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I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie:  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 

Sídlo organizácie:  Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77  Košice 

Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

Slovenskej republiky 

Forma hospodárenia: Štátna príspevková organizácia 

Kontakty:   055/ 796 91 11 - 12   

    e-mail: ivvl@ivvl.sk  www.ivvl.sk 

Riaditeľ organizácie: MVDr. Jozef Pokorný 

 

                    

     Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“) je štátna 

príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“).  Primárnou verejnoprospešnou úlohou 

inštitúcie je rozvoj ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na celoživotné 

vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 

republiky (ďalej len „ŠVPS SR“). IVVL má celoštátnu pôsobnosť a  je jedinou organizáciou 

tohto zamerania na Slovensku s kontinuálnou tradíciou vzdelávania od roku 1958.   

 Účelom ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne 

činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej a potravinovej správy a úradných 

veterinárnych a potravinových laboratórií je zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie 

ich kvalifikácie a odbornej spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon 

jednotlivých  profesijných činností.  

mailto:ivvl@ivvl.sk
http://www.ivvl.sk/
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 V rámci hlavného predmetu činnosti IVVL zabezpečuje nasledovné úlohy: 

 participuje na tvorbe národných stratégií a koncepcií ďalšieho vzdelávania v rezorte 

pôdohospodárstva, 

 každoročne v plnom rozsahu realizuje celoživotné vzdelávanie zamestnancov 

organizácií štruktúry ŠVPS SR, 

 podľa aktuálnych požiadaviek MPRV SR a  ŠVPS SR zabezpečuje odborné 

vzdelávanie pracovníkov rezortu pôdohospodárstva, 

  v rámci svojej činnosti realizuje školenia akreditované Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“),  

 spracúva a realizuje vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,  

 analyzuje výsledky vzdelávania a monitoruje potreby trhu práce. 

 

              

 

 

II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

2.1 Poslanie organizácie 

IVVL ako rezortná vzdelávacia organizácia komplexne zabezpečuje celoživotné 

vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti, ďalších 

zamestnancov orgánov veterinárnej a potravinovej správy a  zamestnancov úradných 

veterinárnych a potravinových laboratórií.  V tejto súvislosti sa poslanie organizácie opiera 

predovšetkým o: 



5 

 

- národné a európske koncepcie, stratégie a legislatívne dokumenty (Programové 

vyhlásenie vlády SR, Stratégia celoživotného vzdelávania v SR, európska legislatíva 

týkajúca sa kontinuálneho profesijného rozvoja ľudských zdrojov a iné), 

- koncepčné dokumenty rezortu pôdohospodárstva. 

            Z pohľadu celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne 

veterinárne činnosti za najdôležitejšie možno v súčasnosti považovať každoročné povinné 

vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov (podľa článku 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A) a každoročné povinné vzdelávanie 

všetkých úradných veterinárnych asistentov (podľa článku 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B).   

  V súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a v intenciách svojho štatútu IVVL 

zabezpečuje celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne 

činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej a potravinovej správy a úradných 

veterinárnych a potravinových laboratórií, predovšetkým prostredníctvom Národného 

programu vzdelávania v členení podľa odborných činností ŠVPS SR v nasledujúcich 

oblastiach: 

 zdravie a ochrana zvierat 

 zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy 

 kontrola krmív, ekológia a veterinárna farmácia 

 hygiena produktov živočíšneho pôvodu 

 kontrola potravín rastlinného pôvodu 

 legislatíva a právo 

 audit a kontrola 

 laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia. 

Celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne 

činnosti a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej a potravinovej správy a úradných 

veterinárnych a potravinových laboratórií sa v širších súvislostiach realizuje prostredníctvom 

nasledovných edukačných aktivít: 

 atestačnej prípravy veterinárnych lekárov na získanie atestácie 1. a 2. stupňa,  

 atestačných skúšok 1. a 2. stupňa, 

 vzdelávania vedúcich služobných úradov,  
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 vzdelávania zamestnancov úradných veterinárnych a potravinových laboratórií štruktúry 

Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ďalej len „ŠVPÚ“) a Ústavu štátnej 

kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“), 

 vzdelávacích aktivít pre získanie odbornej spôsobilosti, 

 publikačnej činnosti. 

 

 

                                       

 

        

Okrem vyššie uvedeného IVVL v rámci svojho poslania zabezpečuje vzdelávacie 

aktivity zamerané na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách platnej národnej 

a európskej legislatívy. 

 

2.2  Strednodobý výhľad 

 Východiskovou platformou rozvoja IVVL ako vzdelávacej organizácie zabezpečujúcej 

celoživotné vzdelávanie a kontinuálny profesijný rozvoj zamestnancov organizácií ŠVPS SR 

bolo naplnenie Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva pre roky 2007 – 2013. Pre 

nadchádzajúce obdobie i naďalej zostáva postgraduálne vzdelávanie, najmä vo veterinárnej 

a potravinovej oblasti, významným nástrojom na zabezpečenie zdravia zvierat, potravinovej 

bezpečnosti a teda zdravia verejnosti. 

 IVVL z hľadiska naplnenia svojich strednodobých zámerov realizuje predovšetkým 

nasledovné aktivity: 
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 aplikáciu „Politiky celoživotného vzdelávania zamestnancov organizácií ŠVPS SR“ na 

základe výsledkov  kontinuálnej analýzy  vzdelávacích  potrieb v predmetnej oblasti 

a jej dôsledné napĺňanie, 

 tvorbu Národných programov vzdelávania v súlade s aktuálnymi odbornými 

a legislatívnymi požiadavkami, 

 prípravu a realizáciu vzdelávacích projektov na národnej  úrovni,  

 kontinuálne rozširovanie spektra akreditovaných vzdelávacích aktivít, 

 koordináciu činností s rezortnými vzdelávacími inštitúciami, 

 disemináciu nových poznatkov prostredníctvom Slovenského veterinárskeho časopisu 

a odborných publikácií, 

 rozvíjanie všestrannej spolupráce s Komorou veterinárnych lekárov SR (ďalej len 

„KVL SR“) a inými profesijnými organizáciami,  

 prehlbovanie spolupráce s  Univerzitou veterinárskeho lekárstva a  farmácie 

v Košiciach (ďalej len „UVLF“), vysokými školami, vedecko-výskumnými 

pracoviskami a inými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v zahraničí v rámci 

projektov a vzdelávacích programov. 

 

 

III.  ZMLUVA ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY, 

JEJ PLNENIE, ROZPOČET ORGANIZÁCIE A EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

 

3.1  Kontrakt, čerpanie finančných prostriedkov, výnosy a náklady organizácie 

IVVL ako štátna príspevková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami 

štátneho rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách, pričom bolo zabezpečené 

hospodárne, efektívne a účelové vynakladanie rozpočtových prostriedkov. Okrem hlavnej 

činnosti IVVL vykonáva so súhlasom zriaďovateľa aj podnikateľskú činnosť v oblasti 

ubytovacích služieb.  

Na základe kontraktu medzi MPRV SR a IVVL pod č. 379/2018/MPRV SR -520 zo 

dňa 21.12.2018 bol IVVL poskytnutý bežný transfer vo výške 87.365,- Eur v programe – 

Vzdelávanie 0900102. Dodatkom č. 1 ku kontraktu č. 379/2018/MPRV SR-520 zo dňa 

20.9.2019  sa upravovali záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu  na rok 2019, rozpočet bol 

navýšený o 21.508,- Eur a to na mzdy, poistné odvody a odmeny. Dodatkom č. 2 ku kontraktu 

č. 379/2018/MPRV SR- 520 zo dňa 8. 11. 2019 bol rozpočet navýšený o sumu 60.000,- Eur, 

na vzdelávanie súvisiace s africkým morom ošípaných (ďalej len „AMO“). 
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Limity na zdroji 111 (Štátny rozpočet) neboli pre krátkosť času na ich využitie  

vyčerpané, zostatok v sume 17.537,13 Eur prešiel do roku 2020, s čerpaním do 31.03.2020. 

          Organizácii v roku 2019 neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.    

Pri realizácii úloh sa postupovalo v zmysle záväzných právnych predpisov, bol dodržaný 

vecný rozsah, cenové podmienky a predpisy. 

 

Tabuľka č. 1. - Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2019. Štátny rozpočet: zdroj 111,                    

vlastné zdroje: zdroje  46, 47. 

 

Položka Názov položky Štátny rozpočet v € Vlastné zdroje v € 

61 mzdy  50.321,-          142.531,07 

62 odvody             17.387,-            53.605,10 

63 tovary a služby            83.627,87          125.319,67 

z toho  

631 

 

cestovné náhrady 

                 -                

             1.825,95         

            

632 

energie, voda, 

komunikácie 

           27.626,95            12.547,62 

            

633 

materiál            32.150,70            14.148,43 

            

634 

dopravné                   -              5.584,44 

            

635 

údržby  a opravy    3.839,32         1.115,66            

            

636 

nájomné -                   1.076,- 

637           služby 20.010,90           89.021,57 

64 nemocenské dávky -                 764,50 

Spolu         151.335,87         322.220,34 

                 

   

 

Členenie výnosov a nákladov  v roku 2019 uvádzajú   tabuľky č. 2, 3 a 4. 
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Tabuľka č. 2 – Výnosy organizácie v roku 2019 v €: 

 

Druh výnosov Popis (číslo účtu a názov) Suma v € 

Tržby za 

vlastné výkony  

a tovar 

602 - Tržby z predaja služieb 

 287.150,20 

Tržby za tovar 604 - Tržby za tovar  276,64 

Ostatné výnosy 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 
 40.888,56 

Rezervy  

652 - Rezervy             z prevádzkovej 

činnosti 
 10.535,14 

Finančné 

výnosy 

681 - Výnosy z bežného  transferu 
  151.335,87 

Finančné 

výnosy 

682 - Výnosy z kapitálového transferu 
    11.247,- 

Spolu   501.433,41 

 

        Tržby za vlastné výkony pozostávajú z tržieb za vzdelávanie, ubytovacie služby 

a publikačnú činnosť. Organizácia vykonávala aj podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovacích 

služieb. Percentuálny podiel tržieb z predaja služieb (vlastné výkony) organizácie boli v 

členení: vzdelávanie - 42,2 %, ubytovanie - 55,8 % a ostatné služby - 2,0 %  .  

