Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Tel.: 055/79 691 12, fax: 055/79 691 66
www.ivvl.sk,  ivvl@ivvl.sk

___________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie „Ochrana
zvierat pri preprave“, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov,
hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.
Školenie sa uskutoční 27. septembra 2011 v IVVL v Košiciach. V zmysle Nariadenia
Rady (ES) č. 1/2005

je

určené pre prepravcov, prevádzkovateľov – chovateľov,

obchodníkov, zhromažďovacie strediská a bitúnky.

Program vzdelávacej aktivity:
7.50 – 8.00
Prezentácia účastníkov
8.00 – 10.00
Súvisiace právne predpisy
10.00 – 11.30
Fyziológia zvierat so zreteľom na kŕmenie, napájanie, odpočinok a ich
správanie
11.30 – 12.15
Riziká prepravy a pojem stres
12.15 – 12.45
Obedňajšia prestávka
12.45 – 13.30
Vplyv spôsobu jazdy a manipulácie so zvieratami na ich pohodu,
produkciu, reprodukciu a kvalitu mäsa
13.30 – 15.00
Spôsoby manipulácie so zvieratami
15.00 – 16.30
Riešenie kritických situácií, núdzové ošetrovanie a otázky bezpečnosti
pracovníkov zaobchádzajúcich so zvieratami
16.30 – 16.45
Záverečný test a hodnotenie
Odovzdávanie osvedčení o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej
aktivity
Lektor: MVDr. Valerián Kvokačka (Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov)
Účastnícky poplatok zahŕňa školné, študijný materiál a obed.
Košice, 16. august 2011

MVDr. Jozef Pokorný, v.r.
odborný garant a riaditeľ IVVL

N Á V R A T K A na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“
Modul:

Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, HD, domácich
oviec, domácich kôz a ošípaných

Kedy:

27. september 2011 o 8.00 h

Kde:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

Meno, priezvisko, titul účastníka kurzu: ......................................................................................
Dátum narodenia: ......................................... Miesto narodenia: ................................................
Názov a adresa organizácie (uveďte aj tel., fax, e-mail): ............................................................
.......................................................................................................................................................
Vyznačte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
základné
učňovské
stredné (bez maturity)
učňovské s maturitou

úplné stredné s maturitou
úplné stredné odborné s maturitou
vyššie odborné
vysokoškolské

Účastnícky poplatok 55,- € (vrátane DPH), ktorý zahŕňa školné, študijný materiál a obed,
uhradím:

bankovým prevodom na účet: Štátna pokladnica 7000151337/8180, variabilný
symbol: 2061. Odkaz pre prijímateľa: uveďte Vaše meno. Pri platbe prevodom
uveďte: IČO ..............................

DIČ ..................................

v hotovosti v deň školenia.
Návratku zašlite najneskôr do 22. 9. 2011 na adresu IVVL alebo naskenujte a zašlite na
nižšie uvedený e-mail. Pri nedostatočnom obsadení kurzu, minimálny počet účastníkov 15,
si vyhradzujeme právo možnosti posunu termínu. V takomto prípade bude záujemca
upovedomený najneskôr do 3 pracovných dní pred začatím školenia.
Obed bude poskytnutý účastníkom, ktorí sa zaprezentujú najneskôr do 8.30 h v deň školenia.
Kontaktná osoba: Ing. Erika Meitnerová,  055/79 691 12 (17), meitnerova@ivvl.sk.

V ................................

dňa ........................

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

Poznámka: Zaslaním prihlášky zároveň poskytujete súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov. IVVL zaručuje, že Vaše osobné údaje budú použité na účel evidenčný,
administratívny, štatistický a na vystavenie dokladov.

