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I.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
Názov organizácie:    Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov  
Sídlo organizácie:   Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 
Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 
Kontakt:    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 31.12.2009: 19   
 
 
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 (IVVL) je štátnou príspevkovou 
organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR, priamo riadenou Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou Slovenskej republiky. 
           IVVL v súlade so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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 organizácie trhu 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 (zdravie zvierat, ochrana zvierat) 
      ° v odbore veterinárnej certifikácie a kontrol pri výmenách, dovozoch a vývozoch 
      ° v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly potravín - produkty živočíšneho pôvodu 
      ° v oblasti  úradnej kontroly potravín - rastlinné komodity 
      ° v odbore hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 
      ° v oblasti spoločnej organizácie trhu,  
 atestačnú prípravu na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov a absolventov iných 

vysokých škôl,  
 odborné vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov, 
 odborné vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií (štátnych   

veterinárnych a potravinových ústavov a štátneho veterinárneho ústavu - ŠVPÚ a ŠVÚ), 
 vzdelávanie predstavených - manažérske zručnosti 
 odborné vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania potravín pre zamestnancov 

ŠVPS SR (vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín, pre zamestnancov ŠVPÚ 
pôsobiacich na oddeleniach HP), ako aj pre všetkých pracovníkov prichádzajúcich do 
kontaktu s potravinami podľa Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“) (aj pre zamestnancov potravinárskeho 
sektoru), 

 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 senzorického 
posudzovania potravín, akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou ako prvý 
na Slovensku. 
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           V rámci svojho poslania v oblasti ďalšieho vzdelávania IVVL zabezpečuje vzdelávacie 
aktivity zamerané na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách platnej národnej a európskej 
legislatívy. 
 
2.2. Prioritné úlohy 
 
           IVVL je vzdelávacou inštitúciou, ktorej služby zodpovedajú súčasným trendom 

v oblasti celoživotného vzdelávania dospelých, pričom prioritou v roku 2010 bude:  
-    pokračovanie v   systémovom   prístupe   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 ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom  
vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej 
správy a úradných veterinárnych laboratórií (ďalej len „vyhláška o postgraduálnom  
vzdelávaní veterinárnych lekárov“), 

-    skvalitňovanie dostupnosti a manažovania vzdelávania pre všetkých zamestnancov ŠVPS 
SR, 

- 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 a informačných technológií.  
           Pri stanovovaní strednodobého výhľadu celoživotného vzdelávania zamestnancov 
orgánov veterinárnej a potravinovej správy vychádza IVVL z predmetných 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.  
           Z pohľadu celoživotného vzdelávania za najdôležitejšie možno v súčasnosti 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).   
  
 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 o postgraduálnom  vzdelávaní veterinárnych lekárov; 
-  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, 

-   v spolupráci so ŠVPS SR spestriť a zatraktívniť plány vzdelávania (výber školení, výber 
tém i lektorov); ponúknuť širšiu ponuku školení s rozdelením školení do  kategórií: 
prioritné (povinné) a odporúčané (výberové); vytvoriť  tzv. poradné tímy pre jednotlivé 
oblasti  školení,  ktoré by participovali na príprave plánov školení, programov, lektorov, 
atď. 

-   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 sektora. 

 
 
III.  ZMLUVA  ORGANIZÁCIE  S  ÚSTREDNÝM  ORGÁNOM  A  JEJ PLNENIE              

Z  HĽADISKA  POUŽITIA  BEŽNÉHO  TRANSFERU  
 

3.1.  Vyhodnotenie výdavkov k zostaveniu záverečného účtu za rok 2009 
 
           IVVL Košice ako štátna príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky v sledovanom období zabezpečoval celoživotné vzdelávanie 
zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR  (ŠVPS SR) na 
základe  Kontraktu uzavretého medzi MP SR a IVVL Košice pod č. 06/2009-500. Rozpočet 
IVVL  pre rok 2009 bol schválený v sume  bežných výdavkov  213.968 €. Úpravou  rozpisu 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  boli rozpočtovým opatrením v marci roku 2009 
viazané  3 % výdavkov  na sumu 207.549 €.  Dodatkom č. 1/2009 bol navýšený   bežný 
transfer  o 16.600 €, na konečných 224.149 €. 
 

IVVL  realizoval úlohy v programe 0900102 - Vzdelávanie. 
           Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na jednotlivé účelové činnosti 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. 

 
Organizácii neboli pre rok 2009 pridelené kapitálové výdavky. 
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Názov úlohy:                                                                        
 
 Národné programy vzdelávania: 

      - vo veterinárnej oblasti (zdravie zvierat, ochrana zvierat) 
      - v odbore veterinárnej certifikácie a kontrol pri výmenách, dovozoch a vývozoch 
      - v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly potravín - produkty živočíšneho pôvodu 
      - v oblasti  úradnej kontroly potravín - rastlinné komodity 
      - v odbore hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 
      - v oblasti spoločnej organizácie trhu,  
• Atestačná príprava na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov  a absolventov 

iných vysokých škôl;                          
• Odborné vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov 
• Odborné vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania; 
• Jazyková príprava; 
• Odborné kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti (ochrana zvierat pri preprave, prvotné  
   vyšetrenie voľne žijúcej zveri, odchyt túlavých zvierat, ošetrenie paznechtov); 
• Certifikácia osôb - Certifikačný orgán pre personálnu certifikáciu v oblasti senzorického 

                            potravín, akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou ako prvý na 
                            Slovensku; 

• Odborná publikačná a edukačná činnosť. 
 
                         Výška bežného transferu                                            224.149 € 
         

Čerpanie bežného transferu v roku 2009 uvádza tabuľka 1 a čerpanie vlastných zdrojov v roku 
2009 tabuľka 2 . Hodnotenie majetku je uvedené v tabuľke 3. 
 

   
 

          Tabuľka 1 Čerpanie bežného transferu v roku 2009 v € 
 

Náklady Plán/skutočnosť Vzdelávanie Spolu 
Mzdy P 55.247 55.247
 S 55.247 55.247
Odvody P 20.980 20.980
 S 20.980 20.980
Energie P 59.989 59.989
 S 59.989 59.989
Materiál P 8.844 8.844
 S 8.844 8.844
Služby P 46.260 46.260
 S 46.260 46.260
OOV P 32.149 32.149
 S 32.149 32.149
Opravy P 680 680
 S 680 680
Spolu P 224.149 224.149
 S 224.149 224.149
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Tabuľka 2 Čerpanie vlastných zdrojov v roku 2009 v € 

Položka Položka   Suma 

61 mzdy 88.615,03  
62 odvody 23.735,34  
631 cestovné 3.181,74  
632 energie 357,01
633 materiál 14.241,36  
634 dopravné 6.569,93  
635 údržba 3.393,08  
636 nájom 1.683,30  
637 služby 57.442,08  
642 odstupné, nemocenské dávky 2.278,61  
713 obstaranie kapitálových aktív 7.400,98  
                     Spolu 208.898,46  

 
             
Tabuľka 3 Hodnotenie majetku v €                        
                                                                                                     k 1.1.2009        k 31.12.2009  
Majetok 
1. Neobežný      670.852,94   636.396,24  
2. Obežný 281.413,02   371.794,51  
      - zásoby (materiál, tovar) 2 426,37   1.814,31  
      - pohľadávky (odberatelia) 45.449,22   37.160,83 
      - finančný majetok 226.073,21   298.789,51  
3. Prechodné aktíva 871,08   538,12  
Spolu 953.137,04   1,008.728,87  
Vybrané pasíva   
1. Krátkodobé  
    (zamestnanci, zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 
     zabezpečenia, zdravotného poistenia, daň zo závislej 
     činnosti, DPH) 

 
 

21.816,04   

 
 

33.071,33
2. Dlhodobé záväzky zo SF 3.922,44 3.973,78 
3. Krátkodobé rezervy                                              6.523,63   5.273,50
4. Dodávatelia                                                                44,19   8.800,53  

 
Za rok 2009 hospodárila organizácia s hospodárskym výsledkom vo výške 11.625,60 € 

a dodržala § 21 zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
IV.   ČINNOSŤ  IVVL 

  
4.1.  Celoživotné vzdelávanie 
 
        Plán pedagogickej činnosti v hodnotenom období vychádzal z požiadaviek jednotlivých 
sekcií MP SR, plnenia vecných úloh a potrieb ŠVPS SR, návrhov krajských veterinárnych 
a potravinových správ a regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „KVPS“ 
a „RVPS“), ŠVPÚ,  ŠVÚ a ponuky IVVL, ktoré boli východiskom pre tvorbu Národného 
programu vzdelávania. 
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        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, zákon o veterinárnej starostlivosti, zákon o potravinách, 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; Nariadenie Rady 
(ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností, vyhlášky 
a výnosy ústredných orgánov štátnej správy a  vyhláška o postgraduálnom  vzdelávaní 
veterinárnych lekárov. 
 