 

 

Tabuľka č. 3 - Výnosy v členení podľa rozpočtových programov v  €: 

Rozpočtový 

program 
Popis výnosov (číslo účtu a názov) Suma v € 

0900102 Vzdelávanie – Národné programy             151.335,87 

0900102 Výnosy z kapitálových transferov               11.247,- 

NEALOK Vzdelávanie             121.273,37 

NEALOK Ubytovacie služby             160.181,34 

NEALOK Ostatné  služby                 5.695,49 

NEALOK Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti               40.888,56 

NEALOK Tržby za tovar            276,64 

NEALOK Rezervy z prevádzkovej činnosti       10.535,14 

Spolu             501.433,41 
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   Tabuľka č. 4 - Náklady organizácie v €: 

 

Druh nákladov Popis (číslo účtu a názov) Suma v € 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu          48.906,34 

502 – Spotreba energie         29.698,91 

504 – Predaný tovar    134,15 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie           9.404,97 

512 – Cestovné           1.825,95 

513 – Náklady na reprezentáciu                 98,29 

518 – Ostatné služby          57.307,48 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady        223.011,22 

524- Zákonné sociálne poistenie         74.056,35 

527 – Zákonné soc. náklady         10.173,42 

Dane a poplatky  532 – Daň z nehnuteľnosti      20,77  

538 - Ostatné dane a poplatky           2.203,15 

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

548 – Ostatné náklady           1.375,38 

Odpisy, ostatné finančné 

náklady 

551 – Odpisy               58.879,93 

568 - Ostatné finančné náklady           1.523,53 

Dane z príjmov 591 – Daň z príjmov         19.733,77 

Spolu        538.353,61 

 

 

 

3.2  Hospodárenie IVVL  

   Aj napriek úsporným opatreniam (znižovanie výdavkov) sa organizácii nepodarilo 

hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom - strata 36.920,20 Eur. V porovnaní s rokom 2018 boli 

zvýšené mzdové prostriedky a odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 

o sumu 26.550,- Eur. Prevádzková činnosť organizácie  si vyžiadala zvýšené finančné 

prostriedky na nákup materiálu, zvýšeného oproti roku 2018 o 36.716,- Eur. (Oprava a údržba 

vyše tridsaťročného zariadenia sa vykonávala zväčša vo vlastnej réžii). Podiel tržieb  

k výrobným nákladom  predstavoval 55,72 %. 
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IV. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

 

Vzdelávacie programy v rámci plánu celoživotného vzdelávania v hodnotenom období 

vychádzali z požiadaviek plnenia vecných úloh a potrieb ŠVPS SR, návrhov regionálnych 

veterinárnych a potravinových správ  (ďalej len „RVPS“),  ŠVPÚ, ÚŠKVBL a ponuky IVVL. 

 Legislatívny rámec celoživotného vzdelávania tvorí najmä zákon o veterinárnej 

starostlivosti, Zákon NR SR č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon NR SR č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 

vzdelávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“), ako 

aj Vyhláška MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom 

vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej 

správy a úradných veterinárnych laboratórií (ďalej len „vyhláška o postgraduálnom 

vzdelávaní“). 

 Celoživotné vzdelávanie vo veterinárnej oblasti a v oblasti kontroly potravín sa 

v sledovanom období opieralo o platnú legislatívu, ako napr. Nariadenie (ES) č. 178/2002, 

ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách a ustanovuje postupy 

v záležitostiach bezpečnosti potravín, Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, 

Nariadenie (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre 

potraviny neživočíšneho pôvodu, Nariadenie (ES) č. 854/2004, ktorým sa stanovujú osobitné 

predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú 

spotrebu, Nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom 

zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví 

zvierat a o starostlivosti o zvieratá, Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií 

o potravinách spotrebiteľom, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)  č. 716/2013, ktorým    

sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  

110/2008  o  definovaní,  popise,  prezentácii,  označovaní  a  ochrane  zemepisných  označení  

liehovín, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú 

zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 

neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002/ES v platnom 

znení v neskorších zmien a doplnení, 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 pre 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 
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danej smernice v platnom znení v neskorších zmien a doplnení, Vyhlášku MPRV SR č. 

148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a 

odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov 

na osobitné kŕmne účely, Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov, zákon  o veterinárnej starostlivosti, Zákon NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 

491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, Zákon NR 

SR č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste, a o doplnení 

niektorých ďalších zákonov, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 594/2013, ktorým sa 

mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore 

ovocia a zeleniny, a ktorým sa opravuje uvedené vykonávacie nariadenie, Vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania 

nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného 

ovocia a zeleniny, Nariadenie vlády SR č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania 

niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou, 

 

        

 

 

Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 335/2011 Z. z. 
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o tabakových výrobkoch, Zákon NR SR č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji 

tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon NR SR č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov,  

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov 

s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, 

(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 o  vytvorení  spoločnej  organizácie  

poľnohospodárskych  trhov  a  o  osobitných  ustanoveniach  pre  určité  poľnohospodárske  

výrobky (nariadenie  o  jednotnej  spoločnej  organizácii  trhov),  Nariadenie Rady (ES) č. 

479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 

1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) 

č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999, Zákon NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh 

a používaní krmív (krmivársky zákon), Zákon NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Rady (ES) 

č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností (ďalej len „nariadenie 

o ochrane zvierat počas prepravy“), Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat  

 

          

 

počas usmrcovania, Nariadenie vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na ochranu zvierat počas usmrcovania (ďalej len „nariadenie na ochranu zvierat počas 

usmrcovania“), Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie 
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na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely“), vyhláška MPRV SR č. 

436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat 

používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „vyhláška o požiadavkách na 

ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely“), Nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 216/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2075/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné 

predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse, Nariadenie vlády SR č. 736/2002 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc, Nariadenie vlády SR č. 

322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MPVR SR č. 48/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a 

registrácii ošípaných,  Vyhláška MPVR SR č. 49/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. 

z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz, Vyhláška MPVR SR č. 50/2015 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii 

a registrácii hovädzieho dobytka. Nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na 

zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, 

oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov.   
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Tabuľka č. 5 - Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v roku 2019 

Por. č. Názov vzdelávacej aktivity Počet  

aktivít 

Počet 

účastníkov 

I. Celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií ŠVPS SR 

A: Národný program vzdelávania podľa odborných činností 

   1. Zdravie a ochrana zvierat (ZD1, 2, ZD-OCHPU, 

ZD-AMO 4 x) 

7 325 

   2. Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy (H3) 1 53 

3. Kontrola krmív, ekológia a veterinárna farmácia  

(HK 1,2,4,5) 

4 189 

   4. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu  

(HP 1-7, HP – AMO 2 x) 

9 544 

   5. Kontrola potravín rastlinného pôvodu  

(PD 1, 2, 3, 6, 7, 9) 

6 252 

   6. Legislatíva a právo (LP1) 1 64 

   7. Kontrola a audit (AK1) 1 67 

   8. Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný 

systém a certifikácia (LD 1-3) 

 

3 

 

103 

Spolu A/ Národný program: 32 1597 

B. Ďalšie vzdelávanie  

9. Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa 9 103 

10. Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa 5 20 

11. Atestačná skúška 1. stupňa 4 29 

12. Vzdelávanie v informačnom systéme Fabasoft 2 212 

Spolu B./ ďalšie vzdelávanie: 20 364 

Spolu I./ A Národný program + B ďalšie vzdelávanie:  52 1961 

II. Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny 

13. Ochrana zvierat pri preprave  14 193 

14. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny 

a ochrane zdravia ľudí 

7 176 

15. Skúšky poľovníkov 15 171 

16. Preškolenie poľovníkov 14 426 

17. Ochrana zvierat počas usmrcovania 5 77 

18. Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných 

na produkciu mäsa 

1 12 

19. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo 

vzdelávacie účely (akreditované školenie) 

2 64 

20. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo 

vzdelávacie účely - preškolenie 

7 412 

21. Odchyt túlavých zvierat 4 187 

22. Podkúvač, 1. časť 1 5 

Spolu II./ ostatné cieľové skupiny:       70 1723 

Spolu I.+II., počet aktivít a počet účastníkov k 31.12.2019: 122 3684 
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4.1 Národný program vzdelávania                  

V sledovanom roku hlavnou činnosťou IVVL v oblasti celoživotného vzdelávania bola 

realizácia Národného programu vzdelávania (ďalej len „NP“), v rámci ktorého sa uskutočnilo 

spolu 32 vzdelávacích aktivít pre 1597 zamestnancov štruktúry ŠVPS SR (tabuľka č. 5, 

body 1.-8.). Obsahová náplň NP aktuálne reagovala na požiadavky výkonu všetkých 

odborných činností inšpektorov ŠVPS SR, RVPS, ŠVPÚ, VPÚ a ÚŠKVBL. Učebné osnovy 

a programy školení boli členené podľa jednotlivých odborných činností ŠVPS SR. 

Odbor zdravia a ochrany zvierat ŠVPS SR pripravil školenia, ktoré mali za cieľ  

nielen výklad novej legislatívy, ale predovšetkým uplatňovanie správnych postupov  pri 

výkone veterinárneho dozoru a kontroly. Jednotlivé aktivity boli zamerané predovšetkým na 

kroky smerujúce k pokračovaniu monitorovania a eradikácie určitých chorôb zvierat  na 

Slovensku a v nadväznosti na aktuálny vývoj   nákazovej situácie v Európe na zabránenie 

zavlečenia týchto nákaz na naše územie. Z nosných tém odboru to boli najmä besnota, AMO,  

choroby hydiny – Národný kontrolný program – salmonely, plán prieskumu vtáčej chrípky, 

usmernenie ku kontrole nákaz hydiny, choroby rýb, diagnostika parazitóz ako aj schvaľovanie 

zberných stredísk, registrácia hospodárskych zvierat, krížové plnenie a kontroly na mieste, 

ochrana zvierat počas ich zabíjania, monitoring antimikrobiálnej rezistencie v SR, úradná 

certifikácia, vývozy, vnútro-spoločenský obchod a najčastejšie problémy v procese 

certifikácie zásielok. 

