov, témy ktorých boli rozdelené podľa okruhov kontroly na 

veterinárne kontroly v sektore: zveriny, mlieka, mäsa a mäsových výrobkov domácich 

kopytníkov,  produktov rybolovu, hydinového mäsa, vajec, medu, ovčieho mlieka a salašov. 

Odzneli aj témy súvisiace so správnym a priestupkovým konaním, úradnými kontrolami 

v obchodnej sieti a u výrobcov zamerané na označovanie výrobkov (chránené označenie 

pôvodu, chránené zemepisné označenie a zaručená tradičná špecialita) a pod. 

Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov sa zameralo na: aktuálnu situáciu na úseku 

zabíjania domácich kopytníkov, výsledky pri prehliadke jatočných tiel post mortem u 

domácich kopytníkov, návrhy na revíziu úradnej prehliadky, problematiku trichinel, 

problematiku špecifických rizikových materiálov na bitúnkoch, ochranu zvierat na bitúnkoch 

v procese usmrcovania, označovanie hovädzieho mäsa, dodržiavanie hygienických 
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ukazovateľov pri jatočnom opracovaní tiel domácich kopytníkov na schválených bitúnkoch, 

zistené nedostatky pri uvádzaní hydinového mäsa a slepačích vajec do obehu v SR, 

najčastejšie nálezy u hydinového mäsa pri veterinárnej prehliadke na hydinových bitúnkoch 

v SR,  informácie o výsledkoch úradných kontrol a iných. 

 

  Hygiena surovín a potravín  rastlinného pôvodu 

Odbor hygieny surovín a potravín rastlinného pôvodu ŠVPS SR svoje odborné 

vzdelávanie nasmeroval na: prezentáciu nových poznatkov z oblasti  kontrol rezíduí 

pesticídov, Národný program kontroly rezíduí v potravinách pre rok 2013, usmernenia a 

postupy pri kontrole, aplikáciu počítačového programu KIČ, informačný systém KOBRA, 

novú potravinovú legislatívu, nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom, legislatívu ku kontaminantom, odber vzoriek, kontrolu krížového plnenia, 

kontrolu potravín neživočíšneho pôvodu dovážaných z tretích krajín, nakladanie s odpadmi 

rastlinného pôvodu, zobrazovanie informácií na etiketách, VŽP používané ako surovinu, 

používanie systému TRACES, mikrobiologické požiadavky, politiku kvality potravín, 

záznamy z kontrol, označovanie a nedostatky v označovaní balených a nebalených 

pekárskych a cukrárskych výrobkov a pod.  

Okrem prednášok ako ďalšie techniky vzdelávania dospelých boli použité riadená diskusia, 

riešenie modelových situácií a senzorické hodnotenie potravín. Bol vyčlenený priestor aj na 

výmenu skúseností zo zahraničných stretnutí, či na prezentáciu aplikácií legislatívy 

v zahraničnej praxi. 

 

 Organizácia trhu 

Poznatky odboru organizácie trhu ŠVPS SR určené pre cieľovú skupinu 

autorizovaných inšpektorov, vykonávajúcich kontrolu zhody s obchodnými normami OZ, boli  

v súlade so zákonom č. 491/2001 Z. z. o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi 

výrobkami v znení neskorších predpisov. V  rámci aktivít z Národného programu vzdelávania 

absolvovali títo inšpektori vzdelávanie nasmerované na hodnotenie obchodnej kvality 

čerstvého ovocia a zeleniny (avokádo, baklažán, kivi, slivky, stopkatý zeler a paradajky) ako 

aj na správne konanie.  

Inšpektori odboru organizácie trhu v rámci oddelenia kontroly vín, počas vzdelávacích 

podujatí sa zamerali na: vysledovateľnosť hroznových vín,  povinnú evidenciu pri výrobe a 

predaji hroznových vín, zavedenie a dodržiavanie HACCP vo výrobe a predaji, taníny pri 

výrobe červených a bielych vín, rozdelenie tanínov pri výrobe vína, nové enologické 

prípravky pri výrobe hroznových vín uvedené v nariadení komisie (ES) č. 606/2009. 
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 Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia 

Odbor laboratórnej diagnostiky ŠVPS SR zorganizoval pre pracovníkov laboratórií 

vzdelávacie aktivity zamerané na: vyhodnotenie činnosti národných referenčných laboratórií 

(NRL) za rok 2012, platnú a pripravovanú legislatívu v oblasti analýz, nové analytické 

metódy, testy odbornej spôsobilosti, rozsah analýz v rámci úradnej kontroly potravín a 

cielených monitoringov, atď.         

 Uskutočnené vzdelávacie programy realizované v rámci Národného programu v roku 

2013 mali štandardný a bezproblémový priebeh. Na základe úsporných opatrení boli niektoré 

školenia realizované aj v menšom počte, či na iných miestach SR a to z dôvodu šetrenia 

finančných nákladov.  

Prehľad počtu účastníkov v rámci Národného programu za roky 2006 – 2013 je 

uvedený v tabuľke č. 7. 

