Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Tento projekt je spolufinancovaný Európskym Spoločenstvom
Košice, 18.11.2009

POZVÁNKA
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice, v rámci Programu rozvoja vidieka
2007 -2013, Opatrenia 1.6, realizuje projekt “ Zvyšovanie informovanosti a vzdelávania
v agrárnom sektore v SR“, modul:
Prehľad vybraných Zákonných požiadaviek hospodárenia - Cross Compliance (Krížové
plnenie) a štandardy GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky)
Školenie sa uskutoční 15. decembra 2009 v IVVL Košice. Je určené pre
prvovýrobcov.
Program:
15. december 2009:
7.30 – 8.00 prezentácia účastníkov
8.00 – 10.00 Krížové plnenie – výzva pre poľnohospodárstvo
Čo je krížové plnenie, štandardy a príklady ich uplatňovania v EÚ
Legislatívny rámec pre Krížové plnenie – Cross Compliance, zákonné
štandardy a požiadavky Nariadenia Rady ES 73/2009
10.00 – 12.00 Prehľad vybraných Zákonných požiadaviek hospodárenia - Cross
Compliance:
Životné prostredie
Verejné zdravie a zdravie zvierat, identifikácia a registrácia zvierat
Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín
Hlásenie chorôb
Životné podmienky zvierat
12.00 – 13.00

Obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 Štandardy GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky)
Uplatňovanie noriem EÚ
15.00 – 18.00 Ochrana vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych
zdrojov. Dusičnanová smernica. „Krížové plnenie“ - závery a odporúčania.
18.00 – 18.30 Záverečný test, vyhodnotenie, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní
vzdelávacej aktivity
Lektor: MVDr. Eva Porubänová, poradca, konzultant
V rámci ponúkanej aktivity majú účastníci zdarma školné, študijné texty, ubytovanie
v IVVL a obed .
MVDr. Jozef Pokorný
riaditeľ IVVL a garant projektu

NÁVRATKA
záujemcovia môžu zaslať vyplnenú návratku v termíne do 30.novembra 2009
Názov projektu: Zvyšovanie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR
Modul: Prehľad vybraných zákonných požiadaviek hospodárenia - Cross Compliance
(Krížové plnenie) a štandardy GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne
podmienky), 15. december 2009, IVVL Košice
Titul, meno a priezvisko účastníka: *.........................................................................................
Adresa trvalého bydliska (vrátane PSČ):...................................................................................
Dátum narodenia: .......................................................................................................................
Telefón, fax, e-mail: ...................................................................................................................
Označte záujem o ubytovanie v IVVL Košice:
zo 14.12.2009 na 15.12.2009
z 15.12.2009 na 16.12.2009

mám záujem nemám záujem
mám záujem nemám záujem

Zakrúžkujte Vašu pracovnú oblasť: a) poľnohospodárstvo,
b) potravinárstvo,
c) lesníctvo
Uveďte, či ste v minulosti absolvovali iné vzdelávanie spolufinancované z Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013:
a) áno
b) nie
Poznámka:
Osobné údaje sú potrebné z dôvodu udeľovania certifikátu o absolvovaní kurzu a tvoria súčasť
projektovej dokumentácie. Zaslaním vyplnenej návratky zároveň dávate súhlas na spracovanie Vašich
osobných údajov uvedených v návratke podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.

V...............................dňa.............................

Podpis:.................................................

Koordinátor projektu: MVDr. Irena Rajzáková, rajzakova@ivvl.sk, 055/79 69115,
www.ivvl.sk