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epizootologickej situácie v Európe v AMO, na 

školení boli odprezentované prednášky k tejto epizoócii a pripravenosti SR v prípade výskytu 

AMO. Osobné skúsenosti z AMO v ČR prednášal vedúci Oddelenia ochrany zdravia zvierat 

Štátnej veterinárnej správy ČR MVDr. Petr Šatrán (účastník zasadnutia expertov na AMO, 

11.-12.3.2019 v Prahe). V prednáškach odzneli praktické návody na zdolanie AMO na 

regionálnej úrovni ako objednávanie kontajnerov, zmluvy s tým spojené, vyhradené miesta na 

vývrhy, systém spoločných kontrol s pracovníkmi pozemkových a lesných úradov a ďalšie. 

Prednášky na októbrovom školení sa venovali aktuálnej situácii, kedy už výskyt AMO 

bol potvrdený aj na území SR v okrese Trebišov, a tak už získané skúsenosti sa mohli 

aplikovať na aktuálny stav. Odprednášané boli aj témy k ochrane zvierat počas usmrcovania, 

k domácim zabíjačkám, k registru odchytených túlavých zvierat a trestno-právnej 

zodpovednosti osôb, ktoré týrajú zvieratá. 

Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR obsah školení upriamil 

najmä na súčasný stav v oblasti dovozných kontrol v EÚ a na legislatívny základ 
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a usmernenia pre informačný systém Traces, certifikáciu živočíšnych produktov pri vývozoch 

do tretích krajín a zdieľanie praktických skúseností.        

Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie ŠVPS SR rozdelil 

vzdelávacie aktivity do troch oblastí: 

- Veterinárna farmácia – výkon kontroly na farme, výkon kontroly u veterinárneho 

lekára a výkon kontroly v lekárni, aktuálne problémy pri vykonávaní úradných kontrol 

veterinárno-farmaceutického dozoru podľa Metodického pokynu č. 18/2018-263, 

úradné kontroly výrobcov a veľkodistribútorov veterinárnych prípravkov 

a veterinárnych technických pomôcok, hlásenie spotreby antibiotík – elektronická 

aplikácia „SVL“, Národný program antimikrobiálnej rezistencie a nová legislatíva 

v oblasti štátneho dozoru veterinárnej farmácie – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/6 

o veterinárnych liekoch. 

- Kontrola krmív, medikované krmivá – aktuálna legislatíva, zmeny v metodike 

kontroly a problematika povoľovania výroby a distribúcie medikovaných krmív, 

„bývalé“ potraviny – ich použitie ako krmivo pre zvieratá, certifikácia krmív pri 

vývoze do tretích krajín, kontroly v mieste určenia pri dovoze krmív a monitoring  

Transmisívnych spongiformných encefalopatií. 

- Vedľajšie živočíšne produkty – priame spaľovanie uhynutých zvierat s tým súvisiaci 

postup schvaľovania prevádzkarní, stanoviská pre životné prostredie, integrované 

povolenia, požiadavky na spaľovne, praktické cvičenie v teréne na prevádzkarni, 

fyzická kontrola na mieste, dokumentačná kontrola a rozhodnutia. Praktické cvičenie 

bolo vykonané v spaľovni uhynutých zvierat v Šali, kde sa inšpektori oboznámili so 

spaľovňou VOLKAN 150/300 a zároveň spísali úradný veterinárny záznam 

z kontroly. 

Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu ŠVPS SR rozdelil školiace bloky 

podľa jednotlivých sektorov s primárnym zameraním na veterinárne a úradné kontroly 

potravín živočíšneho pôvodu, plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho pôvodu v 

roku 2019,  cielené kontroly a ich vyhodnotenie:  

- Mlieko a salaše – úradné kontroly salašov a mliekarní vo výrobe a spracovaní 

kravského, ovčieho a kozieho mlieka, skúsenosti s riešením prípadu kliešťovej 

encefalitídy v pôsobnosti RVPS Žiar nad Hronom, Zvolen a Svidník.  

- Mäso domácich kopytníkov – úradné kontroly identifikácie a registrácie 

hospodárskych zvierat na bitúnkoch, označovanie mias, aktuálna situácia na úseku 

zabíjania domácich kopytníkov, veterinárne prehliadky ante a post mortem, 
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vyhodnotenie nálezov, veterinárna dokumentácia a oznamovanie výsledkov kontrol, 

opatrenia zabraňujúce kontaminácii mäsa na bitúnkoch a rozrábkarniach, kde je 

odstraňovaný špecifický rizikový materiál ako aj cielená kontrola bezchybnosti mäsa 

z hovädzieho dobytka zabíjaného na slovenských bitúnkoch. 

- Zverina – výskyt olova v mäse voľne žijúcej zveri a hlásenie v systéme Rapid Alert, 

aktuálna situácia AMO/ KMO, úlohy a postupy v prípade vyskytnutia AMO v SR, 

Hepatitída typu E a riziká pri manipulácii so zverinou, filariatózy voľne žijúcej zveri, 

trichinelózy a echinokokózy v SR v roku 2018, Národný pohotovostný plán pre 

trichinelózu.  

- Čerstvé hydinové mäso, vajcia a med – usmernenie inšpektorov k odpovediam 

Daňovému úradu na ich výzvy, vkladanie údajov do systému KIČ, praktické 

skúsenosti inšpektorov z úradných veterinárnych kontrol so zameraním na 

kvantitatívnu vysledovateľnosť hydinového mäsa, vajec a medu, problémové oblasti 

v označovaní medu, zdravotná  situácia v chovoch včelstiev. Výklad zmien v 

metodickom pokyne na ochranu zvierat počas usmrcovania zvierat na bitúnku, úradné 

kontroly na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami na úseku hygieny 

potravín. 

Odbor vzdeláva aj úradných veterinárnych asistentov a v uplynulom roku školenie upriamil 

na trend zabíjania domácich kopytníkov, špecifikoval naliehavé zabitia, kritériá procesu pri 

opracovaní tiel domácich kopytníkov a ich čistotu, zodpovednosť veterinárneho asistenta pri 

prehliadke mäsa, zhodnotenie výsledkov veterinárnej prehliadky post mortem, analýza, 

patologické anatomické nálezy a bezpečnosť mäsa. 

Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu v súlade s NP zameral vzdelávanie 

svojich inšpektorov v príslušnej potravinovej legislatíve, v dovoze potravín neživočíšneho 

pôvodu z tretích krajín – poznatky z kontrol a spolupráca s Finančným riaditeľstvom SR, 

ďalej colné konanie verzus úradná kontrola importu, zapisovanie do systému KIČ, cielenej 

kontrole na kvalitu ovocného vína a kontrole potravín pre udeľovanie „Značka kvality SK“. 

Venovali sa aj cieleným kontrolám trhovísk a ambulantnému predaju, kontrole kvality ovocia 

a zeleniny, aktuálnym a pripravovaným zmenám v tejto oblasti, norme týkajúcej sa obchodnej 

kvality špargle a praktickému hodnoteniu špargle, kontrole vysledovateľnosti v celom 

potravinovom reťazci a kontrole verejného skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z. z. 

o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších 

zákonov.  
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Odbor legislatívny a právny realizoval školenie zamerané na „Správne konanie 

a rozhodovanie vo veterinárnej a potravinovej oblasti podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní.“ Súčasťou boli aj praktické cvičenia zamerané na prax orgánov 

veterinárnej správy a potravinového dozoru a príprava písomností v správnom konaní. 

Odbor auditu a kontroly, v aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v praxi orgánov veterinárnej a potravinovej správy, vysvetlil základné pojmy  

ako je povinná osoba a údaje podliehajúce sprístupneniu podľa zákona, údaje, ktoré 

nepodliehajú sprístupňovaniu podľa zákona, rozhodnutie o nesprístupnení informácie a 

príklady nesprístupnenia informácií. Školenie zahŕňalo aj prácu v skupinách a riešenie 

fiktívnej žiadosti o sprístupnenie informácií. 

Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie, 

realizoval pre zamestnancov organizácií ŠVPS SR, ktorí vykonávajú kontrolu rezíduí 

pesticídov v potravinách, školenie, ktoré sa venovalo platnej legislatíve upravujúcej kontrolu 

rezíduí pesticídov v rámci úradných kontrol potravín a viacročnému kontrolnému programu 

rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v SR na roky 2019 – 2021.  

Všetky témy, ktoré odzneli počas školení v rámci NP boli odprednášané  na vysokej 

odbornej úrovni. Súčasťou viacerých školení boli aj porady jednotlivých odborov ŠVPS SR.  

 

Pre informáciu uvádzame v tabuľke č. 6 a v grafe č. 1 počty vyškolených osôb v  NP 

za posledných 11 rokov. 

  

Tabuľka  č. 6 - Prehľad počtu účastníkov v rámci NP v rokoch 2009 – 2019  

 

Rok Počet účastníkov NP 

2009 2 970 

2010 2 263 

2011 2 286 

2012 2 326 

2013 2 384 

2014 2 232 

2015 1 836 

2016 1736 

2017 2036 

2018 2096 

2019 1597 
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Graf č. 1 – Prehľad počtu účastníkov NP v rokoch 2009 – 2019 

      

 

 

4.2 Ďalšie vzdelávanie             

Jednou z činností IVVL v oblasti celoživotného vzdelávania je aj zabezpečovanie 

atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. a  2. stupňa. Zavŕšením  tejto formy 

vzdelávania, ktorá sa realizuje v súlade s vyhláškou o postgraduálnom vzdelávaní, je ústna 

skúška pred skúšobnou komisiou pri 1. atestácii a obhajoba atestačnej práce pred skúšobným 

senátom pri 2. atestácii. V priebehu rokov 2018 a 2019 sa atestanti z organizácií ŠVPS SR 

zúčastňovali na atestačnej príprave, ktorú ukončili  absolvovaním atestačnej skúšky v súlade 

s citovanou vyhláškou. 

