OZNÁMENIE O ŠKOLENÍ
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky realizuje projekt
vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
Na základe rozhodnutia Komisie na výber dopytovo orientovaných projektov zriadenej
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účelom výberu projektov bol nami predložený
„Pilotný projekt odborného vzdelávania zamestnancov orgánov štátnej správy (okrem MP SR) vo
veterinárnej a potravinovej oblasti“ schválený a dňa 7. júla 2006 bola podpísaná zmluva na jeho
realizáciu medzi MPSVR SR a ŠVPS SR. Realizácia projektu je územne ohraničená - vzťahuje sa
len na územie Bratislavského samosprávneho kraja.
Cieľom projektu je overenie systému špecifického vzdelávania pre výkon štátnej správy v oblasti
veterinárnej a potravinovej bezpečnosti, teda zabezpečenie vzdelávania aj pre oblasť:

„Požiadavky na ochranu zvierat pri preprave“
ŠVPS SR v rámci realizácie projektu ESF organizuje v mesiacoch október, november a december
2006 a v mesiacoch január - máj 2007 t.j. 8 krát jednodňové školenie na vyššie uvedenú tému.
Školenie je určené pre príslušníkov policajného zboru vykonávajúcich cestné kontroly (prednostne
s pôsobnosťou na medzinárodných dopravných ťahoch) s cieľom zvýšenia informovanosti o
požiadavkách na ochranu zvierat pri preprave, o legislatívnom rámci, o postupoch pri kontrolách
dodržiavania požiadaviek a o možnostiach súčinnosti policajného zboru a orgánov veterinárnej
správy pri kontrolách dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat pri preprave vyplývajúcich
z nového Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a
s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia
(ES) č. 1255/97, ktoré nadobúda účinnosť dňom 5. januára 2007.
Tieto školenia sú pre účastníkov bezplatné.
Obraciame sa na Vás so žiadosťou o predloženie zoznamu príslušníkov policajného zboru,
ktorí by sa mohli zúčastniť uvedeného školenia, pričom si Vás dovoľujeme upozorniť, že
účastníci školenia môžu byť len z územia Bratislavského samosprávneho kraja.
Jednotlivé školenia sú tiež obmedzené kapacitne na 20 účastníkov. Počíta sa však, že celkovo za
obdobie október – december 2006 a január – máj 2007 môže byť preškolených 160 osôb.
Prvé tri termíny školenia sú navrhnuté na dni 25.10.2006, 22.11.2006 a 20.12.2006 so začiatkom
o 9.00 hod.. Miestom konania je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
Botanická 17, 842 13 Bratislava. V prípade záujmu z Vašej strany je možné školenia vykonať aj vo
vašich zariadeniach v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
Kontaktná adresa je: MVDr. Roman Matejčík, Botanická 17, 842 13 Bratislava, welfare@svssr.sk
Na túto adresu, nahláste mená a kontaktné adresy účastníkov prvých troch termínov školení
v najkratšom termíne, najneskôr však do 13.10.2006.

v Bratislave, dňa 19.9.2006

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ ŠVPS SR
Určené: Prezident PZ