 

Tabuľka  č. 7 - Prehľad počtu účastníkov v rámci Národného programu za roky 2006 – 2013 

                         Rok  

 

Počet účastníkov 

 

2006 1 225 

2007 2 072 

2008 1 508 

2009 2 970 

2010 2263 

2011 2286 

2012 2326 

2013 2384 

 

Podiel účastníkov vzdelávania v roku 2013 na IVVL z hľadiska vekovej a vzdelanostnej 

štruktúry uvádzajú grafy č. 1 a 2. 
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Graf č. 1 – Podiel účastníkov vzdelávania z hľadiska vekovej štruktúry  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Podiel účastníkov vzdelávania z hľadiska vzdelanostnej štruktúry 

 

 

 

4.2 Ďalšie odborné vzdelávanie  

 

Vzdelávacie programy v rámci ďalšieho odborného vzdelávania: 
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Atestačná príprava na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov  

Atestačné skúšky na získanie atestácie 2. stupňa 

Vzdelávanie vedúcich služobných úradov 

Vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií (ŠVPÚ a ŠVÚ) 

Vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania 

 

Atestačná príprava na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov 

         Podľa vyhlášky o postgraduálnom vzdelávaní sú úradní veterinárni lekári -  

zamestnanci orgánov ŠVPS SR, do dvoch rokov od začiatku ich štátnozamestnaneckého 

pomeru zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa. Do atestačnej prípravy 

možno na vlastnú žiadosť zaradiť aj zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií, ako aj 

ostatných veterinárnych lekárov mimo štruktúry ŠVPS SR. 

Atestačná príprava na získanie 1. atestácie v odbore hygiena produktov živočíšneho 

pôvodu a bezpečnosti potravín sa v danom roku realizovala v intenciách vyhlášky MP SR č. 

480/2007 Z. z. o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a v nadväznosti na 

„Koncepciu celoživotného vzdelávania orgánov veterinárnej správy“. V rámci tejto formy 

vzdelávania bol kladený dôraz na veterinárne právne predpisy, všeobecne záväzné právne 

predpisy, aktuálnu odbornú problematiku v intenciách národnej a európskej legislatívy. 

Atestačná príprava bola realizovaná v dvoch sústredeniach za účasti 39 frekventantov.  

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa sa uskutočnila v odboroch zdravie 

zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia za účasti 9 

atestantov. 

Atestačné skúšky na získanie atestácie 1. a 2. stupňa 

Atestačná skúška na získanie atestácie 1. stupňa sa uskutočnila v dvoch termínoch 

a absolvovalo ju 18 atestantov. 

Atestačnú skúšku na získanie atestácie 2. stupňa v roku 2013 úspešne obhájili pred 

skúšobným senátom celkovo 4 zamestnanci organizácií štruktúry ŠVPS SR. Traja atestanti 

úspešne obhájili atestačnú prácu v odbore veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz a 

jedna atestantka v odbore hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť  potravín.  

Zoznam úspešne obhájených atestačných prác vrátane anotačných záznamov je uverejnený na 

stránke www.ivvl.sk. 

Vzdelávanie vedúcich služobných úradov 

Pre vedúcich služobných úradov pripravil IVVL jeden vzdelávací program. 

Vzdelávania sa zúčastnilo 40 vedúcich služobných úradov (riaditeľov RVPS) a 5 riaditeľov 

štátnych príspevkových organizácií štruktúry ŠVPS SR. Jeho obsahom boli zmeny 

v súvislosti s novelou zákonníka práce a aplikácia zákona o štátnej službe. 

http://www.ivvl.sk/
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Vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií (ŠVPÚ a ŠVÚ) 

Vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií sa zameralo na rozvoj 

zručností pri aplikácii moderných analytických metód, monitoringov a cielených kontrol, 

rozsah chemických analýz, odber vzoriek pri úradných kontrolách potravín živočíšneho 

a rastlinného pôvodu a metrológiu. 

Vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania 

Špecializované senzorické posudzovanie na IVVL v roku 2013 bolo zamerané na 

činnosti v súvislosti s praktickou výučbou v rámci senzorického hodnotenia ovocných 

sirupov. 

 

V rámci ďalšieho odborného vzdelávania IVVL zabezpečil na 7 aktivitách 

preškolenie 114 zamestnancov štruktúry ŠVPS SR. 

 V sledovanom období  bolo spolu na 48 aktivitách vyškolených 2 498 uvedených 

zamestnancov. 

 

4.3 Vzdelávacie aktivity na získanie odbornej spôsobilosti pre ostatné cieľové 

skupiny 

 

Akreditované vzdelávacie aktivity 

IVVL má vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Akreditačnou komisiou 

MŠVVŠ SR. V sledovanom roku sme zorganizovali akreditované vzdelávacie programy aj 

pre ďalšie cieľové skupiny, najmä pracujúcich v agro - potravinárskom sektore. Celkovo ich 

bolo 17 pre 424 účastníkov. Vzdelávacie programy pre agro - potravinársky sektor, sektor 

verejnej správy (mestská polícia) a tretí sektor (neziskové organizácie zaoberajúce sa 

odchytom zvierat, prevádzkovaním útulkov a pod.), ktoré sa uskutočnili v roku 2013: 

  a)  Odchyt  zabehnutých a túlavých zvierat (akreditácia platná do 6.10.2013), 

 b)  Ochrana zvierat pri preprave, 

 c)  Ochrana zvierat počas usmrcovania, 

 d)  Vzdelávanie v oblasti pôdohospodárstva – kováč – podkúvač. 

 Prehľad aktuálnych akreditovaných vzdelávacích aktivít tvorí Príloha č. 1. 

 

 Medzi odborné školenia akreditované MŠVVŠ SR určené pre samosprávu obcí, 

mestské polície a občianske združenia patrí  „Odchyt  zabehnutých a túlavých zvierat“, ktoré 

absolvovalo počas troch aktivít 46 účastníkov.  
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 V roku 2013 bolo vyškolených v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu 

Ochrana zvierat pri preprave 296 záujemcov z celého Slovenska počas 9 aktivít. Najväčší 

záujem bol o modul „Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho 

dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných“, ktorým sa vyškolilo 161 účastníkov. 