Atestačné skúšky pre atestáciu prvého stupňa v odbore Hygiena produktov 

živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín sa konali v dvoch termínoch rovnako ako v 

odboroch  Zdravie zvierat a ochrana zvierat a Veterinárna farmácia.  

V odbore Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín, atestačnú 

skúšku 1. stupňa úspešne absolvovali šestnásti veterinárni lekári: MVDr. Ladislav Benčok 
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(RVPS Levice), MVDr. Eva Halánová (RVPS Nitra), MVDr. Tatiana Ľahká (RVPS Nové 

Zámky), MVDr. Monika Hrivnáková (RVPS Galanta), MVDr. Zuzana Stredl Kostyová 

(RVPS Dunajská Streda), MVDr. Dominika Kovalčíková (RVPS Prešov), MVDr. Denisa 

Omastová (RVPS Žilina), MVDr. Miriam Gálisová (RVPS Prievidza), MVDr. Daniela 

Sluková (RVPS Prievidza), MVDr. Adela Hriadelová  (RVPS Senica), MVDr. Tomáš Hurban 

(RVPS Senica), MVDr. Soňa Zatková (RVPS Trnava), MVDr. Katarína Vitkovičová (ŠVPS 

SR), MVDr. Michaela Kosnová (RVPS Senec), MVDr. Jana Sleziaková (RVPS Liptovský 

Mikuláš),  MVDr. Kinga Tóthová (RVPS Liptovský Mikuláš).  

 

 

 



22 

 

 

 

 

Predsedníčka skúšobnej komisie MVDr. Helena Dziaková, riaditeľka RVPS Humenné, 

pre komisiu v termíne 2.12.2019 a predseda skúšobnej komisie  prof. MVDr. Peter Turek, 

PhD., z Katedry hygieny a technológie potravín UVLF, pre komisiu v termíne 3.12.2019, 

ako aj ostatní členovia komisie, menovite MVDr. Kveta Balčáková, MVDr. Lukáš Fraštia, 

MVDr. Karol László a MVDr. Ing. Fridolín Pokorný vysoko hodnotili vedomostnú úroveň 

atestantov a orientáciu v problematike, za ktorú sú zodpovední na svojom pracovisku.  

V odbore Zdravie a ochrana zvierat atestačnú skúšku 1. stupňa dňa 5. a  6.12.2019  

úspešne absolvovali desiati veterinárni lekári: MVDr. Veronika Krivá  (RVPS Trenčín), 

MVDr. Drahomír Kovačik (RVPS Trnava), MVDr. Lívia Bučanová (RVPS Senec), MVDr. 
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Vanda Bačinská (RVPS Zvolen), MVDr. Radka Béreš Württemberg (RVPS Košice mesto), 

MVDr. Juraj Gallo (RVPS Rimavská Sobota), MVDr. Lenka  Ferovová (RVPS Martin), 

MVDr. Lenka  Nováková (RVPS Žilina), MVDr. Jozef Somoš (RVPS Košice okolie) a 

MVDr. Katarína Mačáková (RVPS Šaľa).         

 

 

 

 

                    

Skúšku z dvoch odborov súčasne a to z odboru Zdravie a ochrana zvierat  a z odboru  

Veterinárna farmácia úspešne absolvovali: MVDr. Jana Gábrišová (RVPS Veľký Krtíš), 

MVDr. Gertrúda Konárková (RVPS Šaľa) a MVDr. Jana Vargová (ÚŠKVBL). 
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Pre tieto odbory skúšobná komisia pracovala v zložení: predseda MVDr. Vladimír 

Gašpar, riaditeľ RVPS Prešov a členovia MVDr. Martin Chudý, MVDr. Silvia Horváthová, 

MVDr. Ladislav Kottfer, MVDr. Valerián Kvokačka a MVDr. Peter Mogiš.  

 

 

 

Aj v týchto odboroch atestanti preukázali svoje vedomosti a schopnosti plnohodnotne 

plniť odborné úlohy. Úspešné absolvovanie atestačnej prípravy, mladými perspektívnymi 

pracovníkmi, je aj zárukou neustáleho zvyšovania odborného potenciálu a napredovania 

organizácií ŠVPS SR.              

Vzdelávanie v informačnom systéme Fabasoft bolo určené nielen pre pracovníkov 

sekretariátov organizácii ŠVPS, ale aj pre vedúcich zamestnancov a referentov, aby mohli 

všetci pracovníci vykonávať svoje funkcie vo všetkých zložkách organizačnej štruktúry. 

Informačný systém Fabasoft je počítačový systém, ktorý slúži pre ukladanie, sledovanie, 

spracovanie a poskytovanie elektronických dokumentov. Školiteľmi boli softvérová firma 

DWC Slovakia, a.s.  

 

4.3 Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny 

 IVVL realizuje vzdelávacie programy aj pre ostatné cieľové skupiny 

agropotravinárskeho rezortu, kde v rámci 70 vzdelávacích aktivít sa v roku 2019 vyškolilo 

1723 účastníkov (tab. 5, bod 13. – 22.). 

Akreditované vzdelávacie programy MŠVVŠ SR: 
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- Ochrana zvierat pri preprave, vychádzajúc z nariadenia o ochrane zvierat počas 

prepravy bolo školenie v sledovanom roku realizované 14-krát, počas ktorých sa 

vyškolilo 193 záujemcov. Najväčší podiel tvoril modul „Podmienky prepravy 

domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz 

a ošípaných v počte 98 vyškolených osôb. Druhým frekventovaným modulom 

„Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, 

iných stavovcov a studenokrvných živočíchov“ sa vyškolilo 75 osôb a tretím modulom 

„Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov“ sa vyškolilo 20 

osôb. 

 

           

Na záver školenia sa účastníci mohli vyjadriť formou anonymného dotazníka 

k absolvovanému školeniu. Učinilo tak 65 % z celkového počtu absolventov.  

           Z výsledkov dotazníka vyplynulo nasledovné: 

 78,5 % opýtaných považuje výber odprednášaných tém za vynikajúci a 21,5 % 

za dobrý; 

 61 % opýtaných vedia naučené využiť každodenne a 49 % príležitostne; 

 82% opýtaných považovalo celkovú organizáciu školenia za vynikajúcu, 16,3 

% za dobrú a 1,7 % za uspokojivú; 

 Technické zabezpečenie školenia považovalo 73 % opýtaných za vynikajúce, 

24,6 % za dobré a 2,4 % za uspokojivé; 

 69 % účastníkom školenie naplnilo očakávania vynikajúco a 31 % uspokojivo; 

 Odbornú úroveň lektorov hodnotilo 86,2 % za vynikajúcu, 13 % za dobrú a 0,8 

% za uspokojivú; 
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 93,7 % zúčastnených trvanie školenia hodnotilo za dostatočné, 5,5 % za príliš 

dlhé a 0,8 % za príliš krátke. 

 

 

 

- Prevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných, 

modul „Podkúvač“, v uplynulom roku sa školilo v 1. časti tohto kurzu 5 záujemcov. 

Druhá časť kurzu spolu so záverečnou skúškou sa uskutočnila v januári 2020. Napriek 

novodobej požiadavke chovateľov upravovať kopytá strúhaním a nepodkúvať kone, sa 

stále nájdu záujemcovia, ktorí sa chcú naučiť správne podkúvať kone, ovládať 

korektúru, podkúvať pravidelné, nepravidelné a patologické kopytá a tým vykonať 

ortopedické podkúvanie koní. 
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- Ochrana zvierat počas usmrcovania, v rámci nariadenia na ochranu zvierat počas 

usmrcovania a vyplývajúcej povinnosti usmrcovať zvieratá len vyškolenou a odborne 

spôsobilou osobou, bolo v piatich turnusoch vyškolených spolu 77 osôb. V module 

„Párnokopytníky a nepárnokopytníky“ 59 osôb a v module „Hydina, domáce vtáctvo“ 

vyškolených 18 osôb.  

- Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, školenie určené 

pre výskumných pracovníkov realizované v súlade s nariadením na ochranu zvierat 

používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely a vyhlášky o požiadavkách na 

ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely. V dvoch termínoch 
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bolo vyškolených spolu 64 osôb, z toho v module „Vykonávanie postupov 

v schválenom zariadení užívateľa a usmrcovanie zvierat“ 56 pracovníkov vedeckých 

inštitúcií a v module „Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie“ 8 zamestnancov 

stredoškolského vzdelania. 

 

Ďalšie odborné vzdelávacie aktivity ostatných cieľových skupín: 

- Odchyt túlavých zvierat, v rámci ktorého sa vyškolilo v uplynulom roku v štyroch 

termínoch 187 pracovníkov na úrovni miest a obcí. Školenie vykonáva IVVL od roku 

1992 a v súčasnosti sa školenia realizujú v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. 

       

 

- Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí, cieľom ktorého je 

získanie odbornej spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste 

podľa § 6 ods. 2 písm. ao) zákona o veterinárnej starostlivosti. V uplynulom roku bolo 

v 7 termínoch vyškolených 176 osôb. V rámci preškoľovania už vyškolených osôb po 

piatich rokoch sa realizovalo 14 preškolení s účasťou 426 osôb. Základná legislatíva 

vychádza z Nariadenia (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 

ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, ďalších 

nariadení EÚ, Vyhlášky MPRV č. 13/2012 a Metodického pokynu ŠVPS SR č. 

10/2012. 
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- Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa, v súlade 

s Nariadením vlády č. 275/2010, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany 

kurčiat chovaných na produkciu mäsa a zákonom o veterinárnej starostlivosti, bolo 

vyškolených 12 pracovníkov hydinárskej firmy. 

- Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely – 

preškolenie, začalo v roku 2019 ako jednodňové školenie v súlade s príslušnou 

legislatívou a §37 b), bod 4 zákona o veterinárnej starostlivosti. V sledovanom roku 

bolo v siedmich termínoch preškolených 412 osôb. 
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Celkovo bolo zrealizovaných 122 vzdelávacích aktivít s počtom účastníkov 3684. 

Podiel vzdelávacích aktivít podľa cieľových skupín znázorňuje nasledujúci graf č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Podiel vzdelávacích aktivít podľa cieľových skupín 

 

 

Súčasťou IVVL je Špecializované senzorické laboratórium, ktoré bolo poskytnuté 

UVLF k výučbe v deviatich  termínoch pre 135 študentov v rámci predmetov Meat Hygiene 

and Technology III., Senzorická analýza potravín a Všeobecná hygiena a analýza potravín.  