Poverenia MP SR a ŠVPS SR pre IVVL na realizáciu: 
- odborného vzdelávania zamestnancov vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín (Nariadenie 
(ES) č. 882/2004) 
- odbornej prípravy osôb zodpovedných za prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po 
ulovení (pre poľovníkov), ktorú podrobnejšie upravuje Metodický pokyn ŠVPS SR č. 
15/2007, 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.  
 
4.2.    Hodnotenie vzdelávacích aktivít IVVL za rok 2009 
  
4.2.1  Národný program vzdelávania  
 
           Významný podiel na vzdelávacích aktivitách IVVL v roku 2009  mal 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 a RVPS. 
           V rámci Národného programu vzdelávania vo veterinárnej oblasti vzdelávacie 
aktivity  obsahovo zahŕňali veterinárne požiadavky na zdravie zvierat a ochranu zvierat, najmä 
veterinárny informačný systém VIS; identifikáciu a registráciu zvierat, ochranu zvierat počas 
prepravy, ochranu farmových zvierat a ochranu zvierat v čase ich zabíjania a usmrcovania; 
školenia kontrolórov pre krížové plnenie centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len 
„CEHZ“). 
           V rámci Národného programu vzdelávania v odbore veterinárnej certifikácie 
a kontrol pri výmenách, dovozoch a vývozoch, vzdelávacie aktivity  obsahovo zahŕňali 
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hraničné veterinárne kontroly, veterinárne podmienky na dovoz živých zvierat a živočíšnych 
produktov z tretích krajín. 
           Vzdelávacie aktivity realizované v rámci Národného programu vzdelávania             
v  oblasti hygieny produktov živočíšneho pôvodu boli realizované v nasledovných 
okruhoch: 
- Aktuálne problémy v oblasti úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu 
- Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa 
- Úradné kontroly v sektore mäsových výrobkov 
- Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore - čerstvé hydinové mäso 
- Veterinárne kontroly v sektore mlieka 
- Veterinárne kontroly v sektore mlieka - salaše 
- Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá 
- Veterinárne kontroly v sektore - zverina. 
           Národný program v odbore hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 
zahŕňal problematiku a legislatívne predpisy v súvislosti s výkonom kontrol na úseku hygieny 
krmív, ekológie a veterinárnej farmácie (farmaceutického dozoru), a to monitoringy 
a veterinárna farmácia, hygiena krmív a živočíšne vedľajšie produkty. 
           Národný program v odbore surovín a potravín rastlinného pôvodu bol zameraný 
na prácu s programom KIČ (Informačný systém pre úradnú kontrolu potravín) (ďalej len 
„KIČ“) - úradná kontrola, aditívne látky a kontaminanty v potravinách, metrológiu, výkon 
interných auditov. 
           V rámci Národného programu v oblasti spoločnej organizácie trhu boli vzdelávacie 
aktivity určené inšpektorom autorizovaným pre kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia 
a zeleniny, týkajúce sa aktuálnej legislatívy EÚ v sektore ovocie a zelenina. 
           Do Národného programu v rámci uvedených oblastí boli začlenené aj štyri školenia 
zamerané na správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy ako aj tri školenia týkajúce 
sa senzorického posudzovania potravín a štyri školenia na získanie manažérskych zručností. 
Prehľad počtu účastníkov Národného programu vzdelávania v roku 2009 (vrátane rokov 
2006 - 2008) uvádza tabuľka 4. 
 
Tabuľka 4 Prehľad počtu účastníkov kurzov v rámci Národného programu vzdelávania 
                   v rokoch 2006 - 2009                   
 Rok  Počet účastníkov 

 
2006 1 225 
2007 2 072 
2008 1 508 
2009 2 970 

 
           Celkom v rámci Národného programu bolo zrealizovaných 74 vzdelávacích aktivít 
s počtom 2 970 účastníkov. Odpočet Národného programu tvorí Príloha 1. 
           Školenia v rámci NP mali štandardný a bezproblémový priebeh. Z pohľadu úsporných 
opatrení (krízového režimu) bolo vhodným riešením, že niektoré školenia sa konali aj mimo  
IVVL. 
 
4.2.2  Vzdelávacie aktivity za úhradu 
    
           V oblasti Senzorického posudzovania potravín bolo v  Špecializovanom senzorickom 
laboratóriu v rámci deviatich kurzov (z toho tri v rámci NP) školených celkovo 185 
účastníkov, z nich 166 zamestnancov organizácií ŠVPS SR. Školenia zahŕňali posudzovanie 
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čerstvého mäsa; čokolády, orechov a exotického ovocia; syrov a jogurtov; rýb a rybacích 
výrobkov; obilnín, strukovín, mlynských a pekárskych  výrobkov, atď., ktoré mali priaznivú 
odozvu. Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb akreditovaný Slovenskou národnou 
akreditačnou službou vykonal v sledovanom období celkovo 11 termínov skúšok spôsobilosti 
a vydaných bolo 63 certifikátov spôsobilosti pre oblasť senzorického posudzovania potravín. 
           Záujem o senzorické školenia bol pomerne veľký, a to v čase ich zaradenia do NP, po 
ich preradení do kategórie školení s úhradou došlo k výraznému poklesu účasti.  
           Vzdelávanie predstavených zahŕňalo „Manažérske zručnosti“ v kategórii línioví 
manažéri. V roku 2009 sme pokračovali vo vzdelávaní predstavených (podľa zákona o štátnej 
službe) v oblasti štandardov vzdelávania. V šiestich termínoch školení (z toho štyri v rámci 
NP), sme „odvzdelávali“ 88 predstavených. Účastníci hodnotili školenia zväčša veľmi dobre, 
ocenili výber tém a využiteľnosť „naučeného v praxi“. Odzneli návrhy na zaradenie ďalších 
(nadstavbových) častí školení do ponuky pripravovaného Plánu vzdelávacích aktivít IVVL na 
ďalšie obdobie, ako aj názory smerujúce k vypracovaniu nových modulov školení so 
zameraním sa na konkrétne vybrané témy a riešenie prípadových štúdií.  
 
4.2.3   Atestačná príprava 
 
           Atestačná príprava na atestačnú skúšku I. a II. stupňa v danom roku sa realizovala 
v intenciách vyhlášky o postgraduálnom  vzdelávaní veterinárnych lekárov, v zmysle 
„Koncepcie celoživotného vzdelávania orgánov veterinárnej správy“ (2005) a predmetných 
sylabov. 
           Atestačná príprava na atestačnú skúšku I. stupňa sa v roku 2009 realizovala 
v odboroch: Hygiena produktov živ. pôvodu a bezpečnosť potravín; Zdravie zvierat; ochrana 
zvierat; hygiena krmív; ekológia; veterinárna farmácia; veterinárna certifikácia, výmeny, 
vývoz a dovoz. V rámci tejto formy atestačnej prípravy dôraz bol kladený na veterinárne 
právne  predpisy  a  všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  aktuálnu  odbornú  problematiku  
v intenciách národnej a európskej legislatívy, angličtinu a prácu s PC.  
           Atestačná príprava II. stupňa sa realizovala v tých istých odboroch. Dôraz bol kladený 
najmä na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách legislatívy, prácu s odbornou literatúrou 
(informačné zdroje k príprave atestačných prác),  metodiku na spracovanie atestačných prác, 
angličtinu a prácu s PC. 
           V oboch stupňoch atestačnej prípravy (7 sústredení) bolo zaznamenaných 107 účastí. 
Hodnotenia atestantmi boli priaznivé až veľmi priaznivé, najmä v rámci atestačnej prípravy  
II. stupňa, a to hlavne z dôvodu atraktívnejšieho programu, ktorý nie je limitovaný značným 
množstvom právnej úpravy, ako v rámci  atestačnej prípravy I. stupňa 
           Po štyroch rokoch realizácie inovovanej formy atestačnej prípravy I. a II. stupňa, na 
základe hodnotení samotnými atestantmi i IVVL, možno konštatovať, že táto nová forma 
atestačnej prípravy sa osvedčila, je atestantmi akceptovaná  a to najmä  atestačná príprava II. 
stupňa.  Priaznivá odozva oboch stupňov atestačnej prípravy sa týkala výberu tém, výberu 
lektorov, práce s PC a v prevažnej miere aj zaradenia jazykovej prípravy (angličtiny). 
           Na druhej strane je vážnym problémom a nedostatkom atestácie druhého stupňa 
nedodržanie termínu odovzdania písomných atestačných prác. 
 