V module „Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov“ bolo 

vyškolených 17 účastníkov, v module „Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich 

psov sa vyškolilo 31 účastníkov a v module „Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, 

iných stavovcov a studenokrvných živočíchov“ 45 účastníkov. V porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi sme v roku 2013 zaznamenali mierny nárast o modul zaoberajúci 

sa prepravou ostatných skupín  zvierat – vtákov, plazov, rýb, voľne žijúcich zvierat, primátov 

a pod. Účastníci prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu získajú špecifické odborné 

vedomosti o podmienkach prepravy zvierat v zmysle platnej legislatívy a splnia jednu z 

požiadaviek k získaniu osvedčenia o  spôsobilosti vodičov a sprievodcov. 

IVVL začal realizovať v roku 2013 vzdelávací program „Ochrana zvierat počas 

usmrcovania“ akreditovaný v troch moduloch Párnokopytníky a nepárnokopytníky; Hydina a 

domáce vtáctvo a Kožušinové zvieratá, králiky, zajace. Od 1.1.2013  je v platnosti  Nariadenie 

SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas 

usmrcovania, a práve toto nariadenie vyžaduje odbornú spôsobilosť na úkony spojené 

s usmrcovaním zvierat. Odborná spôsobilosť sa získava na základe absolvovania menovaného 

akreditovaného školenia. IVVL vyškolilo 78 záujemcov v 4 termínoch. Najväčší záujem bol 

o modul: Párnokopytníky a nepárnokopytníky - v počte 56 osôb, o modul: Hydina a domáce 

vtáctvo – v počte 22 osôb a o modul: Kožušinové zvieratá, králiky, zajace - záujem nebol.  

Cieľovú skupinu tvorili zamestnanci bitúnkov, ktorí porážajú živé zvieratá na území SR. 

Vzdelávacia aktivita okrem toho, že pozostávala z troch modulov (podľa skupiny zvierat), 

mala aj tri úrovne odbornej spôsobilosti, ktorá závisí od toho, akú prácu daný zamestnanec 

vykonáva (súvisiace úkony – pred porážaním, omračovanie a vykrvovanie zvierat, a či 

je pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat). Bitúnky, ktoré vznikli pred 1.1.2013, 

a ich zamestnanci majú minimálnu prax 3 roky, nemuseli absolvovať školenie, dostali 

prechodné osvedčenie platné do 8.12.2015 (na základe prechodného obdobia ČL. 29 ods.2 

nariadenia (ES) č. 1099/2009). Zamestnanci bitúnkov, ktorí nemajú prax, absolvovali 

školenie, a aby mohli pracovať do tej doby, dostali osvedčenie dočasné. Po absolvovaní 

vzdelávacej aktivity Ochrana zvierat počas usmrcovania absolvent získava Osvedčenie o 

absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity. Platnosť tohto osvedčenia je neobmedzená, dá 

sa odobrať absolventovi školenia iba v prípade hrubého porušenia zákonov týkajúcich sa 

welfare zvierat. IVVL  do konca roka 2013 vydalo 92 dočasných osvedčení, 164 prechodných 
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osvedčení, 78 osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Ochrana 

zvierat počas usmrcovania. V školeniach budeme pokračovať aj v roku 2014. 

Medzi ďalšie odborné školenie akreditované MŠVVŠ SR určené pre pracovníkov 

zaoberajúcich sa chovom, výcvikom koní, starostlivosťou o zdravie koní patrí modul kurzu 

„Kováč – podkúvač“ v rámci akreditovaného programu Vzdelávanie v oblasti 

pôdohospodárstva. Štyria absolventi v hodnotenom roku úspešne zvládli tento rozsiahly kurz 

v dvoch 10 - dňových sústredeniach ukončených záverečnou skúškou. 

 

Aktivity realizované na základe poverení MPRV SR a ŠVPS SR  

Niektoré vzdelávacie programy IVVL realizuje na základe poverení MPRV SR 

a ŠVPS SR. Ide najmä o: 

- odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín 

(Nariadenie (ES) č. 882/2004), 

- odbornú prípravu osôb zodpovedných za prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na 

mieste po ulovení (pre poľovníkov), požadované vedomosti pre skúšky odbornej 

spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a vydávanie 

osvedčenia v zmysle Nariadenia (ES) č. 853/2004. 

 

V posudzovanom období IVVL pokračoval v realizácii školení poľovníkov, ktoré 

zorganizoval v počte šesť pre 156 záujemcov. Následne bolo uskutočnených deväť termínov 

záverečných skúšok pre 149 vyškolených poľovníkov (sedem účastníkov školení poľovníkov 

bolo s veterinárskym vzdelaním a skúšku nevykonávalo). 

V rámci preškoľovania vyškolených osôb sa uskutočnilo 31 termínov preškolení 

s účasťou 1004 účastníkov. Predmetného vzdelávania sa zúčastnili predovšetkým poľovníci, 

ktorí vykonali skúšku odbornej spôsobilosti v roku 2008 (platnosť osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti končila v priebehu  mesiacov roku 2013), ale zúčastnili sa ho aj poľovníci, ktorí 

vykonali skúšku v roku 2009 a prejavili záujem absolvovať toto preškolenie v predstihu. 

Legislatívny rámec tvorili vybrané nariadenia EÚ, Vyhláška Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 13 z 13. januára 2012, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia osôb, o vedení 

evidencie a o požadovaných hláseniach a Metodický pokyn Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR č.10/2012 - Skúšky poľovníkov, vedenie evidencie a požadované 

hlásenia. Podmienky na získanie Certifikátu o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej 

zveri na mieste. 
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Ostatné aktivity 

V júni IVVL zabezpečoval šnúru seminárov „Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi 

produktami a odvodenými produktami“ určených pre prepravcov, prevádzkovateľov skladov 

a spracovateľov vedľajších živočíšnych produktov (kuchynské odpady vrátane použitých 

potravinárskych olejov). Seminárov sa zúčastnilo spolu 113 záujemcov v 3 termínoch. 