 

 

V.       ĎALŠIE AKTIVITY 

 

5.1  Publikačná činnosť 

5.1.1  Slovenský veterinársky časopis v roku 2019 
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      IVVL je od roku 2002 vydavateľom Slovenského veterinárskeho časopisu (ďalej len 

„SVČ“), ktorý s týmto názvom existuje od roku 1993, kedy vyšiel ako ročník XVIII 

(zodpovedný redaktor prof. MVDr. Ľudovít Slanina, DrSc.). SVČ je pokračovateľ 

Veterinárskeho časopisu z roku 1953 (vydavateľ SAVU Bratislava a VŠV Košice) a jeho 

predchodcov Veterinárskeho sborníka (zakladateľ prof. MVDr. Ján  Hovorka, SAVU 

Bratislava) a Slovenského veterinára z roku 1939 -1944 (zakladateľ MVDr. Pavol Opluštil, 

Zverolekárska komora Slovenska). Je to  spoločný odborný časopis ŠVPS SR a UVLF. 

       Časopis od roku 2002 vychádzal raz za dva mesiace (6 čísiel/rok) formátu A4, v 

slovenskom jazyku a rozšíreným anglickým súhrnom a v plne farebnej úprave, neskoršie sa 

počty vychádzaných čísiel zmenili. V rokoch 2013 - 2014 vychádzal trikrát ročne ako 

dvojčíslo, neskôr, od roku 2015, dvakrát ročne v celkovom rozsahu 208 strán. 

Z nepriaznivých ekonomických dôvodov vydávania časopisu v roku 2019 vyšli iba dve čísla 

formátu A4 v celkovom rozsahu 172 strán. SVČ má edukačný, odborný a informačný 

charakter, slúžiaci pre všetky zložky veterinárnej pospolitosti v SR a svojím zameraním spadá 

do rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, čiastočne aj do rezortu životného prostredia, 

zdravotníctva a školstva.  

Redakčná rada: V roku 2019 redakčná rada SVČ bola v zložení: 

Predseda: prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.   

Šéfredaktor: prof. MVDr. Peter Juriš, PhD. (od roku 2002). 

Členovia: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka UVFL, MVDr. Ján Greguš – 

Pharmacopola, Žiar nad Hronom, MVDr. Jozef Pokorný – IVVL, MVDr. Ladislav Stodola - 

KVL SR, Mgr. Ľudmila Kundríková, UVLF, technický redaktor: Dagmar Matejová. 

V uplynulom roku bol SVČ vydávaný za nasledovných podmienok:  

1. Vydavateľ:  IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice. 

2. Redakcia: IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice. 

3. Sadzba a tlač: Graphics Studio, s.r.o., Bernolákova 8, 040 01 Košice.  

4. Počet výtlačkov: 2 čísla (1, 2) v celkovom počte 1000 ks za rok. 

5. Predajná cena 1 ks časopisu: č. 1 - 11,17 €, č. 2 – 8,40 €. 

Jednotlivé čísla  boli rozdelené do nasledovných kapitol:  

 Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ; 

 Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej 

legislatívy, ŠVPS SR, UVLF a IVVL.  

 Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné 

prostredie; 
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 Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, histórie veterinárskej medicíny 

a personálie. 

                

5.1.2  Edícia  Historia medicinae veterinariae 

 Edícia Historia medicinae veterinariae v roku 2019 vstúpila do svojej bohatej 19 

ročnej existencie. Doteraz bolo v nej vydaných 29 publikácií vysokej historickej ale aj 

umeleckej hodnoty hlavne z pera členov Komisie histórie veterinárskej medicíny pri IVVL. 

Aktivita týchto členov, či súčasných ale aj minulých, a už aj nežijúcich, bola a je 

obdivuhodná. Za prácou vidieť snahu o napĺňanie myšlienky nestora veterinárskej histórie v 

roku 2018 zosnulého MVDr. Ladislava Husára - "nedajme zahynúť veterinárskej histórii". 

Myšlienka skutočná a hodná napĺňania, a je len na ďalších pokračovateľoch, aby si ju osvojili, 

pokračovali v nej, pretože  súčasné vekové zloženie členov komisie veľkú perspektívu 

pokračovania v doterajšej plodnej publikačnej činnosti je žiaľ, čo je prirodzené, obmedzené. 

Preto túto obdivuhodnú myšlienku je našou povinnosťou zveľaďovať a skutočne jej nedať 

zahynúť.  

Pre rok 2019 si redakcia edície v súčinnosti s členmi komisie dala smelý a odvážny 

plán - vydať tri publikácie, čo sa aj podarilo. 

 Prvá bola vydaná publikácia z pera  obdivuhodného a mimoriadne publikačne činného 

kolegu - MVDr. Júliusa Molnára, CSc. (1921) z Trnavy. Ako 27. publikácia v edícii vyšiel 

druhý diel knihy pod  názvom  História veterinárstva regiónu Trnava,  ktorá dopĺňa 

informácie o zmenách v regióne Trnavy od roku 2001 v oblasti veterinárstva, jej štruktúry a 

rozloženia poľnohospodárskych podnikov, stavov hospodárskych zvierat chovaných v 

regióne, vykonaných diagnostických a profylaktických úkonov. Popísaná je organizácia 

veterinárnej služby v okrese Trnava po roku 1988 a doplnená časť o veterinárne ošetrovne, 
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ktoré sa oproti pôvodnému popisu v I. diele podstatne rozšírili. Popísané sú zaujímavé údaje o 

histórii veterinárstva a uvedení sú niektorí významní predstavitelia veterinárnej služby 

pôsobiaci na Slovensku resp. v okrese Trnava, ako MVDr. Pavol Opluštil, MVDr. František 

Nižnánsky, Ján Kováčik, František Werner, Jozef Fikár, Michal Windisch, MVDr. Milan 

Škarka st., MVDr. Ján Vojtech. Druhá, objemnejšia časť knihy je zameraná na bibliografie 

významných veterinárnych lekárov, ktorí v minulosti pôsobili vo veterinárnom regióne 

Trnava. Vzhľadom na zvyšujúci sa trend ochrany osobnosti človeka a jeho osobných dát sa 

autori tohto spisu usilovali pridŕžať platných predpisov a vyhýbať sa uverejňovaniu osobných 

ako aj reklamných údajov. Uvedené sú pomerne bohaté bibliografické údaje prof. MVDr. 

Jozefa Sokola, DrSc., prof. MVDr. Gabriela Kováča, DrSc, dipl. ECBHM, prof. et prof. 

MVDr. Alexandra Saba, DrSc. a MVDr. Júliusa Molnára, CSc. 

V poradí dvadsiata ôsma publikácia v edícii vyšla v júni 2019 kniha autora MVDr. 

Pavla Gašpara (1940) - Veterinárstvo na Záhorí a čo mu predchádzalo. Autor svoju 

publikáciu končí voľným prekladom latinského príslovia - čo nie je napísané, ani čo by 

nebolo. Autor si dal za cieľ zozbierať informácie o fungovaní služby v jednotlivých okresoch 

Záhoria, pričom tento relatívne široký zámer narážal na niekoľko praktických problémov.     

V prvom rade to bol fakt, že geografická definícia Záhoria a administratívne rozloženie 

okresov sa navzájom nie vždy prekrývajú. Navyše, premeny v sledovanom časovom rozpätí 

presahujúce viac ako jedno storočie, predstavovali ďalší problém. Záhorie, resp. jeho 

veterinárna služba si zaslúžilo takúto publikáciu. Dôvodov je viacero. Dobré 

poľnohospodárstvo, chov zvierat, k tomu priamo úmerný počet a kvalita veterinárnych 

lekárov a ostatných veterinárnych  pracovníkov, milí, dobroprajní a hlavne veselí ľudia, 

krásne prostredie a obrovská hrdosť a vzťah k rodnej hrude.   

Krásna charakteristika Záhoria priamo nabáda čitateľa, aby si knihu prečítal, 

oboznámil sa jednak s históriou Záhoria, ale hlavne, a čo  bol cieľ autora, aby si zaspomínal  

na množstvo ľudí, naslovovzatých odborníkov, ktorí veterinárnu službu tvorili a tým  sa i v 

značnej miere podieľali na vynikajúcich výsledkoch živočíšnej výroby v okrese, aktívnou 

tvorbou zdravia zvierat, ako základného predpokladu dobrej reprodukcie a produkcie 

hospodárskych zvierat. A nielen o zverolekároch alebo o pracovníkov veterinárnej služby 

vôbec, ale tiež o histórii Záhoria, jeho osobitostiach a charakteristikách jeho štyroch 

"hlavných miest". Je všeobecne známe, že Záhorie končí dedinou Hradište pod Vrátnom, 

avšak Myjava so svojim regiónom musí byť v knihe podrobne popísaná, nakoľko od roku 

1960  patrila do Okresného veterinárneho zariadenia v Senici. Dobre, zaujímavo a pútavo 

popísaná história Záhoria v kapitole Záhorie - od minulosti po prítomnosť - dáva čitateľovi 
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veľmi prehľadnú informáciu a orientáciu vo všetkom, čo sa v tejto oblasti na Záhorí udialo a 

stalo a obohatí jeho rozhľad možno aj o veciach, ktoré nepoznal. 

Publikácia je určená v prvom rade veterinárnym lekárom, ale aj pracovníkom 

príbuzných profesií a tiež všetkým, ktorí o činnosť veterinárnej služby prejavia záujem. 

Venovaná je aj laikom, ktorým umožni pochopiť jej rozsah vo všeobecnosti, ako aj jej 

konkrétnu činnosť v rámci regiónu Zahoria. Práve im je venovaný stručný pohľad na liečenie 

zvierat v dávnej minulosti, jeho premeny na vednú disciplínu v období osvietenstva, pokrok 

pri budovaní vysokoškolských inštitúcií, až po prechod veterinárstva do jeho moderného 

postavenia v dvadsiatom storočí. Ťažiskom práce je obdobie rokov 1960 až 1996, počas 

ktorých existoval veľký senický okres.  