 
4.2.4   Laboratórna diagnostika a jazyková príprava 
 
           V rámci laboratórnej diagnostiky sa konali tri školenia, s počtom 43 účastníkov. 
V danej oblasti nie je optimálna spokojnosť (pomerne nízky počet školení a účastníkov na 
jednotlivých školeniach). Bude potrebné zaoberať sa systémom vzdelávania  laboratórnych 
pracovníkov. 
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           V oblasti jazykovej prípravy sme zrealizovali jeden päťdňový kurz angličtiny - 
konverzačný kurz s anglickým lektorom (12 účastníkov). Bol kladne hodnotený. 
 
4.2.5   Vzdelávacie aktivity v rámci projektu 
 
           V rámci schváleného projektu „Zvýšenie informovanosti a vzdelávania v agrárnom 
sektore v SR“ z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a opatrenia 1.6. Odborné 
vzdelávanie a informačné aktivity, začal IVVL v roku 2009 realizovať dva nasledovné 
moduly  vzdelávacích aktivít pre pracujúcich v agrárnom sektore: „Požiadavky kladené na 
prvovýrobcov pri kontrole vinárskych produktov, výrobcov a predajcov“ a modul „Prehľad 
vybraných zákonných požiadaviek hospodárenia - Cross Compliance (Krížové plnenie) a 
štandardy GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky). Záujem 
uchádzačov prekračoval kapacitné možnosti. Školenia boli úspešné, s aktuálnymi 
a zaujímavými témami. 
 
4.2.6   Odborné školenia určené pre prax 
 
           Odborné školenia, akreditované MŠ SR, určené pre prax boli realizované v troch 
oblastiach: 
a)  Ochrana  zvierat  pri  preprave zvierat  (pre prepravcov zvierat) v štyroch moduloch; 
b)  Odchyt  túlavých  a zabehnutých zvierat; 
c)  Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí (Prvotné  vyšetrenie  voľne 
     žijúcej   zveri  na   mieste   po  ulovení)   pre  poľovníkov (v  zmysle  Nariadenia  EP  a 
     Rady   č. 853/2004). 
           Značný záujem bol najmä o školenia poľovníkov, v ktorých IVVL pokračoval aj 
v sledovanom roku. Realizovali sa na viacerých miestach SR, v 17-tich termínoch, s účasťou 
542 poľovníkov. Následne vykonalo 533 z nich skúšku odbornej spôsobilosti. Školení sa 
zúčastnili aj  veterinárni lekári - poľovníci, ktorí skúšku nevykonávajú. Účastníci vysoko 
pozitívne ocenili výber tém ako aj odbornosť lektorov. Medzi najčastejšie uvádzané prínosy 
poľovníci uvádzali aj využiteľnosť naučeného v praxi  pri vykonávaní prvotného vyšetrenia 
zveri na mieste po ulovení. 
 
4.2.7    Skúšky 
 
            V priebehu sledovaného obdobia  IVVL realizoval viacero druhov skúšok: 
a)  atestačné skúšky 1. stupňa 
b)  atestačné skúšky 2. stupňa 
c)  spôsobilosti  v oblasti  senzorického  posudzovania potravín   
d)  spôsobilosti na odchyt  túlavých a zabehnutých zvierat 
e)  spôsobilosti v oblasti  prvotného  vyšetrenia  voľne  žijúcej  zveri na  mieste po ulovení 

(pre poľovníkov). 
 
 
           Celkom bolo  v  roku  2009  v  IVVL  uskutočnených  119  vzdelávacích  aktivít s 
účasťou 4 075 účastníkov,  54  termínov  skúšok (638 účastníkov), čo spolu predstavuje 173 
vzdelávacích akcií a 4 713 účastníkov  - Tabuľka 5. Odpočet vzdelávacích aktivít IVVL za 
rok 2009 je uvedený v Prílohe 2. 
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Tabuľka 5   Vzdelávacie aktivity organizované IVVL Košice v roku 2009  
 
 

       
  Por.  Vzdelávacia aktivita   Počet  Počet 
 číslo         akcií účast. 

1.  Národný program vzdelávacích aktivít    27 832 
   vo veterinárnej oblasti      
          

2.  Národný program vzdelávacích aktivít odboru vet.  4  40 
   certifikácie a kontrol pri výmenách, dovozoch a vývozoch     
              

3.  Národný program vzdel. aktivít v oblasti hygieny potravín  12 643 
   a úradnej kontroly potravín - produkty živoč. pôvodu     
              

4.  Národný program vzdelávacích aktivít v odbore   3 150 
   hygieny krmív, ekológie a vet. farmácie     
           

5.  Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti   12 881 
   úradnej kontroly potravín - rastlinné komodity     
          

6.  Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti   8 244 
   spoločnej organizácie trhu      
          

7.  Senzorické posudzovanie potravín  9     185 
              

8.  Manažérske zručnosti   6 88 
              

9.  Atestačná príprava         
     - I. stupňa    5 82 
     - II. stupňa    2 25 
          

10.  Laboratórna diagnostika     3 43 
              

11.  Jazykové kurzy          
     - angličtina    1 12 

              
12.  Projekt PRV - Opatrenie 1.6       

     - požiadavky kladené na prvovýrobcov pri výrobe   1 40 
       vinárskych produktov      
     - krížové plnenie    1 40 
              

13.  Odborné školenia akreditované MŠ SR určené pre prax     
     - ochrana zvierat pri preprave (pre prepravcov zvierat -   6     209 
       Nar. Rady (ES) č. 1/2005)      
     - odchyt túlavých a zabehnutých zvierat  2 19 
     - prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení      
       (pre poľovníkov - Nar. EP a Rady č. 853/2004) 17     542 
          

14.  Skúšky           
     - atestačné    5  21 
     - senzorické   11  63 
     - odchyt túlavých zvierat   2  19 
     - poľovníkov   35 533 
     - veterinárnych asistentov   1    2 
        

Spolu     173 4713 
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4.3.     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, ktoré sú uvedené v nasledovnom prehľade: 
 Odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor,  základný kurz 

 - 185 hod. (30.6.2004) č. 1570/13875/2004/281/1. 
 
 Odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor (skrátená forma 

      podľa § 6 ods. 2 vyhlášky MP SR č. 691/2002 Z. z.) - 105 hod. (30.6.2004) č.  
     1570/13875/2004/281/2. 
 
 Ochrana zvierat pri preprave - 32 hod. 

      Modul - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, 
                    domácich oviec, domácich kôz a ošípaných - 8 hod. 
      Modul - Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - 8 hod. 

Modul - Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov – 8 hod. 
Modul - Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov 
               a studenokrvných živočíchov - 8 hod. (10.10.2005) č. 570/19481/2005/355/1. 
 Inovácia vzdelávacej aktivity zo dňa 4.4.2007. 

 Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí - 16 hod. 
      (20.12.2005) č. 1570/32626/2005/498/1 
      Inovácia vzdelávacej aktivity zo dní  15.12.2006 a 19.12.2007. 
  