Novela Zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach bola 

obsahom seminára pre 22 účastníkov, prevažne odborných zástupcov pre veľkodistribúciu 

veterinárnych liekov, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Ústavom štátnej kontroly 

veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre. 

 

Projekty 

IVVL spolupracoval so Strednou odbornou školou veterinárnou v Košiciach – Barci 

pri realizácii vzdelávacích programov v rámci projektu „Moderní mladí veterinári“ 

spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. V rámci neho uskutočnil 3 vzdelávacie 

programy – 1 školenie zamerané na IKT zručnosti pre 15 pedagógov, 1 na stratégie pre 

získanie komunikačných zručností, tiež pre 15 pedagógov a 1 kurz strihania psov a mačiek 

pre 2 pedagógov citovanej školy. 

Pre skupinu 12 poľnohospodárskych odborníkov z  Baškirskej republiky IVVL 

zorganizoval dvojdňovú vzdelávaciu aktivitu zameranú na technológiu odchovu a plemenitbu 

v chove mliekového a mäsového hovädzieho dobytka.                                                                                                       

IVVL aj prostredníctvom vyššie uvedených  vzdelávacích aktivít operatívne reagoval 

na novovzniknuté legislatívne zmeny a potreby uskutočniť vzdelávanie v týchto oblastiach.  

 

Spoluorganizácia konferencií a seminárov 

IVVL ako organizátor kurzov na podkúvanie koní bol spoluorganizátorom „I. zrazu 

podkúvačov, kopytárov a veterinárnych lekárov – ortopédov, konaný na pamiatku  

Doc. MVDr. Andreja Országha, CSc.“. Tejto aktivity sa zúčastnilo 50 účastníkov.  

IVVL bol v dňoch 13.-16.11.2013 aj spoluorganizátorom 40. etologickej konferencie, 

konanej v našom zariadení. 

 

4.4 Publikačná činnosť 

 

Publikačná činnosť zamestnancov IVVL 

Odborné články a recenzie: 
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1.  Pokorný, J.: Husár, L.: Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov  

v dejinách spolkov. Recenzia.  Slovenský veterinársky časopis, XXXVIII, 3 - 4, s.157. 

2. Pokorný, J., Husár, L.: Päťdesiatpäť rokov vzdelávania veterinárnych lekárov na 

Slovensku. Slovenský veterinársky časopis, XXXVIII, 5 - 6, s. 244 - 248. 

3.  Pokorný, J.: Husár, L. : Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho Uhorska. 

Peter Madáč z Veľkej Polomy. Recenzia.  Slovenský veterinársky časopis, XXXVIII, 5 - 6, 

s.248. 

4.  Benková, L.,  Meitnerová, E.,  Rajzáková, I.: Prehľad uskutočnených vzdelávacích 

programov Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov za rok 2013. Slovenský veterinársky 

časopis, XXXVIII, 5 – 6, s. 251 – 254. 

5.  Pokorný, J., Meitnerová, E.: Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania 

veterinárnych lekárov v roku 2013. Slovenský veterinársky časopis, XXXVIII, 5 - 6 , s.259 - 

260. 

 

Učebné texty  

1. Janto, R., Nagy, J., Lazar, P., Sojáková, D., Lehocký, M., Pokorný, J.: Vyšetrenie zveri po 

ulovení. Učebný text pre potreby poľovníkov. Košice, 2013, 157 s. 

 

Slovenský veterinársky časopis v roku 2013 

Charakteristika časopisu       

Slovenský veterinárny časopis (ďalej len „SVČ“) existuje od roku 1993 ako 

pokračujúci Veterinársky časopis jeho 38. ročníkom a je spoločným odborným časopisom 

ŠVPS SR a UVLF v Košiciach. Do roku 2012 vychádzal v plne farebnej úprave jedenkrát za 

dva mesiace (6 čísiel/rok) formátu A4, v slovenskom jazyku s obsahom čísla v anglickom 

jazyku.   

V roku 2013 sa z ekonomických dôvodov pristúpilo k vydávaniu dvojčísiel, teda vyšli 

3 dvojčísla v celkovom rozsahu 320 strán, čím sa dodržal pôvodný rozsah  celého ročníka. 

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, zdravotníctva a školstva. 

 

Redakčná rada 

V roku 2013 redakčná rada (RR) SVČ bola v nasledovnom zložení: 
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Predseda - Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.; členovia: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. – 

rektor UVFL Košice, MVDr. Ján Greguš – Pharmacopola, Žiar nad Hronom, MVDr. Jozef 

Pokorný – IVVL Košice, MVDr. Ladislav Stodola - KVL SR, Mgr. Ľudmila Kundríková, 

UVLF Košice; technickí redaktori: Dagmar Matejová, MVDr. Milan Greguš, prof. MVDr. 

Peter Juriš, PhD.     

 

     V roku 2013 bol SVČ vydávaný za nasledovných podmienok:  

1. Vydavateľ:  IVVL Košice, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice. 

2. Redakcia: Masarykova 18, Košice, od augusta 2013 sa redakcia presťahovala na 

IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice. 

3. Sadzba a tlač: Harlequin, s.r.o., Protifašistických bojovníkov 5, Košice.  

4. Počet výtlačkov: 3 dvojčísla (1-2, 3-4, 5-6) v celkovom počte 1800 ks za rok. 

5. Ročné predplatné 33,50,- €. 

6. Predajná cena 1 ks (dvojčísla) časopisu:  11,16 € . 

 

Analýza ročníka 38/2013 

 V ročníku 38/2013 vyšli 3 kompletné, dvojčísla v celkovom rozsahu 320 strán. 