V publikácii defilujú mená takmer 150 veterinárnych lekárov, ktorí  na Záhorí 

pracovali, tam sa narodili, prípadne  prišli z iných častí Slovenska i Česka.  Uvedení sú aj 

veterinárni lekári, ktorí pochádzajú zo Záhoria, avšak ich pracovné osudy ich zaviedli na iné 

miesta Slovenska, prípadne i do zahraničia. Autor si dal námahu, že uviedol i mená stredných  

veterinárnych kádrov, ako aj administratívnych pracovníkov, bez ktorých by činnosť 

veterinárnej služby bola prakticky nemožná a majú tiež veľký podiel na jej úspešnosti. 

Pomerne podrobne sú popísané  činnosti jednotlivých veterinárnych oddelení - veterinárna 

hygienická činnosť, epizootológia, laboratórna práca a pod. Chvályhodný je počin autora, že 

podrobne uviedol životopis takmer zabudnutého šéfa veterinárnej služby na Slovensku v 

rokoch 1945 - 1949 MVDr. Jozefa Bednárika. Tým dal možnosť sa oboznámiť s jeho osudmi, 

podielom na rozvíjaní veterinárnej služby a napokon o pôsobení v okrese Senica. V bohatej 

obrazovej prílohe si môže čitateľ pozrieť osobnosti veterinárnej služby okresu, miesta a 

priestory, kde pracovali. 
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Z pera kolegu MVDr. Štefana Mártona (1932) vyšla tretia publikácia pod názvom  

Zverolekári o zverolekárstve, ktorá je v uvedenej edícii už 29. v poradí. Opäť literárny 

skvost, písaný perom znalca nielen odbornej problematiky, o ktorej vie autor veľmi zanietene 

a zaujímavo písať, ale aj čo je veľmi dôležité, skladba viet, zvraty, pikantnosť každého slova, 

čo musí čitateľa zaujať a chytiť. V mnohých chvíľach sa čitateľ pri čítaní pristihne, že je 

nesmierne zaujatý a rozmýšľajúci, na druhej strane bez toho, aby si to uvedomil upadá do 

smiechu a pochvalného krútenia hlavou nad napísaným textom. Nakoniec je pravda, že autor 

nič nezostal dlžný svoje britkosti, snahe čitateľovi podať celkový obraz pohľadu na všetko to, 

čo sa môže v našej krásnej veterinárnej medicíne odohrať a aj sa odohráva. 

Autor rozohráva zaujímavé príbehy tým, že do deja vtiahol mladého kolegu, s ktorým 

pracoval denne šestnásť rokov. Z tohto kolegiálneho vzťahu sa vyvinul vzácny priateľský 

vzťah. Vo svojom diele, ktoré je vlastne autobiografiou, opisuje vlastne 80 rokov, ktoré sú 

späté  s prácou, resp. spätosťou s veterinárnou medicínou. Konkrétne, 13 rokov nepriamo ako 

syn zverolekára, pozorovateľ otca, 56 rokov, priamo ako poslucháč veterinárnej medicíny a 

praktizujúci zverolekár a 11 rokov ako dôchodca. Jeho povolanie sa mu stalo záľubou i 

napriek náročnosti, ktoré toto povolanie prináša. Oživuje spomienky jednak na študentské 

časy a v nich veselé príhody a s uznaním  víťazstvá za tzv. "zlatého veku veterinárnej služby 

Slovenska". Autorovi sa podarilo veľmi vhodnou i reálnou formou napísať akýsi prierez 

vývoja veterinárnej medicíny za časť minulého storočia a určité roky tohto storočia formou 

kombinácie autobiografie, memoárov a faktografie. Mladým kolegom a aj iným čitateľom 
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priblíži skutočnosti, ktoré sa v minulosti udiali vo veterinárnej medicíne v jej rôznych 

oblastiach a situáciách a starším kolegom milú spomienku na roky a situácie prežité v 

odbornom živote. 

                   

5.1.3 Publikačná činnosť zamestnancov IVVL 

1. Pokorný J.: Atestácie veterinárnych lekárov v roku 2019. Slovenský veterinársky časopis, 

    XLIV, 2, s. 125 - 126. 

2. Pokorný J., Meitnerová E., Rajzáková I.: Vzdelávacie aktivity Inštitútu vzdelávania 

    veterinárnych lekárov v roku 2019. Slovenský veterinársky časopis, XLIV, 2, s. 127 -133. 

3. Pokorný J.: Roky 2019 a 2020 - rokmi významných jubileí veterinárskeho stavu. Slovenský 

    veterinársky časopis, XLIV, 2, s. 159 – 160. 

 

              

5.2 Kabinet (múzeum) histórie veterinárskej medicíny a Komisia histórie 

veterinárskej medicíny pri IVVL  

 V priestoroch IVVL je zriadené aj ojedinelé múzeum svojho druhu na Slovensku. Vo 

veterinárskej komunite je expozícia veterinárskej histórie zaužívane nazývaná múzeum, i keď 

nejde o organizačný útvar v zmysle zákona  č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách, preto 

sme si dovolili pre účely tejto správy používať tento termín.    

           V tomto, na Slovensku špecifickom profesijnom múzeu, sme za obdobie jeho 

existencie nazhromaždili početné trojrozmerné exponáty využívané v minulosti pri 

poskytovaní terapeutickej a preventívnej činnosti. Zaistil sa bohatý obrazový materiál, ktorý 

bol rozčlenený do tematických časových, odborných a osobnostných celkov, ktoré sú 

naaranžované v prehľadných sklenených vitrínach. 

Múzeum – kabinet histórie veterinárskej medicíny je  jedinečným zariadením v rámci 

veterinárnych organizácií na Slovensku. Poskytuje ucelený pohľad na vývoj veterinárnej 

medicíny v širokých historických a sociálno-ekonomických súvislostiach, prezentuje históriu 

veterinárnej medicíny od jej dávnych období až po súčasnosť.    

Na bohatej panelovej expozícii sú sústredené obrazové materiály z histórie 

veterinárnej medicíny u nás, ale aj vo svete. Zachytené sú podobizne vedúcich osobností 

z veterinárnej  medicíny. Zvlášť z historiografického hľadiska je cenný panel s fotografiami 

všetkých vedúcich veterinárnej služby na Slovensku od vzniku prvej Česko-Slovenskej 

republiky. 
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         Expozícia Múzea veterinárskej medicíny je prístupná nielen študentom veterinárskej 

medicíny a praktickým veterinárnym lekárom, ale aj širokej verejnosti. V depozitároch múzea 

je uložených vyše 1130 kníh, okolo 120 skrípt, do 65 dokumentácií, vyše 90 obrázkov, do 300 

nástrojov, prístrojov a veterinárskych inštrumentov, 75 medailí, 15 patologických preparátov, 

15 panelov s historickou dokumentáciou, 30 pamätných vlajočiek s veterinárskou tematikou, 

odborné filmy a iné exponáty.  

V múzeu sa nachádza vzácna kronika postgraduálneho vzdelávania veterinárnych 

lekárov od roku 1969 do roku 1986. Na ňu nadväzuje pamätná reprezentatívna kronika múzea 

obsahujúca veľa záznamov domácich i zahraničných návštevníkov a zaznamenané sú tu i 

rôzne pamätné udalosti konané na IVVL. Zvlášť sú cenné podpisy účastníkov doteraz 

uskutočnených štyroch stretnutí seniorov nad 70 rokov z rokov 2002, 2007, 2012 a 2017 

a vzácnych návštev inštitúcie. 

Činnosť múzea aj v roku 2019 bola zabezpečovaná prostredníctvom členov Komisie 

histórie veterinárnej medicíny, a to najmä MVDr. Jána Chomu, PhD. 

V priebehu roka 2019 sa depozitár múzea obohatil o ďalšie dokumenty a exponáty  vo 

vzťahu ku veterinárnej profesii. Z  Kliniky malých zvierat Oddelenia vnútorných chorôb 

UVLF boli v priebehu roka na IVVL prevezené, a tak zachránené, zostatky dokumentácie 

z osobného archívu nestora veterinárnej historiografie a múzejníctva prof. Karola Frieda. 

Zatiaľ sú uložené v miestnosti múzea a jednou z úloh Komisie je ich evidencia a ich možné 

využitie v ďalšej činnosti. 
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         Zbierka múzea sa rozšírila o trojrozmerný exponát „Zootechnické počítadlo“, 

pozostávajúci z originálneho obalu, vlastného počítadla a návodu na použitie. Bolo používané 

na Oddelení reprodukcie hospodárskych zvierat Ústavu experimentálnej veterinárnej 

medicíny v Košiciach k individuálnemu výpočtu reprodukčných ukazovateľov sledovaných 

hospodárskych zvierat najmä kráv, v menšej miere prasníc. Pomôcka slúžila na výpočet 

intervalu, servis periódy, prípadne interinseminačného intervalu a medziobdobia. Daroval ju 

MVDr. Ján Choma, PhD. 

       História  komisie sa začala písať dňa 21. októbra 1999, kedy riaditeľ IVVL MVDr. 

Jozef Pokorný zvolal ôsmich zakladajúcich členov komisie, ktorá mala aktívne pokračovať v 

prerušenej činnosti Kabinetu prof. K. Frieda. Dňa 27. apríla 2000 bola v zmysle čl. 5, ods. 2, 

písm. c/ štatútu IVVL č. j. 7800/1999-100 zriadená odborná Komisia múzea histórie 

veterinárskej medicíny ako poradný orgánu riaditeľa IVVL, neskôr premenovaná na Komisiu 

histórie veterinárskej medicíny,  pod ktorým názvom pracuje až doteraz.  

 

       

Komisia histórie veterinárskej medicíny zabezpečovala v roku 2019 jednak činnosť múzea 

ako aj samotnú aktivitu k historicky významným udalostiam. Žiaľ, počet jej členov sa v roku 

2019 znížil. Začiatkom roka zomrel MVDr. Filo, CSc., zakladajúci člen a pôvodca už štyroch 

stretnutí veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov. Potom nás navždy opustil aj doc. 