 ABC podnikateľa v potravinárstve - 26 hod. 

      Modul - Potravinový kódex SR - 8 hod. 
      Modul - Správna výrobná prax, HACCP pre stredoškolákov - 5 hod. 
      Modul - Zásady správnej výrobnej praxe a HACCP - 13 hod. 
      (16.06.2006) č. 1570/13532/2006/136/1 
 
 Manažérske zručnosti a rozvoj personálu - 98 hod. 

      Modul - Manažérske zručnosti - 54 hod. 
      Modul - Úlohy manažéra pri vzdelávaní personálu - 44 hod. 
      (16.06.2006) č. 1570/20141/2006/139/1 
 
 Správne konanie - 132 hod. 

Modul - Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a úradnej kontroly potravín  
- 66 hod. 

      Modul - Správne konanie v praxi orgánov štátnej správy - 66 hod. 
      (26.9.2006) č. 1570/30954/2006/334/1. 
 
 Manažérske zručnosti - 34 hod. 

      Modul - Manažérske zručnosti - vzdelávanie predstavených na líniovej úrovni - 16 hod. 
      Modul - Manažérske zručnosti – vzdelávanie  predstavených  na  vrcholovej  úrovni       - 

18 hod.  (15.12.2006) č. 1570/34690/2006/348/1. 
 

 Základy sociálnej psychológie a komunikácie - 34 hod. 
      Modul - Základy sociálnej psychológie - 16 hod. 
      Modul - Základy komunikácie - 18 hod. 
      (15.12.2006) č. 1570/34690/2006/348/2 
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 Vzdelávanie v oblasti pôdohospodárstva 
      Modul - Paznechtár - 43 hod. 
 Modul - Kováč - podkúvač – 144 hod.  (6.10.2008) č. 1570/2008/398/1.  
 
 Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat - 32 hod. (6.10.2008) č. 1570/2008/398/2. 

 
 Odborné kurzy pre pracujúcich v agrárnom sektore) - 111 hod. 

      Modul - Prehľad vybraných zákonných požiadaviek hospodárenia - Krížové plnenie 
                    a štandardy GAEC - 9 hod. 
      Modul - Prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre ľudí z potravín - 16 hod. 
      Modul - Ekologické poľnohospodárstvo - 30 hod. 
      Modul - Cestovný ruch, agroturistika - 56 hod. 
      (18. 03. 2009) č. 1570/2009/16/1. 
 
4.4. Projekty 
 

      Program rozvoja vidieka  SR 2007 - 2013 
 

           V rámci PRV (Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) SR 2007 - 2013 v opatrení č. 1.6. 
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, ktorý predstavuje informačné aktivity pre 
zvýšenie informovanosti  a vzdelávania v agrárnom sektore v SR, bol v septembri 2009 
schválený projekt „Zvýšenie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR“, 
pozostávajúci z piatich modulov: 1. Požiadavky kladené na prvovýrobcov pri kontrole 
vinárskych produktov,  výrobcov a predajcov; 2. Ekologické poľnohospodárstvo; 3. Cestovný 
ruch; 4. Krížové plnenie; 5. Prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre zdravie ľudí z potravín. 
Uvedené odborné kurzy sú určené pre prvovýrobcov. V rámci uvedeného projektu sme 
zrealizovali koncom roku 2009 celkovo 2 školenia (kap. 4.2.5.). 
 
Nové projekty - žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  
2007 - 2013:            
           V marci  roku 2009 bola na PPA podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
projekt „Ochrana zvierat pri preprave“, v rámci Opatrenia 3.3. Vzdelávanie a informovanie. 
Obsahový námet vzdelávacej a informačnej aktivity (súčasť žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok) bol schválený hodnotiacou komisiou sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MP 
SR dňa 18.12.2008. Vzdelávacia aktivita pozostáva zo 4 modulov a má akreditáciu MŠ SR. Je 
určená pre prepravcov zvierat. Do konca roku 2009 táto žiadosť schválená nebola. 
            V decembri 2009 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV 2007-
2013 na projekt v rámci Opatrenia 1.6 pod názvom „Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality 
hygieny a bezpečnosti potravín“. 
 
4.5.    DG SANCO 
 
IVVL - národný koordinátor projektu DG SANCO „Kvalitnejšie vzdelávanie pre 
bezpečnejšie potraviny“. 
           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 krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá, má za cieľ v období rokov 2006 - 2012 vyškoliť v rámci projektu „Kvalitnejšie 
vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“ (ďalej len „BTfSF“) viac ako 45 000 zamestnancov 
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orgánov štátnej správy pôsobiacich na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového 
dozoru, predovšetkým v členských štátoch EÚ, ale aj v kandidátskych a tretích krajinách.  
           Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávaciu stratégiu na zabezpečenie a udržanie vysokej 
miery ochrany spotrebiteľa, harmonizáciu jednotlivých národných kontrolných systémov  a 
vytvorenie rovnocenných podmienok pre všetkých producentov potravín v rámci EÚ.   
           V priebehu rokov 2006 - 2009 sa vzdelávacích aktivít v rámci projektu BTfSF 
zúčastnilo celkovo 121 zamestnancov organizácií riadených MP SR (ŠVPS SR a Ústredný 
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky) a organizácií riadených Ministerstvom 
zdravotníctva SR (Úrad verejného zdravotníctva a jednotlivé regionálne úrady verejného 
zdravotníctva) (Tab. 6). 
 
Tabuľka 6  Prehľad počtu účastníkov na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu 
                    BTfSF              
 

Rok Účastníci zo 
ŠVPS SR 

Účastníci z 
ÚKSUP 

Účastníci z 
ÚVZ SR 

Celkový počet 
účastníkov 

2006 14 8 0 22 

2007 27 2 9 38 

2008 22 7 5 34 

2009 16 6 5 27 

SPOLU 79 23 19 121 

  

4.6.     Špecializované senzorické laboratórium 
 
           Požiadavka na špecializované vzdelávanie pracovníkov ŠVPS SR v oblasti 
senzorického posudzovania potravín vyplýva z § 11 vyhlášky o postgraduálnom vzdelávaní 
veterinárnych lekárov. 
           Materiálno-technickou, odbornou a personálnou základňou pre zaradenie senzorického 
posudzovania potravín do systému celoživotného vzdelávania zamestnancov ŠVPS SR je 
Špecializované senzorické laboratórium (ďalej len „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 2009 
uvádza tabuľka 5. 
           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.     
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4.7.     Múzeum histórie veterinárnej medicíny 
 
           V priestoroch IVVL 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 
sociálno-ekonomických súvislostiach.    
           Činnosť múzea aj v roku 2009 zabezpečoval MVDr. Ján Feješ (do 31. júla 2009). 
Komisia histórie veterinárnej medicíny, ako poradný orgán riaditeľa IVVL pracovala 
v zložení: doc. MVDr. Jozef Balún, CSc., MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Boleček, 
MVDr. Ján Feješ, MVDr. Ladislav Husár, MVDr. Štefan Filo, CSc., doc. MVDr. Ján 
Jantošovič, CSc. a MVDr. Ladislav Sciranka.  
           Múzeum mimo toho zabezpečovalo nasledovné aktivity:  vedenie kroniky múzea a 
spoluprácu s inými múzeami (Ústav cizích jazyků a dejin veterinárního lékařství u Veterinární 
a farmaceutické univerzity v Brne, Východoslovenské múzeum Košice, Univerzita 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach). 

V dňoch 18. - 20. júna 2009 sa konalo na UVLaF v Brne 9. medzinárodné sympózium 
o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Tohto sympózia sa zúčastnili aj 
členovia komisie nášho múzea (MVDr. J. Pokorný, MVDr. J. Blecha, MVDr. K. Boleček, 
MVDr. Š. Filo, CSc.), ktorí predniesli 6 odborno-historických referátov z histórie veterinárnej 
medicíny, spracované  jednotlivými členmi komisie.  