Jednotlivé čísla  boli rozdelené do nasledovných kapitol:  

 Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ; 

 Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej 

legislatívy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Komory 

veterinárnych lekárov SR; 

 Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné 

prostredie; 

 Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie. 

 

    Štatistický prehľad ročníka 38/ 2013 

 celkový počet strán (vrátane obálok a reklám)             320  

 prispelo autorov                                                  232 

 počet príspevkov v kapitole Úradná kontrola a bezpečnosť potravín   42 

 počet príspevkov v kapitole Informácie z úradnej veterinárnej praxe   26 

 počet odborných príspevkov v kapitole Veterinárna starostlivosť   28 

 počet príspevkov v kapitole Informácie                                       32 
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 počet obrazov a schém                                       162 

 počet ilustračných fotografií                                        22 

 počet reklám                                             2 

 

Je možné konštatovať, že SVČ si udržuje vysokú kvalitu, čo sa týka jeho formy, 

celkového vzhľadu aj obsahu, v zameraní na aktuálnu veterinársku a potravinársku 

problematiku. 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 2013 ustálenú rámcovú formu s dobrou jazykovou úrovňou.  

 

4.5   Múzeum histórie veterinárskej medicíny 

 V priestoroch IVVL je zriadené aj ojedinelé múzeum svojho druhu na Slovensku. 

Autentické exponáty a bohatý obrazový materiál poskytujú ucelený pohľad na vývoj 

veterinárnej medicíny v širokých historických a sociálno-ekonomických súvislostiach.   

 Expozícia Múzea veterinárnej medicíny (ďalej len „múzeum“) je prístupná nielen účastníkom 

vzdelávacích aktivít, študentom veterinárnej medicíny a praktickým veterinárnym lekárom, 

ale aj širokej verejnosti.  

            Toto jedinečné zariadenie v rámci slovenskej veterinárskej organizácie prezentuje 

históriu veterinárnej medicíny od jej dávnych období až po  súčasnosť. V expozíciách  múzea  

je  uložených  vyše  1100 kníh, okolo 100 skrípt, do 60 dokumentácií, vyše 90 obrázkov, do 

300 nástrojov, prístrojov a veterinárskych inštrumentov, 75 medailí, 15 patologických 

preparátov, 15 panelov s historickou dokumentáciou, 30 pamätných vlajočiek  s veterinárskou  

tematikou  a iné  exponáty,  ktorých  takmer  každý rok  pribúda. Múzeum obohacuje bohatá 

panelová expozícia, kde sú sústredené obrazové materiály z histórie veterinárnej medicíny 

u nás, ale aj vo svete. Zachytené sú podobizne vedúcich osobností z vedenia veterinárnej 

služby na Slovensku.   

         Činnosť múzea v roku 2013 bola zabezpečovaná prostredníctvom členov Komisie 

histórie veterinárnej medicíny, ktorá je poradným orgánom riaditeľa IVVL.    

         Vzácny dokument múzea predstavuje kronika zachytávajúca postgraduálne 

vzdelávanie veterinárnych lekárov od roku 1969 do roku 1986. Na ňu nadväzuje pamätná 

reprezentatívna kronika múzea, ktorú od roku 1999 do apríla 2012 veľmi starostlivo a 

precízne viedol až do svojej nečakanej smrti nestor múzea MVDr. Ján Feješ.  Kronika 

obsahuje veľa záznamov domácich i zahraničných návštevníkov a zaznamenané sú tu i rôzne 
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pamätné udalosti konané na IVVL. Zvlášť sú cenné podpisy účastníkov doteraz 

uskutočnených troch stretnutí seniorov nad 70 rokov z rokov 2002, 2007 a 2012. 

V roku 2013 múzeum bolo obohatené o zaujímavé exponáty dokumentujúce expertíznu 

činnosť MVDr. Jána Žilinčára z Banskej Bystrice v Mongolsku. 

 

V rámci edície Historia medicinae veterinariae, ktorá bola založená riaditeľom IVVL 

v roku 2000, boli v roku 2013 vydané ďalšie dve publikácie: 

1. Husár, L.: Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov v dejinách 

spolkov. Košice, 2013, s.156 

2. Husár, L.: Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho Uhorska. Peter Madáč 

z Veľkej Polomy. Košice, 2013, s.60 

Významná bola aj publikačná činnosť členov komisie. V sledovanom roku boli 

publikované: 

1. Blecha,J.: MVDr. František Eggenhofer - sedemdesiatnik, SVČ XXXVIII, 2013, 1-2, s.98 

2. Blecha,J.: MVDr. Jozef Gmitter Dujavský,CSc. oslavuje deväťdesiatiny, SVČ, XXXVIII, 

1-2,s.98 

3. Blecha,J.: Deväťdesiatiny MVDr. Jozefa Sokola, SVČ, XXXVIII. 2013, 1-2, s.99 

4. Pokorný,J.: Recenzia na knihu Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinárnych 

lekárov v dejinách spolkov autora L.Husára, SVČ, XXXVIII, 2013, 3-4, s.157 

5. Blecha,J.: MVDr. Ivan Bereš 70 ročný, SVČ, XXXVIII, 2013, 3-4, s.201 

6. Blecha,J.: Doc.MVDr.Jozef Kubinec,PhD. oslavuje sedemdesiatpäť rokov, SVČ,XXXVIII, 

2013, 3-4, s.202-203 

7. Blecha,J.: Deväťdesiat rokov oslavuje MVDr. Michal Dzurko, SVČ, XXXVIII,2013,3-4, 

s.204 

8. Blecha,J.: Nedožité deväťdesiatiny Dr. Halašu. SVČ, XXXVIII, 2013, 3-4, s.205 

9. Blecha,J.: III. ročník odborného seminára v Brne, SVČ, XXXVIII,2013, 5-6, s.242-243 

10. Pokorný,J., Husár,L.: Päťdesiatpäť rokov vzdelávania veterinárnych lekárov na 

Slovensku, SVČ, XXXVIII, 2013, 5-6, s.244-248 

11. Pokorný,J.: Recenzia na knihu Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho 

Uhorska, Peter Madáč z Veľkej Polomy autora L.Husára, SVČ,XXXVIII, 2013, 5-6, s.248 