MVDr. Jozefa Kubinec, PhD. V priebehu roka na vlastnú žiadosť ukončil členstvo 94-ročný 

doc. MVDr. Jozef Balun, CSc. Na návrh predsedu Komisie mu bolo udelené čestné členstvo 

s účasťou a aktivitou podľa jeho zdravotných možností. 
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Jednou z prvoradých aktivít komisie je vydavateľská činnosť v rámci edície IVVL  

„Historia medicinae veterinarinariae“. Za 19-ročnú históriu tejto edície bolo  dosiaľ  

vydaných 29 knižných titulov. Bližšia informácia je v časti 5.1.2. Po bohatej činnosti 

v predchádzajúcom období svoju činnosť komisia zaisťovala  hlavne prostredníctvom 

pracovných stretnutí členov Komisie. Spolu sa uskutočnili tri takéto stretnutia a to v marci, v 

júni a v novembri. 

Okrem stretnutí komisie sa 5. júna 2019  na IVVL uskutočnilo spoločné stretnutie 

Klubov zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach. 

Stretnutie viedla jeho predsedníčka MUDr. M. Jiroušková, CSc., ktorá vyjadrila potešenie 

z opätovného stretnutia s našou komisiou. V rámci programu MVDr. J. Pokorný predniesol 

 príspevok na tému „Tridsať rokov kabinetu (múzea) veterinárnej medicíny na Inštitúte 

vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach“. Po zaujímavej diskusii si účastníci 

stretnutia prezreli priestory múzea a expozície na chodbách IVVL. Prítomní sa podpísali do 

Kroniky múzea. 
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Publikačná činnosť členov komisie v roku 2019: 

Blecha, J.: Pred päťdesiatimi rokmi vznikla na Slovensku Štátna veterinárna správa, SVČ, 

2019, XLIV, 1, s. 33 – 35.  

Bugarský, A.: Recenzia „História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na 

Slovensku – 60. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov“, SVČ, 2019, XLIV, 1, s. 

35 – 36.  

Blecha, J.: Slávnosť na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov, SVČ, 2019, XLIV, 1, s. 

37 – 43.  

Blecha, J.: Účasť slovenských veterinárnych lekárov v SNP – historický pohľad pri jeho 75. 

výročí, SVČ, 2019, XLIV, 1, s. 88 – 93, (stručná charakteristika 14 najvýznamnejších 

účastníkov). 

Blecha, J.: Nové publikácie v edícii Historia medicinae veterinariae v roku 2019, SVČ, 2019, 

XLIV, 1, s. 94 – 95.  

Gašpar, P.: MVDr. Jozef Bednárik – takmer zabudnutý šéf veterinárnej služby, SVČ, 2019, 

XLIV, 1, s. 98 – 100.  

Blecha, J.: Pocta osobnosti jazdeckého športu – MVDr. Juraj Hanulay, SVČ, 2019, XLIV, 1, 

s. 100. 

Balun, J.: In memoriam MVDr. Valtera Nikolu (1918 – 1973), SVČ, 2019, XLIV, 1, s. 101. 

Komisia IVVL: MVDr. Štefan Filo, CSc. Smutná správa, je nás stále menej, SVČ, 2019, 

XLIV, 1, s. 101 – 102.  
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Komisia IVVL: Doc. MVDr. Jozef Kubinec, PhD. Opäť smútok v našich srdciach, SVČ, 

2019, XLIV, 1, s. 102. 

Pokorný, J.: Roky 2019 a 2020 – rokmi významných jubileí veterinárskeho stavu. SVČ, 2019, 

XLIV, 2, s. 159 – 160.  

Blecha, J.: Osobnosti Slovenskej veterinárnej medicíny – Med.Vet. Rajmund Poštolka, 

MVDr. Milan Kukliš, SVČ, 2019, XLIV, 2, s. 160 – 162.  

Bugarský, A., †Breza, M.: Veterinárny versus veterinársky, 2019, XLIV, 2, s. 162 – 163.  

Blecha, J.: Nová kniha MVDr. Štefana Mártona, SVČ, 2019, XLIV, 2, s. 166. 

Blecha, J.: Uplynulo 55 rokov od udelenia štátnej ceny, SVČ, 2019, XLIV, 2, s. 166 – 167.  

Pokorný, J., Choma, J.: MVDr. Jozef Blecha má OSEMDESIAT, SVČ, 2019, XLIV, 2, s. 

169.  

Blecha, J.: MVDr. Jozef Hojsík oslávil 85 rokov, SVČ, 2019, XLIV, 2, s. 170.  

 

              

 

 

VI.  POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB A PRENÁJOM  

           NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

 

6.1  Ubytovacie služby     

Ubytovacia kapacita v ubytovacej časti budovy IVVL je prioritne využívaná 

pre účastníkov vzdelávacích aktivít, ktorí sú v rámci NP ubytovaní bezodplatne (povinné 

vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov podľa článku 5 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A). V prípade voľnej kapacity je 

ubytovanie poskytované na základe súhlasu zriaďovateľa a živnostenského oprávnenia ako 
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prevádzka Penzión Inštitút** aj verejnosti a ako ubytovňa dlhodobo ubytovaným hosťom, 

prevažne vysokoškolským študentom.  

 Kapacita zariadenia je 83 izieb a 152 lôžok, vrátane lôžok pre dlhodobých hostí, resp. 

študentov. Dlhodobo ubytovaní hostia sú ubytovaní na základe dohody, kde doba ubytovania 

je dlhšia ako 30 dní. Vyčlenená kapacita ubytovne pre dlhodobé ubytovanie 

je 26 dvojlôžkových izieb. Kapacita penziónu vyhradená pre krátkodobé, prevažne jedno 

alebo dvojdňové pobyty, je 57 izieb a 101 lôžok. Klienti majú na výber z niekoľkých typov 

izieb: 

 3 apartmány 

 20 jednolôžkových izieb 

 32 dvojlôžkových izieb 

 2 päťlôžkové rodinné izby   

 

 

  

V posudzovanom roku bolo v našom zariadení poskytnutých 1 229 prenocovaní  

pre účastníkov NP. V rámci ďalšieho odborného vzdelávania uskutočneného v školiacich 

priestoroch IVVL a zameraného zväčša na uchádzačov z východoslovenského kraja, bolo 

poskytnuté ubytovanie 125 osobám. Dlhodobo ubytovaní hostia, zväčša študenti, využili naše 

zariadenie na 16 527 prenocovaní. Ubytovacie služby Penziónu Inštitút** využilo 

v uplynulom roku 2 763 osôb. Typológiu ubytovaných partnerov a percentuálnu obsadenosť 

ubytovacích kapacít IVVL vyjadrujú grafy č. 3 a č. 4. 
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Graf č. 3 – Typológia partnerov ubytovaných v zariadení IVVL v roku 2019 (vyjadrené v %) 

 

       

           

 

Graf č. 4 – Obsadenosť ubytovacieho zariadenia IVVL v roku 2019 (vyjadrené v %) 

 

 Celková vyťaženosť IVVL v roku 2019 bola 44,5 %. Najvyššia obsadenosť 

ubytovacej kapacity bola v mesiaci máj (58,60 %), kedy v mestách Bratislava a Košice 

prebiehali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ubytovaných počas tohto medzinárodného 

podujatia, v termíne od 10. do 26. mája 2019, bolo 224 Slovákov a 211 zahraničných osôb, 

prevažne fínskej, českej a nemeckej národnosti. 
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 Ubytovacie služby využíva v prevažnej miere slovenská klientela, čo je dôsledok 

primárneho zamerania ubytovacieho zariadenia IVVL - celoživotné vzdelávanie 

zamestnancov organizácií ŠVPS SR vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, 

veterinárnej legislatívy, hygieny potravín a potravinového dozoru. Pomer prenocovaní 

zahraničných a domácich hostí vrátane dlhodobého ubytovania zobrazuje graf č. 5.  

Graf č. 5 – Obsadenosť ubytovacieho zariadenia IVVL v roku 2019 (vyjadrené v %) 

 

6.2      Prenájom priestorov  

            V prípade voľných kapacít ponúka IVVL na krátkodobý prenájom moderne zariadené, 

klimatizované seminárne miestnosti, konkrétne dve sály s kapacitou od 80 do 120 osôb,  

4 štandardné učebne s kapacitou 16 až 45 osôb a salónik pre 20 osôb. V sledovanom roku 

sme zrealizovali prostredníctvom krátkodobých prenájmov spolu 189 komerčných aktivít.  

 IVVL ponúka dočasne prebytočný majetok štátu na prenájom, čím efektívne využíva 

majetok štátu. Aktuálny prehľad nájomcov nebytových priestorov je uverejnený na  

www.ivvl.sk.  
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http://www.ivvl.sk/


45 

 

Graf č. 6 – Pomer využitia školiacich priestorov v roku 2019 (vyjadrené v %)

 

         Učebňa č. 201/ Kongresová sála: 

  

Učebňa č. 310: 
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VII.  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV  

 

7.1     Verejné obstarávanie a zverejňovanie zmlúv      

IVVL je podľa § 7 ods. 1 písm. d) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. V hodnotenom roku 

IVVL pri zadávaní zákaziek dodržiaval citovaný zákon a smernicu MPRV SR o zadávaní 

zákaziek v rezorte č. 3107/2016-260. 

   IVVL bol pripojený  k centrálnemu verejnému obstarávaniu predchádzajúcich rokov 

na verejnú súťaž dodávky stravných lístkov,  elektrickej energie a plynu realizovaného MPRV 

SR platného  do 31.12.2019.  Víťazom verejnej súťaže stravných lístkov bol  Doxx- Stravné 

lístky s.r.o,  , dodávky plynu bol SPP a.s. Bratislava a dodávky elektrickej energie  Pow-en 

a.s. Bratislava 

Organizácia nerealizovala  v roku 2019 verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky. 

              Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovala organizácia  prostredníctvom 

posúdenia cenníkov, informačných materiálov a katalógov, informácií z webstránok, 

realizovala prieskumy trhu, v niektorých prípadoch použila možnosť nesúťažného postupu  

pri realizácii zákaziek  nižšej hodnoty.  