Členovia komisie Múzea MVDr. Feješ a MVDr. Pokorný prispeli 2 článkami zo života 
prof. Jána Lenfelda, bývalého prednostu Ústavu hygieny potravín na Vysokej škole 
veterinárnej v Brne, v brožúre o jeho živote a diele, vydanej k 120. výročiu jeho narodenia 
a 70. výročiu úmrtia. Témy článkov boli:  Historické úvahy o liečbe sopľavky koní 
a leišmaniózy ľudí a psov počas prvej svetovej vojny v Rusku a v Kazachstane; História zásluh 
prof. Lenfelda po vzniku ČSR na rozvoji veterinárnej hygieny na Slovensku. 

MVDr. Ladislav Husár z poverenia prezidenta Komory veterinárnych lekárov SR 
MVDr. Ladislava Stodolu spracoval I. časť knižnej publikácie, a to obdobie rokov 1876 až 
2009 (100 s.), ktorá bola vydaná pod titulom: „Od zverolekárskych spolkov po Komoru 
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky“ (239 s.). 

Členovia komisie (MVDr. Feješ, MVDr. Husár, MVDr. Blecha, MVDr. Boleček, 
Doc. MVDr. Jantošovič, CSc.) v odborných veterinárnych periodikách uverejnili: 
   -  13 odborných článkov z histórie vet. medicíny 
   -  6 článkov pri jubileách, úmrtiach a spomienkach na kolegov. 
    
4.8.   Edičná činnosť - Slovenský veterinársky časopis 
 
Charakteristika časopisu       

Slovenský veterinársky časopis (ďalej len „SVČ“) existuje od roku 1993 ako 
pokračujúci Veterinársky časopis jeho 34. ročníkom 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 2009 bol vydávaný v plne farebnej úprave. 
Odborné príspevky boli lektorované. V roku 2009 boli vyplácané autorské honoráre aj 
honoráre oponentom len za čísla 1 a 2. Z ekonomických dôvodov bolo vyplácanie týchto 
honorárov pozastavené. 
           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. 
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Analýza ročníka 34/2009 
       V roku 2009 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 nasledovných kapitol:  
– Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, 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 34: 
– celkový počet strán                   406 
– prispelo autorov                      351 
– počet príspevkov v kapitole Úradná kontrola a bezpečnosť potravín      42 
– počet odborných príspevkov  v kapitole Veterinárna starostlivosť    37 
– počet príspevkov v kapitole Veterinárna prax        7 
– počet  príspevkov v kapitole Informácie       79 
– počet obrazov a schém           156  
– počet ilustračných fotografií      110 
 

Je možné konštatovať, že SVČ si stále 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 2009 
ustálenú rámcovú formu s dobrou jazykovou úrovňou. Revízna komisia pozitívne hodnotí: 

- formu, obsah a zameranie SVČ,  
- kvalitatívnu úroveň periodika, 
- dodržanie  termínov vydávania v roku 2009, 
- edukačný  charakter  SVČ (účastníci vzdelávania v rámci  atestačnej  prípravy       

1. stupňa dostávali  SVČ ako študijný materiál).  
- v roku 2010 sa počíta s ďalším dôrazom na edukačný charakter SVČ a jeho 

distribúciou pre študentov 5. a 6. ročníka UVLF Košice. 
Problémom však naďalej zostáva ekonomická stránka vydávania časopisu.  

 
    4.9.   Publikačná činnosť zamestnancov IVVL 
 
    V roku 2009 boli publikované tieto články: 

1. Pokorný, J., Meitnerová, E.: Aktivity z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013. Slov. vet.  
    čas., XXXIV, 2009, 6,  402 - 403.  
2. Benková, L., Pokorný, J.:  Školenia manažérov  v oblasti štandardov vzdelávania v roku  
    2009, Slov. vet. čas., XXXIV, 2009, 6,  s. 403.  
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3. Rajzáková, I.: 9. ročník Manažmentu miest a obcí vo vzťahu chovu psov a iných     
domácich, lesných a exotických zvierat. Vet. spravodajca, XXXVII., 2009, 9 - 10, s. 4. 

4. Knežo, J.: História a súčasnosť atestačnej prípravy veterinárnych lekárov II: Atestačná 
    príprava II. stupňa. Slov. vet. čas., XXXIV, 2009, 1, s. 56. 
5. Sabolová, G.: Nutričná terapia diabetes mellitus u pacientov s cystickou fibrózou.  
    Lekárnik, 2009, 5, s. 23 - 26, ISSN 1335-924X. 
6. Sabolová, G.: Špecifické nutričné potreby tehotných žien a dojčiacich matiek. Lekárnik,     
    12, 2009, s. 44 - 45, ISSN 1335-924X. 
7. Sabolová, G., Remža, J.: Nutričné kvalitatívne parametre strukovín určených na výživu 
    ľudí. Slov. vet. čas., XXXIV, 2009, 2, 88 - 90. 
8. Janto, R., Sojáková, D., Pokorný, J., Benková, L., Ondriaš, M.:  Vyšetrenie zveriny na  
    mieste po ulovení - priebeh a skúsenosti zo školení poľovníkov v SR. Slov. vet. čas., 
    XXXIV, 2009, 2,  s. 93 - 94. 
 
Učebné texty (skriptá) 
1.  Sabolová, G.: Základy osobnej hygieny. Košice, 2009, 60 s., ISBN 978-80-970209-9-6. 
2.  Babčák, M., Fedačko, J., Garoš, Ľ., Leško-Andraščíková, J., Németh, F., Sabolová, G.:      

Interná propedeutika pre nelekárske odbory. DAH, Prešov, 2009, 120 s., ISBN 978-80-    
969865-3-8. 

 
V.      ROZPOČET ORGANIZÁCIE A EKONOMICKÉ VÝSLEDKY         
   
           IVVL ako štátna príspevková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami ŠR 
podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Zabezpečuje hospodárne, efektívne a účelové 
vynakladanie rozpočtových prostriedkov. Okrem hlavnej činnosti vykonáva so súhlasom 
zriaďovateľa aj podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovacích a do 31.5.2009 aj stravovacích 
služieb. 
           Na základe pokynov zriaďovateľa bol v apríli 2009 vypracovaný a následne 
schválený Krízový plán  hospodárenia IVVL pre rok 2009.  
  
Tabuľka 7  Stručné zhodnotenie výsledkov hospodárenia IVVL za rok 2009 
 

Výkony celkom                                         507.191,95 €  
 - z toho bežný transfer                              224.149,00 €
Náklady celkom                                       495.566,28 €
- materiál                                                  17.652,31 €  
- energie                                                                 52.938,86 €  
- mzdy                                                    190.916,91 €  
- odvody                                                   49.038,44 €  
- odpisy                                                    48.348,68 €  
- ostatné                                                 136.671,08 €  
   
Hospodársky výsledok                              11.625,60 €

 
           IVVL Košice  svojím hospodárením  dodržal zákonom stanovené percento 
výrobných nákladov k tržbám, čo predstavuje hodnotu 47,28 %. 
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Financovanie projektu 
           IVVL ako konečný prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci PRV 2007 -
2013 v roku 2009  realizoval  projekt pre odborné vzdelávanie  a informačné aktivity  pod 
názvom: „Zvýšenie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR“. Financovanie 
projektu pozostáva z prostriedkov EÚ (75 %) a z prostriedkov ŠR (25 %), financovanie sa  
realizovalo  systémom refundácie. 
           Do 31.12.2009 boli z prostriedkov IVVL pre účel financovania projektu vyčerpané 
finančné prostriedky v sume 15.723,58 €. 

 
 

VI. PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 
6.1.      Prenájom priestorov 
 
           Na základe rozhodnutí štatutárneho zástupcu IVVL o dočasne prebytočnom majetku 
štátu, zrealizoval IVVL ponukové  konania na prenájom priestorov podľa zákona NR SR č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa zákona  č. 
116/1990 Zb. o nájme  a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
Prehľad je uverejnený na www.ivvl.sk. 
 