12. Blecha,J.: MVDr. Oto Orban, CSc. 80 ročný, SVČ,XXXVIII,2013,5-6,s.303-304 

13. Boleček,K.: MVDr. Stanislav Polakovič - osemdesiatnik, SVČ, XXXVIII, 2013, 5-6, 

s.304-305 

14. Blecha,J.: MVDr. Rastislav Škoda,CSc. má vzácne jubileum, SVČ,XXXVIII,2013,5-6, 

s.306-307 
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Zvláštnu a veľmi významnú aktivitu komisie predstavovala iniciatíva pri príprave 

zdokumentovania činnosti pri príležitosti 50. výročia prvých zahraničných expertíz 

slovenských veterinárnych lekárov štátnej veterinárnej služby v rozvojových krajinách sveta. 

Spracovaný materiál bol postupne uverejňovaný v SVČ. 

 

1. Szakall, B.: Spomienky slovenského veterinárneho lekára na expertíze v Republica de 

Cuba, SVČ, XXXVIII, 2013, 1-2, s. 58-61 (Rozhovor s expertom spracoval Ladislav Husár) 

2. Kubinec, J.: Slovenskí veterinárni lekári a ich podiel na vedecko-technickej spolupráci s 

Kubou, SVČ, XXXVIII, 2013, 3-4, s.188-194 

3. Márton,Š,. Účasť slovenských veterinárnych lekárov v československej veterinárnej 

expedícii v Mongolsku, SVČ, XXXVIII, 3-4, s.194-200  

4. Márton,Š.: Účasť slovenských veterinárnych lekárov v československej veterinárnej 

expedícii v Mongolsku v protislintačkovej panzoocii v r.1964 a v medzinárodných 

veterinárnych expedíciách proti tuberkulóze, brucelóze a sopľavke v rokoch 1966,1967,1968. 

SVČ,XXXVIII,2013,5-6,s.260-266 

5. Gašpar, P.: Činnosť slovenských veterinárnych lekárov v Afrike na juh od 

Sahary,SVČ,XXXVIII,2013.5-6,s.294-303 

 

Tu je potrebné  vyzdvihnúť ochotu  kolegov, autorov uvedených príspevkov, ktorí sa podujali 

na zabezpečenie materiálov a ich spracovanie o expertíznej činnosti slovenských 

veterinárnych lekárov v zahraničí.  

Najaktívnejšie pre činnosť komisie pracovali jej členovia  MVDr. Jozef Blecha z Bratislavy a 

MVDr. Ladislav Husár z Rožňavy.  

V dňoch 24.-25. septembra 2013 sa konal v Brne seminár na tému  "Po stopách zdraví a 

nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního 

lékařství v Technickém muzeu v Brně. MVDr. Jozef Blecha predniesol dva príspevky: 

1. Husár, L., Blecha, J.:  Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho Uhorska - 

MUDr. Peter Madáč . 

2.  Rajský,D., Blecha, J.: Novodobá história geografickej expanzie šakala zlatého (Canis 

aureus) na Slovensku z jeho východiskového areálu a epizoozologické riziká. 

V rámci aktivít Klubu zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom Múzeu v Košiciach 

dňa 13.11.2013, MVDr. Jozef Pokorný predniesol prednášku: „55. výročie založenia IVVL 

v Košiciach“.  
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V.  POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB, PRENÁJOM NEBYTOVÝCH  

PRIESTOROV, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV  

 

5.1  Ubytovacie služby 

 

 IVVL poskytuje ubytovacie služby v Penzióne Inštitút ** na základe súhlasu 

zriaďovateľa a živnostenského oprávnenia. Penzión Inštitút ** mal v roku 2013 kapacitu 152 

lôžok. Ubytovacia kapacita je prioritne využívaná pre účastníkov vzdelávacích aktivít. 

V prípade voľnej kapacity je ubytovanie poskytované aj verejnosti a dlhodobo ubytovaným 

hosťom, prevažne študentom univerzity. Bližšie informácie sú uverejnené na www.ivvl.sk. 

 V posudzovanom roku bolo v našom zariadení poskytnutých 1398 prenocovaní  pre 

účastníkov vzdelávania v rámci Národného programu vzdelávania. Toto ubytovanie je 

poskytované účastníkom, zamestnancom organizácií štruktúry ŠVPS SR zdarma (povinné 

vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov podľa článku 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A).  V rámci  ďalšieho odborného 

vzdelávania bolo poskytnutých 126 prenocovaní.  Dlhodobo ubytovaní hostia využili naše 

zariadenie na 17 546 prenocovaní. 

                                                                                                                                                                                              

5.2      Prenájom priestorov  

 

            IVVL ponúka dočasne prebytočný majetok štátu na prenájom, čím efektívne využíva 

majetok štátu. Aktuálny prehľad nájomcov nebytových priestorov je uverejnený na 

www.ivvl.sk. 

V prípade voľných kapacít ponúka IVVL na krátkodobý prenájom kongresovú 

a zrkadlovú sálu, 4 štandardné učebne, salónik a jedáleň.  

V sledovanom roku sme zrealizovali prostredníctvom krátkodobých prenájmov spolu 131 

komerčných aktivít. 

