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Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
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Košice, 11.5.2021

Informácia o školení Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely,
online 1. a 2. júna 2021 ( hlodavce, králiky)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov eviduje Vašu prihlášku na vzdelávaciu aktivitu
Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely - akreditácia č.
1570/2017/80/2.
Dňom 15.03.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 65/2021 Z. z. zo dňa 28.01.2021 , ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. Zmeny sa týkajú hlavne znenia v § 37a, § 37b.
Nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 289/2020 Z. z. a novelou zákona č. 65/2021 Z.
z. sa mení doterajší zavedený systém vzdelávania osôb vykonávajúcich určené funkcie z § 22
nariadenia vlády. Vzdelávací program je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Po
úspešnom absolvovaní obidvoch častí účastník programu získa Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti.
Účastník vzdelávacieho programu za účelom získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
bude povinný absolvovať písomnú záverečnú skúšku do 6 mesiacov od ukončenia praktickej
výučby (300 hod. v priebehu 3 mesiacov). Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu
(teoretická časť + praktická časť) a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je získanie
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podrobnosti uvedené na:
https://www.ivvl.sk/resources/attachment/oznamenieozmenachvziskavaniodbornejsposobilo
stiozvu.pdf
Z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení IVVL organizuje uvedené školenie online
formou s podmienkou prístupu na internet.
Online školenie je plánované v rozsahu 1,5 dňa t.j. 15 hodín, v dňoch 1. a 2. júna 2021.
Účastnícky poplatok je 95 €.
Na základe legislatívnych zmien si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné:
Zaslanie Návratky, kde účastník školenia uvedie e-mailovú adresu na zaslanie linku
k pripojeniu na školenie. Spolu s Návratkou nám zašlite i kópiu - scan dokladu o dosiahnutom
vzdelaní (podľa § 37b ods. 1, 2, 3 zákona č. 39/2007 Z. z., v závislosti od modulu programu).
Po obdržaní Návratky ako potvrdenia o účasti na školení Vám zašleme Program školenia
s linkom na pripojenie ku školeniu a ďalšie informácie.
Po absolvovaní teoretickej časti účastníkom zašleme Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Písomná
záverečná skúška sa bude konať v 49. týždni 2021. Termín a miesto Vám včas oznámime.

Podrobnosti o vzdelávacej aktivite nájdete aj na webovej stránke www.ivvl.sk.
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať - pokorny@ivvl.sk
S pozdravom
MVDr. Jozef Pokorný, v.r.
riaditeľ