 
6.2.    Verejné obstarávanie 
 

IVVL je verejným obstarávateľom podľa Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. V hodnotenom roku IVVL pri obstarávaní tovarov 
a služieb (práce realizované neboli) dodržiaval citovaný zákon. Vzhľadom na výšku 
finančných limitov postupoval vo všetkých prípadoch podľa § 102 uvádzaného zákona 
a postupoval metódou prieskumu trhu. Verejné obstarávanie zabezpečovala prevažne 1 
odborne spôsobilá osoba (ostatné osoby, ktoré prieskumy realizovali tiež, boli bez odbornej 
spôsobilosti).   

Vo všetkých prípadoch obstarávania boli výzvy na predloženie cenových ponúk 
zverejnené na webovej stránke IVVL  a zároveň boli oslovení ďalší traja záujemcovia. 

V prípadoch realizácie verejného obstarávania pre potreby projektov sme postupovali 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a metodiky PPA pre príslušné opatrenia v oblasti 
vzdelávania a informovania (Opatrenie č. 1.6 a Opatrenie č. 3.3). Dokumentácia o priebehu 
a výsledku verejného obstarávania bola povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013. 

Všetky materiály v súvislosti s obstarávaním a zadávaním zákaziek na dodanie tovaru 
a poskytnutie služieb IVVL archivuje v zmysle platného zákona. 
           Prehľad zrealizovaných zadávaní zákaziek je zverejnený na www.ivvl.sk v menu 
Verejné obstarávanie, Prehľad verejného obstarávania v roku 2009. 
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VII.   PERSONÁLNE  OTÁZKY 
 
7.1.    Organizačná štruktúra IVVL   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         __ 
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7.2.    Vzdelávanie zamestnancov IVVL 
 
           Vzdelávanie a ďalšie aktivity IVVL, ktoré sú predmetom činností vyplývajúcich zo 
štatútu organizácie, sú zabezpečované 11 zamestnancami s prevahou duševnej práce a 8 
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 
vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnili vlastní zamestnanci IVVL (s uvedením počtu 
účastníkov):  
 
- Aktuálna problematika uplatňovania zákona o správe majetku štátu v praxi. Košice, 
   september 2009                                                                        1 pracovník  
 
- 9. ročník Manažmentu miest a obcí vo vzťahu k chovu psov  a iných domácich, lesných a 

exotických zvierat. Demänovská dolina, jún 2009.  
                                                                         1 pracovník 
  
- Ročné zúčtovanie dane. Košice, 1 deň, február 2009.             1 pracovník 
 
- Školenia SAP. Košice. 5x3dni                                                 2 pracovníci  
 
- Manažérske zručnosti. IVVL Košice, september 2009            1 pracovník 
 
- Senzorické posudzovanie hydiny a hydinových výrobkov. IVVL Košice, september 2009                       
 1 pracovník 
 
              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 8 a 9. 
   
Tabuľka 8  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov                    (k 31.12.2009) 

Vzdelanie 

z toho 

 

    VŠ     ÚSO     SO 

 

   Zákl. 

 

  Spolu 

 

       % 

Muži 2       2 - - 4 21,0
Ženy 5 6 4 - 15 79,0
Spolu 7 8 4 - 19 100,0

 
 
Tabuľka 9  Veková štruktúra zamestnancov                             (k 31.12.2009) 

Vek 

z toho 

 

 20 - 30 r. 

 

 31 - 40 r. 

 

 41 - 50 r. 

 

 nad 50 r. 

 

        Spolu 

Muži - 1 - 3 4 
Ženy - 4 4 7 15 
Spolu - 5 4 10 19 
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Týždenný pracovný čas v organizácii bol od 1.1. do 31.12.2009 v rozsahu 42,5 hodín. 

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka dodržané. Pracovný 
úraz bol zaznamenaný v jednom prípade.     

 V danom roku v IVVL nebola oznámená, podaná a riešená žiadna sťažnosť ani petícia. 
             
 

VIII. 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 ubytovacieho a stravovacieho 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 10  a grafy 1 a 2.  
 
 
Tabuľka 10   Vzdelávacie aktivity realizované IVVL v rokoch 2003 - 2009  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008      2009 

Počet aktivít 101 120 130 159 167 225 173 
Počet účastníkov 3119 3612 3273 3574 4242 5165 4713 

 
 

Graf 1 Počty vzdelávacích aktivít IVVL v rokoch 1999 - 2009
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Graf 2 Počty účastníkov vzdelávacích aktivít IVVL v rokoch 
1999 - 2009

2128 2023
2259

1646

3624 3612
3273

3574

4242

5165
4713

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

rok

po
če

t

 
 
 
IX.     HODNOTENIE A ANALÝZA 
 
           Celoživotné vzdelávanie zamestnancov rezortu pôdohospodárstva ako jedna z priorít 
ŠVPS SR v oblasti rozvoja ľudských zdrojov bola v roku 2009 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).  
           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. Organizácia počas sledovaného obdobia priebežne mapovala 
vzdelávacie potreby cieľových skupín a prostredníctvom analýz vzdelávacích potrieb 
vypracovávala nové vzdelávacie programy najmä pre cieľovú skupinu agropotravinárskeho 
sektora. 
     
 
 
X.      HLAVNÉ  SKUPINY  UŽÍVATEĽOV  VÝSTUPOV  ORGANIZÁCIE 
 
           Majoritnú 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 sektora a obchodných reťazcov, prepravcovia zvierat, poľovníci a pod. 
          Okrem hlavných vyššie uvedených užívateľov výstupov organizácie, tvoria cieľovú 
skupinu aj pracovníci Ministerstva obrany SR.      
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XI.  ZÁVER 
 
           Prioritnou úlohou IVVL v roku 2009 bolo zabezpečenie hlavného predmetu činnosti 
vyplývajúceho zo štatútu organizácie - celoživotného vzdelávania zamestnancov organizácií 
ŠVPS SR. K dosiahnutiu stanoveného cieľa, napriek zhoršeným ekonomickým podmienkam 
v spoločnosti, napomohla aj realizácia Krízového plánu hospodárenia IVVL pre rok 2009. 
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. Pozitívom organizácie bolo hľadanie 
a využívanie aj iných finančných zdrojov a to najmä využitie čerpania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 a organizovanie 
vzdelávacích aktivít za úhradu pre agropotravinársky sektor. Počas celého sledovaného 
obdobia organizácia efektívne využívala zverený majetok štátu. 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 29. apríla 2010 

 
 
 
 
 

            
                                                                                                        MVDr. Jozef  Pokorný 
                    riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 1:  Odpočet Národného programu vzdelávania za rok 2009 
Príloha 2:  Odpočet vzdelávacích aktivít IVVL za rok 2009 
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Príloha 1:   Odpočet Národného programu vzdelávania za rok  2009 

    

P.č. Vzdelávacia oblasť a vzdelávacia aktivita Termín Miesto Poč. úč.

 
 

   

I. Národný  program  vzdelávacích  aktivít  vo  veterinárnej  oblasti 

1. Informačný systém VIS 14.1. BA 59

2. Informačný systém VIS 22.1.  47

3. Informačný systém VIS 21.1. Žilina 29

4. Identifikácia a registrácia HZ 20.1.  37

5. Krížové plnenie 20.1.  66

6. Krížové plnenie k CEHZ - PPA KE 20.1.  27

7. Infor. systém VIS    KVL 4.2. BB 13

8. Infor. systém VIS    KVL 5.2.  16

9. Identifikácia a registrácia HZ 28.1. BA 20

10. Identifikácia a registrácia HZ 26.1. Žilina 25

11. Krížové plnenie k CEHZ 28.1. BA 18

12. Krížové plnenie k CEHZ 26.1. Žilina 25

13. Zdravie ziverat a ochrana zv., prakt. cvič. 4.-6.2.  66

14. Informačný systém VIS 3.2. Nitra 15

15. Ochrana zvierat pri preprave, farm. zv., v čase zabíjania 11.-12.2. Trnava 21

16. Informačný systém VIS 12.3.  35

17. Informačný systém VIS 11.3. Žilina 23

18. Informačný systém VIS 9.3. BA 42

19. Ochrana zvierat pri preprave, farm. zv., v čase zabíjania 24.-25.3. Nitra 12

20. Ochrana zvierat pri preprave, farm. zv., v čase zabíjania 28.-29.4. TN 16

21. Ochrana zvierat pri preprave, farm. zv., v čase zabíjania 19.-20.5. Žilina 15

22. Škol. a prac. porada k informačnému systému VIS 16.9. BA 33

23. Škol. a prac. porada k informačnému systému VIS 18.9.  39

24. Škol. a prac. porada k informačnému systému VIS 17.9. Žilina 17

25. Ochrana zvierat pri preprave, farm. zv., v čase zabíjania 13.-14.10. Lučenec 20

26. Ochrana zvierat pri preprave, farm. zv., v čase zabíjania  28.-29.10.  34

27. Zdravie zvierat a ochrana zvierat - prakt. cvič. 6.-7.10.  62

Σ 27    832
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II. Národný program vzdelávacích aktivít odboru veterinárnej certifikácie a kontrol 
 pri výmenách, dovozoch a vývozoch   

