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Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
IČO: 00493546, DIČ: 2020752734
Tel.: 055/79 691 12 (17), fax : 055/79 691 66
 ivvl@ivvl.sk; www.ivvl.sk


 
P O Z V Á N K A

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na seminár „Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a odvodenými produktami  (VŽP/OP) - kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“, ktorý sa uskutoční 17. júna 2013 v Košiciach, 18. júna 2013 v Žiline a 19. júna 2013 v Bratislave.
Seminár je určený pre prepravcov, prevádzkovateľov skladov a predbežné spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov).
Program:  8.15 – 8.30     Prezencia
8.30 – 10.45 	Legislatíva na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty
	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002
	Nariadenie komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto smernice
	Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely

10.45 – 14.45	Štátna správa na úseku VŽP/OP v SR (štátna správa VŽP – zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov – kontrolné orgány a výkon kontrol v súvislosti s nakladaním s VŽP a odvodenými produktmi; schválenie, registrácia, povolenie na nakladanie s VŽP a odvodenými produktmi; povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s VŽP; povinnosti producenta VŽP; spôsob odstraňovania VŽP; obchodné doklady, evidencia, vysledovateľnosť)
11.30 – 12.30	Obedňajšia prestávka
14.45 – 15.00	Diskusia, Odovzdávanie osvedčení o absolvovaní seminára

Lektori: MVDr. Zuzana Tkáčová (Štátna veterinárna a potravinová správa SR)
  MVDr. Magdaléna Snopeková (Štátna veterinárna a potravinová správa SR)
	
V Košiciach dňa 7.5.2013


    								MVDr. Jozef  Pokorný
                                                                            	                    riaditeľ IVVL 

  N Á V R A T K A

na seminár „Nakladanie s VŽP/OP – kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“

Vyznačte termín:
  17. júna 2013 v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov
			so sídlom Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77  Košice
  18. júna 2013 na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe 
			so sídlom Jedľová 44, 010 04  Žilina
  19. júna 2013 na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe 
			Botanická 17, 842 13  Bratislava
                             
Meno, priezvisko, titul účastníka: .....................................................................................
Dátum narodenia: .......................................	Miesto narodenia:  ......................................
Kontaktná adresa: ..............................................................................................................
............................................................................................................................................  
Telefonický kontakt a email: ..............................................................................................
.............................................................................................................................................
IČO: ............................	DIČ: .................................

Vyznačte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
  základné				  úplné stredné s maturitou 
  učňovské 				  úplné stredné odborné s maturitou
  stredné (bez maturity) 		  vyššie odborné
  učňovské s maturitou 			  vysokoškolské
     
Uzávierka návratiek je 12.6.2013. Do tohto termínu je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 25,- € na účet IVVL: Štátna pokladnica 7000151337/8180, variabilný symbol: uveďte dátum školenia. Odkaz pre prijímateľa: uveďte Vaše meno. U školenia organizovaného v  Košiciach môžete poplatok uhradiť aj v hotovosti na recepcii v IVVL. Účastnícky poplatok zahŕňa školné a občerstvenie. Návratky posielajte na uvedené kontakty a jej prijatie potvrdíme e-mailom.
Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová, meitnerova@ivvl.sk,  055/79 691 12 (17)

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.