  

5.3     Verejné obstarávanie a zverejňovanie zmlúv 

 

IVVL je podľa §6 ods.1 písm. d) Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. V hodnotenom roku 

IVVL pri zadávaní zákaziek dodržiaval citovaný zákon a smernicu MPRV SR o verejnom 

obstarávaní č. 1850/2013-260. Vzhľadom na výšku finančných limitov postupoval vo 

všetkých prípadoch podľa §102 uvádzaného zákona a postupoval metódou prieskumu trhu. 

Verejné obstarávanie zabezpečovala prevažne jedna odborne spôsobilá osoba (ostatné osoby, 

http://www.ivvl.sk/
http://www.ivvl.sk/
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ktoré prieskumy realizovali tiež, boli bez odbornej spôsobilosti). S úspešným uchádzačom 

bola uzatvorená zmluva, resp. uskutočnenie plnenia zákazky bolo formou objednávky 

a faktúry.  

Bola vypracovaná a na webovej stránke Inštitútu zverejnená  „Súhrnná správa o 

zákazkách s nízkou hodnotou (pre zákazky vo výške nad 1000,- € bez DPH) podľa §102 ods. 

4) Zákona NR SR č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré zrealizoval v danom štvrťroku IVVL. 

Materiály v súvislosti s obstarávaním a zadávaním zákaziek na dodanie tovaru 

a poskytnutie služieb IVVL archivuje v zmysle platného zákona. Všetky uzatvorené zmluvy 

a ich dodatky boli zaslané na zverejnenie do Centrálneho registra zmlúv vedenom na Úrade 

vlády SR. 

 

VI. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1    Organizačná štruktúra IVVL   
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         __ 

 

 

6.2      Rozvoj ľudských zdrojov, vzdelanostná a veková  štruktúra zamestnancov 

 

           Plnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu organizácie je zabezpečované ôsmimi 

zamestnancami s prevahou duševnej práce a ôsmimi zamestnancami s prevahou fyzickej 

práce. Ku dňu  31.12.2013 bol počet zamestnancov 16.  

           Celoživotné vzdelávanie vlastných zamestnancov sa uskutočňuje formou  

prehlbovania kvalifikácie účasťou na rôznych vzdelávacích programoch, ako sú školenia, 

semináre, konferencie a informačné dni. Prehľad účasti vlastných zamestnancov na 

vzdelávacích aktivitách je uvedený v tabuľke č. 8. 

 

Tabuľka č. 8 -  Prehľad účasti vlastných zamestnancov na vzdelávaní v roku 2013 

Názov aktivity: Miesto 

konania: 

Dátum konania: Počet zúčastnených 

zamestnancov: 

Predaj z dvora Košice 07.02.2013 2 zamestnanci 

Zelené verejné obstarávanie Košice 11.04.2013 2 zamestnanci 

Zmeny vo verejnom 

obstarávaní   

Košice 18.04.2013 1 zamestnanec 

Hygiena Alimentorum Vysoké Tatry 8.-10.5.2013 1 zamestnanec 

Eradikácia moru ošípaných Lučenec 13.9.2013 1 zamestnanec 

Protidrogová politika Mojmírovce 9.-10.12.2013 1 zamestnanec 

 

         

      Organizácia bude aj v budúcom období pokračovať v trende zvyšovania 

kvalifikácie svojich zamestnancov, ako aj v prehlbovaní ich odbornej spôsobilosti. Prehľad 

vzdelanostnej a vekovej štruktúry zamestnancov dokumentujú tabuľky č.9 a č.10. 

 

 

Referát 

funkčných kurzov 
 

 

Centrálny sklad 

Referát rozpočtu, 

správy majetku 

štátu a investícií 

Referát atestácií stredných 

odborných pracovníkov 

Učebňa 

výpočtovej 

techniky 

Referát 

2. atestácie 
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  Tabuľka č. 9 - Vzdelanostná štruktúra zamestnancov             (k 31.12.2013) 

Vzdelanie 

z toho 

 

    VŠ 

 

ÚSO     ÚSO 

 

SO     SO 

 

  Spolu 

 

       % 

Muži 1 16       1 3 - 2 12,50 

Ženy 6 4 4 14 87,50 

Spolu 7 5 4 16 100,0 

 

 

 

Tabuľka č. 10 -   Veková štruktúra zamestnancov                       (k 31.12.2013) 

Vek 

z toho 

 

 31 - 40 r. 

 

 41 - 50 r. 

 

 51- 60 r. 

 

        Spolu 

Muži 1 - 1 2 

Ženy 3 3 8 14 

Spolu 4 3 9 16 

 

Týždenný pracovný čas v organizácii bol od 1.1.2013 do 31.12.2013 v rozsahu 42,5 

hodín. Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka dodržané. 

V roku 2013 boli vypracované a zaslané na MPRV SR podklady k ročnej informácii 

o petíciách a sťažnostiach. Na IVVL nebola v sledovanom roku podaná žiadna sťažnosť ani 

petícia. V rámci rozpracovania úloh Strategického plánu boja proti korupcii v SR 

v podmienkach rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola vykonaná vnútorná 

analýza organizácie a správa bola zaslaná na MPRV SR. 

Preventívne opatrenia v rámci Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom 

boli na pôde IVVL realizované v priebehu roku 2013 priebežne. 

 

 V súvislosti s  prípravu novej Stratégie prevencie kriminality na roky  2011 – 2014 by 

sme radi navrhli rozšírenie NAPPA o problematiku: 

a) rozširujúceho spektra návykových látok dostupných častokrát už na stredných školách, 

b) závislosti na liekoch,  

c) kombinovaných závislostiach (droga a alkohol,  lieky a alkohol a pod.). 
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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 ŠR. 

 Pri napĺňaní svojich cieľov využil IVVL progresívne metódy vzdelávania 

s participáciou širokého spektra erudovaných lektorov a medzinárodných foriem spolupráce. 