1. Hraničné vet. kontroly 11.-12.3.  9

2. Dovoz živých zvierat a živ. produktov z tretích krajín 1.-2.4.  11

3. Dovoz živých zvierat a živ. produktov z tretích krajín 20.-21.5.  10

4. Dovoz živých zvierat a živ. produktov z tretích krajín 17.-18.6.  10

Σ 4    40

 

 

    

III.    Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly 
potravín- produkty živočíšneho pôvodu 

1. Akt. problémy v oblasti úrad. kontrol prod. živ. pôvodu 2.-3.2.  109

2. Výkon vnút. auditorov 3.-4.2.  15

3. Vet. kontroly v sektore mlieka - salaše 26.-27.2.  45

4. Vet. kontroly v sektore čerstvého mäsa 10.-12.3.  54

5. Rýchly výstr. systém pre potraviny a krmivá 18.-19.3.  55

6. Rýchly výstr. systém pre potraviny a krmivá 26.3. BA 73

7. Úradné kontroly v sektore mäsových výr.  19.-20.5.  53

8. Vet. kontroly v sektore mlieka  8.-9.6.  76

9. Vet. kontroly v sektore zverina  15.-16.6.  50

10. Vet. a úrad. kontroly v sektore čerstvé hyd. mäso, vajcia 17.-18.9  53

11. Vzdel. úrad. vet. asistentov 24.11.  17

12. Vzdel. úrad. vet. asistentov 26.11.  43

Σ 12    643

 

 

    

IV.  Národný program vzdelávacích aktivít v odbore hygieny krmív, ekológie a 
veterinárnej  farmácie 

1. Monitoringy a vet. farmácia 17.19.6.  63

2. Správne konanie a priestupková konanie 13.-15.7.  33

3. Hygiena krmív a ŽVP 7. - 9.9  54

Σ 3    150
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V.    Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti úradnej kontroly potravín 
- rastlinné komodity 

 

1. Práca s programom KIČ - úradná kontrola 30.1.  53

2. Práca s programom KIČ - úradná kontrola 29.1. BB 32

3. Práca s programom KIČ - úradná kontrola 27.1. BA 80

4. Audit verzus inšpekcia 31.3. BA 87

5. Aditívne látky a kontaminanty v potravinách 21.4. BA 69

6. Aditívne látky a kontaminanty v potravinách 15.-16.4.  59

7. Nová potr. legisl. Metrológia 12.-13.5.  53

8. Správne konanie a priestupkové konanie, 1. časť 30.6.-2.7.  94

9. Nová potrav. legisl..Označ. potravín. Rýchly výstr. systém 13.10. BA 154

10. Politika kvality - over. dodrž. .... na trh 20.10. BA 105

11. Správne konanie, 2. časť (A skup.) 22.-24.10.  45

12. Správne konanie, 2. časť (B skup.) 18.-20.11.  50

Σ 12    881

 

 

    

VI.    Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti spoločnej organizácie 
trhu 

 

1. Nová legislatíva EÚ v sektore ovocie a zelenina 27.-28.1.  30

2. Škol. autor. inšp. na výkon kontr. ovocia a zelen 18.-19.3. Modra 12

3. Všeob. norma kvality - výkon kontroly 20.-21.5. Kováčová 31

4. Region. zvlášť. vo vinohrad. a vinárstva v SR a EÚ - konf.      3.-4.2. Mojmírovce 80

5. Senzorické hodnot. vín a tvorba nových apelačných pravidiel 27.-28.1. BA 19

6. Škol. autor. inšp. na výkon kontroly zhody 16.-17.9. Modra 30

7. Nový zákon o vinohradníctve 23.-24.9. Dudince 12

8. Kontrola zhody - špecifické normy, 2. časť 24.-25.11.  25

Σ 8    244

 

 

    

VII.    Senzorické   posudzovanie   potravín   

1. Senz. posudz. čokolády, orechov, a exot. ovocia    21.-22.1.  38

2. Senz. posudz. čerst. mäsa   4.-5.2.  39

3. Senz. posudz. čerst. mäsa   11.-12.2.  36

Σ 3    113
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VIII. Manažérske zručnosti   

1. Manažérske zručnosti vzdel. predst. na líniovej úrovni 5.-6.3.  12

2. Manažérske zručnosti vzdel. predst. na líniovej úrovni 30.11.-1.12. BA 21

3. Manažérske zručnosti vzdel. predst. na líniovej úrovni 10.-11.12.  21

4. Manažérske zručnosti vzdel. predst. na líniovej úrovni 14.-15.12.  11

Σ 4    65

 

 

    

Skúšky    

Skúšky vet. asistentov 10.6.  2

Príprava na skúšky vet. asistentov I.-V.  

Σ 1    2

 

 

   

Celkom 74 vzdel. aktivít  2 970 účast. 
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Príloha 2 Odpočet vzdelávacích aktivít IVVL za rok 2009   
        

P.č.  
Vzdelávacia oblasť a 
vzdelávacia aktivita 

vzdelávacia 
aktivita Termín Miesto * 

Poč. 
úč 

        

I.  
Národný program vzdelávacích aktivít  vo veterinárnej 
oblasti   

1. Informačný systém VIS   14.1. BA 59
2.  Identifikácia a registrácia HZ  20.1.   37

3. 
Školenie kontrolórov pre krížové plnenie 
k CEHZ   20.1.   66

4. Informačný systém VIS  22.1.   47
5. Informačný systém VIS  21.1. Žilina 29

6. 
Školenie kontrolórov pre krížové plnenie  
- PPA KE  20.1.   27

7. Informačný systém VIS     KVL  4.2. BB 13
8. Informačný systém VIS     KVL  5.2.   16

9. 
Zdravie zvierat a ochrana zvierat, prakt. 
riešenie 4.-6.2.   66

10. Informačný systém VIS     KVL  3.2. Nitra 15
11. Identifikácia a registrácia HZ  28.1. BA 20

12. 
Školenie kontrolórov pre krížové plnenie 
k CEHZ   28.1. BA 18

13. 
Školenie kontrolórov pre krížové plnenie 
k CEHZ   26.1. Žilina 25

14. Identifikácia a registrácia HZ  26.1. Žilina 25

15.  
Ochrana zvierat pri preprave, farm. 
zvierat v čase zabíjania 11.-12.2. Trnava 21

16. Informačný systém VIS      12.3.   35
17. Informačný systém VIS      11.3. Žilina 23
18. Informačný systém VIS      9.3. BA 42

19. 
Ochrana zvierat pri preprave, farm. 
zvierat v čase zabíjania 24.-25.3. Nitra 12

20. 
Ochrana zvierat pri preprave, farm. 
zvierat v čase zabíjania 28.-29.4. TN 16

21. 
Ochrana zvierat pri preprave, farm. 
zvierat v čase zabíjania 19.-20.5. Žilina 15

22. 
Škol. a prac. porada k informačnému 
systému VIS 16.9. BA 33

23.  
Škol. a prac. porada k informačnému 
systému VIS 18.9.   39

24. 
Škol. a prac. porada k informačnému 
systému VIS 17.9. Žilina 17

25. 
Ochrana zvierat pri preprave, farm. 
zvierat v čase zabíjania 13.-14.10. Lučenec 20

26. 
Ochrana zvierat pri preprave, farm. 
zvierat v čase zabíjania 28.-29.10.   34

27. 
Zdravie zvierat a ochrana zvierat - prakt. 
cvič. 6.-7.10.   62

∑ 27           832
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II. 
  

