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POZVÁNKA 
 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov oznamuje, ţe 30. marca 2011 sa uskutoční 

školenie    Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa ( v zmysle 

nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.), v Bratislave -  v aule ŠVPS SR, Botanická 17  
 

 Školenie je určené zootechnikom, chovateľom kurčiat, majiteľom kuracích fariem, farmárom, 

samostatne hospodáriacim roľníkom, ktorí sú zodpovední za odchov kurčiat na mäso. Povinnosť 

absolvovať školenie určuje  § 4, ods. 1  NV SR č. 275/2010 Z.z. Školenie je akreditované  AK MŠ 

SR, č.akr. 1570/2010/206/2 

 

Program školenia : 
7.30 -8.00      prezentácia účastníkov 

8.00- 8.45      Právne predpisy – min. pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa,  

                       NV SR č. 275/2010 Z.z., za súčinnosti príslušnej  legislatívy   

8.45-10.15    Základné podmienky pre chov kurčiat a hustota zástavu kurčiat:  

                      starostlivosť o kurčatá – kŕmenie, napájanie,  ustajnenie . 

10.15-10.30   prestávka  

10.30-12.00   Zoohygienické poţiadavky – podstielka, vyuţiteľnosť plochy, osvetlenie  

                      vetranie, vykurovanie, hluk, čistenie a dezinfekcia, inšpekcia v chove  

                      (starostlivosť o choré a poranené jedince), vykonávanie zákrokov, vedenie záznamov                     

12.00-12.30  obed                                                                                             

12.30-14.45   Fyziológia kurčiat, stresové faktory: manipulácia s kurčatami, odchyt kurčiat,  

                        nakladanie, vykladanie a preprava kurčiat  

14.45-15.00   Prestávka 

15.00-15.45   Núdzová starostlivosť o kurčatá a preventívne opatrenia v chovoch: núdzové  

                       zabíjanie, resp. utrácanie kurčiat, vakcinácie, zamedzenie výskytu a šírenia 

                      chorôb                                                                      

15.45-16.30   Zdravie zvierat ako aspekt pohody zvierat - najčastejšie choroby v chovoch  

                      brojlerových kurčiat: výskyt, terapia a prevencia  

16.30-16.45 Záverečný test 

16.45-17.00   Vyhodnotenie testov, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní školenia  

 
Lektori a garanti školenia : MVDr. Silvia Samajdáková, MVDr. Pavol Frič : ŠVPS SR   

Lektori :   MVDr. Zuzana Bajsová, KVPS Ţilina, MVDr. Róbert Grič, RVPS Topoľčany  

 

               Po úspešnom absolvovaní záverečného testu absolvent školenia získa osvedčenie 

platné na celom území SR.  

 

 

 

                                                                                                          MVDr. Jozef Pokorný v.r. 

Košice, 8.3.2011                                                                               riaditeľ a garant školenia 
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Návratka na školenie :  

 

                Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa 

                       aula  ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava, 30. marec  2011 

 
Meno a priezvisko účastníka školenia : 

.......................................................................................................................................................                                                                   

 

Dátum a miesto narodenia :                                         

....................................................................................................................................................... 

IČO :                                              DIČ :                                       DIČ DPH :  
 

.......................................................................................................................................................          

Telefonický kontakt :                                              e-mail : 

.......................................................................................................................................................                                            

 

Adresa organizácie, v ktorej pôsobíte : ........................................................................................ 
 

/osobné údaje budú spracované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov za účelom vydania 

osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov/  
 
Účastnícky poplatok  50 € (vrátane DPH ), môžete uhradiť v deň konania školenia, alebo 

bankovým prevodom na účet : Štátna pokladnica 7000151337/8180, konštatný symbol 

0308, variabilný symbol 30032011. ( doklad o zaplatení – kópiu, predložte pri prezentácii )  

 

V .....................................   dňa.................................    Podpis............................... 

 
 

 Organizačné pokyny : 

 

Záväznú prihlášku na školenie zašlite najneskôr do  22. marca 2011 na e-mail : 

rajzakova@ivvl.sk , fax :  055/7969166                                                                                                                  

informácie ku školeniu poskytneme na tel. čísle : 055/7969115  

 

 

Predbežný záujem o stravu  : 

 

Obed: 30.3.2011  (3, 39 € )      mám záujem    nemám záujem 

                                                  / podčiarknuť, jasne označiť /  
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