Služby ubytovacieho zariadenia prispeli k zvýšeniu štandardu vzdelávacieho procesu. 

Kvalitatívna stránka plnenia uvedených cieľov je náplňou kapitoly IV.           

Prehľad počtu vzdelávacích aktivít a počtu účastníkov za uplynulé obdobie uvádza 

tabuľka č. 11  a graf č. 3.  

 

Tabuľka č. 11 -   Vzdelávacie aktivity a počet účastníkov v rokoch 2005 – 2013: 

  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

aktivít 130 159 167 225 173 128 104 105 

 

119 

Počet 

účastníkov 3273 3574 4242 5165 4713 

 

3643 3516 3910 

 

4411 

 

 

Graf č. 3 -  Prehľad počtu školení v rokoch  2005 - 2013 
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VIII. HODNOTENIE A ANALÝZA 

 

           IVVL bol v sledovanom období odborným garantom vzdelávania všetkých 

zamestnancov organizácií štruktúry ŠVPS SR. Celoživotné vzdelávanie zamestnancov rezortu 

pôdohospodárstva ako jedna z priorít ŠVPS SR v oblasti rozvoja ľudských zdrojov bola 

v roku 2013 aktuálna predovšetkým v súvislosti s implementáciou aktuálnej európskej 

veterinárnej a potravinovej legislatívy, z ktorej okrem iného vyplynula aj povinnosť  

každoročného povinného vzdelávania všetkých úradných veterinárnych lekárov (čl. 5 

nariadenia (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A) a všetkých úradných veterinárnych 

asistentov (čl. 5 nariadenia (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B).  

           Počas sledovaného obdobia sa priebežne mapovali vzdelávacie potreby cieľových 

skupín a prostredníctvom analýz vzdelávacích potrieb sa vypracovávali a realizovali nové 

vzdelávacie programy počas roka, ale najmä pre ďalšie obdobie.  

              

IX.      HLAVNÉ  SKUPINY  UŽÍVATEĽOV  VÝSTUPOV  ORGANIZÁCIE 

 

           Podobne ako v predošlých rokoch aj v hodnotenom roku 2013 prioritnou cieľovou 

skupinou užívateľov výstupov organizácie boli zamestnanci organizácií štruktúry ŠVPS SR – 

predovšetkým zamestnanci RVPS, ŠVPÚ, ŠVÚ a ÚŠKVBL. 

Výrazný pokrok nastal aj v počte vyškolených osôb mimo zamestnancov štruktúry ŠVPS SR 

aj napriek skutočnosti, že tieto aktivity boli účastníkom spoplatňované. Ide najmä 

o vzdelávacie programy určené pre cieľové skupiny agropotravinárskeho sektoru, obchodných 

reťazcov a  potravinárskych firiem, ale aj poľovníkov, prepravcov zvierat, pracovníkov 

bitúnkov, farmaceutických firiem, osôb vykonávajúcich odchyt túlavých zvierat a mnohých 

iných. Väčšina uvedených programov pre túto cieľovú skupinu malo akreditáciu MŠVVŠ SR. 

       Záujem o vzdelávanie v našej inštitúcii prejavili aj manažéri poľnohospodárskych 

firiem z Ruskej federácie a pedagógovia strednej veterinárskej školy. 

       

X. ZÁVER 

   

Zrealizované vzdelávacie 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.   

Prioritou aj v roku 2013 bola realizácia rozvoja ľudských zdrojov v rezorte 

pôdohospodárstva s  dôrazom na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií štruktúry 
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ŠVPS SR s cieľom zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácie a odbornej 

spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon jednotlivých  profesijných činností 

z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov vo veterinárnej medicíne a príbuzných odboroch. 

Počas celého sledovaného obdobia organizácia efektívne využívala zverený majetok štátu.  

 Organizácia v sledovanom období roku 2013 dosiahla kladný hospodársky výsledok. 

 

 

V Košiciach dňa 28. marca 2014 

 

   

 

                                                        MVDr. Jozef  Pokorný 

             riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1:  Akreditované vzdelávacie aktivity 



Príloha č. 1 

Prehľad akreditovaných vzdelávacích programov IVVL 

Číslo akreditácie Dátum 
akreditácie 

Názov vzdelávacieho programu 

1570/2012/80/1 16.07.2012 Ochrana zvierat počas usmrcovania  
Modul Párnokopytníky a nepárnokopytníky 
Modul Hydina, domáce vtáctvo 
Modul Kožušinové zvieratá, králiky, zajace 
 

1570/2012/80/2 16.07.2012 Ochrana zvierat používaných na vedecké účely  
Modul Vykonávanie postupov v zariadení 
Modul Navrhovanie postupov a projektov 
Modul Starostlivosť o zvieratá 
 

1570/2010/223/1 15.12.2010 Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia 
ľudí   

 

1570/2010/206/1 20.10.2010 Ochrana zvierat pri preprave   
Modul Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, 
hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a 
ošípaných 
Modul Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a 
domácich králikov 
Modul Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich 
psov 
Modul Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných 
stavovcov a studenokrvných živočíchov  
 

1570/2010/206/2 20.10.2010  

 

Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na 
produkciu mäsa  

1570/2009/16/1 18.03.2009 Odborné kurzy pre pracujúcich v agrárnom sektore  
Modul Cross Compliance 
Modul Prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre zdravie 
ľudí z potravín 
Modul Ekologické poľnohospodárstvo 
Modul Cestovný ruch, agroturistika 

1570/2008/398/1 06.10.2008 Vzdelávanie v oblasti pôdohospodárstva  
Modul Paznechtár 
Modul Kováč - podkúvač 

1570/2008/398/2 06.10.2008 Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat 