Národný program vzdelávacích aktivít odboru veterinárnej certifikácie 
a kontrol pri výmenách, dovozoch a vývozoch    

1. Hraničné vet. kontroly   11.-12.3.   9

2. 
Dovoz živých zvierat a živ. produktov z 
tretích krajín 1.-2.4.   11

3. 
Dovoz živých zvierat a živ. produktov z 
tretích krajín 20.-21.5.   10

4. 
Dovoz živých zvierat a živ. produktov z 
tretích krajín 17.-18.6.   10

∑ 4           40
        
III.  Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly  
 potravín - produkty živočíšneho pôvodu    

1. 
Akt. problémy v oblasti úradných kontrol 
prod. živ. pôv. 2.-3.2.   109

2.  Výkon vnút. auditorov    3.-4.2.   15
3. Vet. kontroly v sektore mlieka - salaše 26.-27.2.   45
4.  Vet. kontroly v sektore čerstvého mäsa 10.-12.3.   54
5. Rýchly výstr. systém pre potraviny a krmivá 18.-19.3.   55
6. Rýchly výstr. systém pre potraviny a krmivá 26.3. BA 73
7. Úradné kontroly v sektore mäs. výr.  19.-20.5.   53
8.  Vet. kontroly v sektore mlieka    8.-9.6.   76
9. Vet. kontroly v sektore zverina    15.-16.6.   50

10. 
Vet. a úradné kontroly v sektore čerstvé hyd. 
mäso, vajcia 17.-18.9   53

11. 
Vzdelávanie úradnych veterinárnych 
asistentov 24.11.   17

12. 
Vzdelávanie úradnych veterinárnych 
asistentov 26.11.   43

∑ 12           643
        
IV.  Národný program vzdelávacích aktivít v odbore hygieny krmív, ekológie   
 a veterinárnej farmácie     
1. Monitoringy a vet. farmácia   17.19.6.   63
2. Správne konanie a priestupková konanie 13.-15.7.   33
3. Hygiena krmív a ŽVP     7. - 9.9   54
∑ 3           150
        
V.  Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti úradnej kontroly potravín  
  - rastlinné komodity     
1. Práca s programom KIČ - úradná kontrola 30.1.   53
2. Práca s programom KIČ - úradná kontrola 29.1. BB 32
3. Práca s programom KIČ - úradná kontrola 27.1. BA 80
4. Audit verzus inšpekcia   31.3. BA 87
5. Aditívne látky a kontaminanty v potravinách 21.4. BA 69
6. Aditívne látky a kontaminanty v potravinách 15.-16.4.   59
7. Nová potr. legisl. Metrológia   12.-13.5.   53
8. Správne konanie a priestupkové konanie 30.6.-2.7.   94

9. 
Nová potrav. legisl. Označ. potravín. Rýchly 
výstr. systém 13.10. BA 154

10. 
Politika kvality - over. dodrž. požiad. pred 
uved. na trh a na trhu 20.10. BA 105

11. Správne konanie, 1. časť   22.-24.10.   45
12. Správne konanie, 1. časť   18.-20.11.   50
∑ 12           881
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VI.  Národný program vzdelávacích aktivít v oblasti spoločnej organizácie trhu  
1. Nová legislatíva EÚ v sektore ovocie a zel.  27.-28.1.   30

2. 
Škol. autor. inšp. na výkon kontroly ovocia a 
zeleniny 18.-19.3. Modra 12

3. Všeob. norma kvality - výkon kontroly 20.-21.5. Kováčová 31

4.  
Region. zvlášť. vo vinohrad. a vinárstva v SR a 
EÚ konf. 3.-4.2. Mojmírovce 80

5. 
Senzorické hodnot. vín a tvorba nových 
apelačných pravidiel 27.-28.1. BA 19

6. Škol. autor. inšp. na výkon kontroly zhody 16.-17.9. Modra 30
7. Nový zákon o vinohradníctve   23.-24.9. Dudince 12
8. Kontrola zhody - špecifické normy, 2. časť 24.-25.11.   25
∑ 8           244
        
VII. Senzorické posudzovanie potravín    

1. 
Senz. posudz. čokolády, orechov, a exot. 
ovocia    21.-22.1.   38

2. Senz. posudz. čerst. mäsa     4.-5.2.   39
3. Senz. posudz. čerst. mäsa     11.-12.2.   36

4. 
Senz. posudz. obilovín, strukovín, mlýn. a 
pekár. výr.  17.-18.3.   9

5. Senz. posudz. jogurtov a syrov    16. 17.4.   10

6. 
Senzorické posudzovanie rýb a rybacích 
výrobkov 16.-17.9.   7

7. Senzorické posudzovanie mäsových výrobkov 15.-16.10.   17
8. Senzorické posudzovanie olejnin 11.-12.11.   15

9. 
Senzorické posudzovanie hydiny a hyd. 
výrobkov 8.-9.12.   15

∑ 9           185
      
VIII. Manažérske zručnosti     

1. 
Manažérske zručnosti vzdel. predstavených na 
líniovej úrovni 5.-6.3.   12

2. 
Manažérske zručnosti vzdel. predstavených na 
líniovej úrovni 28.-29.9.   15

3. 
Manažérske zručnosti vzdel. predstavených na 
líniovej úrovni 12.-13.10.   8

4. 
Manažérske zručnosti vzdel. predstavených na 
líniovej úrovni 30.11.-1.12. BA 21

5. 
Manažérske zručnosti vzdel. predstavených na 
líniovej úrovni 10.-11.12.   21

6. 
Manažérske zručnosti vzdel. predstavených na 
líniovej úrovni 14.-15.12.   11

∑ 6           88
        
IX.   Atestačná príprava I. a II. stupňa    

1. 
II. st. - Hygiena prod. živ. pôv. a bezpečnosť 
potravín, 1. časť 16.2.-20.2.   12

2. 
I. st.- Hygiena prod. živ. pôv. a bezpečnosť 
potravín, 3. č.  23.3.-26.3.   19

3. I. st. - Zdravie zvierat, 3. č.    11.5.-15.5.   14

4. 
I. st.- Hygiena prod. živ. pôv. a bezpečnosť 
potravín, 4. č.  21.9.-23.9.   19

5. I. st. - Zdravie zvierat, 4. č.    19.-23.10.   15
6. II. st. - Zdravie zvierat, 2. č.   9.-13.11.   13

7. 
I. st. - Hygiena prod. živ. pôv. a bezpečnosť 
potravín, 1. č. 23.-27.11.   15

∑ 7           107
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X. Laboratórna diagnostika     

1. 
Aktuálna problematika vo virologickej a serol. 
diagnostike 26.-27.5.   9

2. Bakteriológia v lab. diagnostike  29.-30.9..  13
3. Hygiena potravin   11.11. BA 21
∑ 3           43
        
XI.  Jazyková príprava      

1. 
Angličtina VI. - pokročilí (konverz. kurz s 
anglickým lektorom) 12.-16.1.   12

        
XII.   Projekt PRV - Opatrenie 1.6     

1. 
Požiadavky kladené na prvovýrobcov pri výrobe 
vinárskych prod. 4.-6.11.   40

2. Krížové plnenie     15.12.   40
∑ 2           80
        
XIII.  Odborné školenia akreditované MŠ SR 
určené pre prax    

1. 
Ochrana zvierat pri preprave (pre prepravcov 
zvierat -  6x   209

       Nar. Rady (ES) č. 1/2005)       
2. Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 2x  19

3. 
Prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste 
po ulovení  17x  542

  
     (pre poľovníkov - Nar. EP a Rady (ES) č. 
853/2004)      

∑ 25           770
        
XIV. Skúšky       
     - atestačné     5x   21
     - senzorické    11x  63
     - odchyt túlavých zvierat   2x  19
     - poľovníkov    35x  533
     - veterinárnych asistentov   1x  2
∑ 54           638
        

Celkom 173         
4 

713
* vzdelávacie aktivity konané mimo IVVL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