        

             Na webovom sídle IVVL je  zverejnený  Profil verejného obstarávateľa, ktorého 

súčasťou je prehľad verejného obstarávania s hodnotami vyššími ako 1000,- €:    

http://www.ivvl.sk/docs/vo_2019.pdf. 

http://www.ivvl.sk/docs/vo_2019.pdf
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Materiály v súvislosti s obstarávaním a zadávaním zákaziek na dodanie tovaru 

a poskytnutie služieb IVVL archivuje v zmysle platného zákona. Všetky uzatvorené zmluvy 

a ich dodatky boli zaslané na zverejnenie do Centrálneho registra zmlúv vedenom na Úrade 

vlády SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

8.1 Organizačná štruktúra IVVL 
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Číslo v zátvorke udáva počet pracovníkov v jednotlivých útvaroch IVVL. Celkový počet 

zamestnancov IVVL k 31.12.2019  bol 17.   

 

 

8.2      Rozvoj ľudských zdrojov, vzdelanostná a veková  štruktúra zamestnancov 

           Plnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu organizácie je zabezpečované jedenástimi  

zamestnancami s prevahou duševnej práce a štyrmi zamestnancami s prevahou fyzickej 

  Riaditeľ                      
(1) 

Odbor celoživotného 
vzdelávania                      

(1) 

Oddelenie  
vzdelávania         (1) 

Referát 
atestačnej 
prípravy 

Referát NP 
vzdelávania 

Špecializované 
senzorické  lab. 

Referát ďalšieho 
vzdelávania 

Oddelenie 
projektového 

riadenia 

Referát tvorby 
a riadenia 
projektov 

Odbor ekonomiky, 
prevádzky a služieb    (1) 

Oddelenie 
ekonomiky 

Referát 
finančného 
účtovníctva 

Referát 
mzdového 
účtovníctva           

(2) 

Oddelenie       prevádzky 
a služieb    (1) 

Referát 
prevádzky  (6) 

Referát služieb    
(4) 

Kancelária riaditeľa   

Sekretariát Personalistika 
BOZP a PO              

(Dohoda - Externá spol.) 

Poradné orgány riaditeľa               
(Komisia histórie) 

Múzeum histórie  

veterinárnej medicíny 
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práce. Z celkového počtu 17 zamestnancov bol jeden zamestnanec vedený na polovičný 

úväzok.      

   

 Prehľad absolvovaných školení zamestnancov IVVL, ich vzdelanostnú a vekovú 

štruktúru dokumentujú tabuľky č. 7, č. 8 a č. 9.             

 

Tabuľka č. 7 -  Prehľad účasti vlastných zamestnancov na vzdelávaní v roku 2019: 

Názov aktivity: Dátum 

konania: 

Miesto 

konania: 

Počet 

zúčastnených 

zamestnancov: 

Zabezpečovanie správy registratúry 

a zmeny v legislatíve  
10.5.2019 Bratislava 1 

Odborný seminár pre zamestnávateľov – 

riešenie problémov v oblasti registra 

a výberu poistného 

30.5.2019 Košice 1 

Ochrana pred požiarmi a BOZP 

novoprijatých zamestnancov 
1.7.2019 Košice 1 

Ochrana pred požiarmi a BOZP 

novoprijatých zamestnancov 
7.9.2019 Košice 1 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 8 - Vzdelanostná štruktúra zamestnancov IVVL                (k 31.12.2019) 

Vzdelanie 

z toho 

VŠ SŠ        UŠ Spolu 



50 

 

Muži 1           1           - 2 

Ženy 5 4 6 15 

Spolu 6 5 6 17 

 

Tabuľka č. 9 -   Veková štruktúra zamestnancov IVVL           (k 31.12.2019) 

 

 

  

 

Pracovný čas v organizácii bol v súlade s § 85  Zákonníka práce v rozsahu  40 hod. 

týždenne. Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v priebehu roka dodržané. 

Na IVVL nebola v sledovanom roku podaná žiadna sťažnosť ani petícia. Preventívne 

opatrenia v rámci Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom boli na pôde IVVL 

realizované v priebehu roku 2019 priebežne. 

 

IX.  CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD  ICH  PLNENIA       

  

 Prioritným cieľom organizácie v sledovanom období bolo zabezpečiť realizáciu 

Národného programu vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít s dôrazom na efektívne 

využitie finančných prostriedkov zo ŠR. 

 Pri napĺňaní svojich cieľov využil IVVL progresívne metódy vzdelávania 

s participáciou širokého spektra erudovaných lektorov. Služby ubytovacieho zariadenia 

a poskytovanie stravovacích služieb a občerstvenia prispeli k zvýšeniu štandardu 

vzdelávacieho procesu. Kvalitatívna stránka plnenia uvedených cieľov je náplňou kapitoly IV.     

       Prehľad počtu vzdelávacích aktivít a počtu účastníkov za uplynulé obdobie uvádza 

tabuľka č. 10  a graf č. 7 a 8.  

 

 

Tabuľka č. 10 -   Vzdelávacie aktivity a počet účastníkov v rokoch 2009 – 2019: 

 

Vek 

z toho 

do 30 r. do 55 r. nad 55 r. Spolu 

Muži - 1 1 2 

Ženy - 11 4 15 

Spolu - 12 5 17 
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Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 

aktivít 

 

173 128 104 105 

 

119 

 

92 

 

108 

 

83 

 

111 

 

127 

 

122 

Počet 

účastníkov 

 

4713 

 

3643 3516 3910 

 

4411 

 

3342 

 

3712 

 

2758 

 

3459 

 

4289 

 

3684 

 

 

Graf č. 7 -  Prehľad počtu školení v rokoch  2009 – 2019 

 

 

Graf č. 8 -  Prehľad počtu účastníkov na školeniach v rokoch  2009 – 2019 

 

 

 

 

 

X. HODNOTENIE A ANALÝZA 
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           IVVL bol v sledovanom období odborným garantom vzdelávania všetkých 

zamestnancov organizácií štruktúry ŠVPS SR. Celoživotné vzdelávanie zamestnancov rezortu 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako jedna z priorít ŠVPS SR v oblasti rozvoja ľudských 

zdrojov bola v roku 2019 aktuálna predovšetkým v súvislosti s implementáciou aktuálnej 

európskej veterinárnej a potravinovej legislatívy, z ktorej okrem iného vyplynula aj povinnosť  

každoročného povinného vzdelávania všetkých úradných veterinárnych lekárov (čl. 5 

nariadenia (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV A) a všetkých úradných veterinárnych 

asistentov (čl. 5 nariadenia (ES) č. 854/2004, príloha I, kap. IV B). Počas sledovaného 

obdobia sa priebežne mapovali vzdelávacie potreby cieľových skupín a aktuálne sa do školení 

zaraďovali témy reagujúce na vzniknuté potreby. V sledovanom období to bola najmä 

problematika súvisiaca s AMO. 

 

 

XI.      HLAVNÉ  SKUPINY  UŽÍVATEĽOV  VÝSTUPOV  ORGANIZÁCIE 

 

           Podobne ako v predošlých rokoch aj v hodnotenom roku 2019 prioritnou cieľovou 

skupinou užívateľov výstupov organizácie boli zamestnanci organizácií štruktúry ŠVPS SR – 

predovšetkým zamestnanci RVPS, ŠVPÚ, VPÚ a ÚŠKVBL a vlastní zamestnanci ŠVPS SR. 

Vzdelávanie osôb mimo zamestnancov štruktúry ŠVPS SR, ktoré sa realizujú na komerčnej 

báze, boli  určené pre cieľové skupiny agropotravinárskeho sektoru, ale aj poľovníkov - 

AMO, prepravcov zvierat, pracovníkov bitúnkov, pracovníkov univerzít a vedeckých 

inštitúcií a mnohých iných. Väčšina uvedených programov pre túto cieľovú skupinu malo 

akreditáciu MŠVVaŠ SR.  

 

 

XII. ZÁVER 

   

Uskutočnené vzdelávacie aktivity v adekvátnom rozsahu a kvalite zabezpečili transfer 

poznatkov a skúseností potrebných k výkonu všetkých odborných činností na úseku 

veterinárnej starostlivosti a úradnej kontroly potravín.   

Prioritou aj v roku 2019 bola realizácia rozvoja ľudských zdrojov v rezorte 

pôdohospodárstva s  dôrazom na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií štruktúry 

ŠVPS SR s cieľom zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácie a odbornej 

spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon jednotlivých  profesijných činností 
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z hľadiska novej legislatívy a najnovších vedeckých poznatkov vo veterinárnej medicíne 

a príbuzných odboroch.  V súvislosti s výskytom AMO IVVL promptne zareagoval a zaradil 

do vzdelávacích aktivít aj túto problematiku. Pozitívom bola aj skutočnosť, že zriaďovateľ 

v tejto súvislosti navýšil finančné prostriedky pre IVVL.  

V sledovanom období bolo na 52 aktivitách vyškolených 1 961 zamestnancov 

organizácií ŠVPS SR a 1 723 ďalších účastníkov školení na 70 aktivitách. Celkovo IVVL 

zorganizoval 122 vzdelávacích aktivít a vyškolil 3 684 osôb, ktorým boli vydané 

osvedčenia o absolvovaní rôznych druhov vzdelávania.  

           Realizácia vyššie uvedených vzdelávacích aktivít sa uskutočnila najmä  vďaka  

erudovaným lektorom z radov zamestnancov ŠVPS SR a jej podriadených organizácií, 

ktorým vyjadrujeme úprimnú vďaku. 

Pre plnenie stanovených úloh v nadchádzajúcom období bude ale naďalej nevyhnutné 

hľadať so zriaďovateľom optimálny spôsob finančného zabezpečenia na pokrytie 

nevyhnutných prevádzkových nákladov, aby organizácia nevykázala stratu.  

Počas celého sledovaného obdobia  inštitúcia efektívne využívala zverený majetok 

štátu. 

 

 

V Košiciach  17.4. 2020 

 

 

                                                        MVDr. Jozef  Pokorný 

                  riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Národný program vzdelávania zamestnancov štruktúry ŠVPS SR v roku 2019  

Príloha č. 2: Akreditované vzdelávacie aktivity platné v roku 2019 


