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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 správy a úradných veterinárnych 

laboratórií je zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácie a odbornej 

spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon jednotlivých  profesijných činností.  

 V rámci hlavného predmetu činnosti IVVL zabezpečuje nasledovné úlohy: 

mailto:ivvl@ivvl.sk
http://www.ivvl.sk/
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 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 a vzdelávanie 

ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a zamestnancov úradných veterinárnych 

laboratórií.  V tejto súvislosti sa poslanie organizácie opiera predovšetkým o: 

- 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. 
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V predmetnej oblasti sa celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov a inšpektorov 

pôsobiacich vo veterinárnej oblasti opiera predovšetkým o nariadenie EP a Rady č. 2017/625 o 

úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 

uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné 

podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, nariadeniami (ES)  

č. 852/2004 a č. 853/2004. Pre vykonávanie efektívnych a účinných úradných kontrol a iných 

úradných činností a v konečnom dôsledku pre bezpečnosť a zdravie ľudí, zvierat a rastlín a 

ochranu životného prostredia je požadované, aby kontrolné orgány mali dobre vyškolený 

personál, ktorý má dostatočné vedomosti o všetkých záležitostiach relevantných pre správne 

uplatňovanie právnych predpisov Únie. 

 Z pohľadu celoživotného vzdelávania za najdôležitejšie možno považovať každoročné 

vzdelávanie inšpektorov organizácií ŠVPS SR, ktorí vykonávajú úradné kontroly a iné úradné 

činnosti podľa čl. 5 bod 4. nariadenia EP a Rady č. 2017/625. Vzdelávanie je v súlade so   

zákonom č. 39/2007 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o veterinárnej starostlivosti“) a Vyhláškou 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“). 

  V súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a v intenciách svojho štatútu IVVL 

zabezpečuje celoživotné vzdelávanie veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne 

činnosti a vzdelávanie ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných 

veterinárnych 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 vzdelávanie ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných 
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veterinárnych 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,  

 vzdelávania zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií v štruktúre 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, ktorých absolvovanie zabezpečuje získanie odbornej spôsobilosti  v intenciách platnej 

národnej a európskej legislatívy a to najmä: 

 školenia poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia,  

 školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postupe alebo ich 

chovajú alebo dodávajú na takéto účely,   

 školenia osôb, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do útulku pre 

zvieratá alebo karanténnej stanice, 

 školenia osôb, ktoré vykonávajú prepravu zvierat, 

 školenia osôb pri ochrane zvierat počas usmrcovania, 

 školenia na základe poverenia ministerstva a štátnej veterinárnej a potravinovej správy. 
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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. 

V súčasnosti ale aj pre nadchádzajúce obdobie i naďalej zostáva postgraduálne vzdelávanie, 

najmä vo veterinárnej oblasti, významným nástrojom na zabezpečenie zdravia zvierat, 

potravinovej bezpečnosti a verejného zdravia. 

 IVVL z hľadiska naplnenia svojich strednodobých zámerov realizuje predovšetkým 

nasledovné aktivity: 

 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 SAV 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   
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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 číslo 429/2020/MPRVSR-520 zo dňa 

16.12.2020, bol  IVVL poskytnutý bežný transfer vo výške 85.264,- Eur v programe – 

Vzdelávanie 0900102.  

Dodatkom č.1 ku Kontraktu č. 429/2020/MPRVSR-520 bolo zvýšenie celkovej  

hodnoty kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu o 45.000,- Eur na zabezpečenie bežných 

prevádzkových nákladov na sumu 130.264,- Eur a program Vzdelávanie - 0900102.  

Navýšenie finančných prostriedkov  malo súvis s pandémiou COVID -19.  

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu č. 429/2020/MPRVSR-520 došlo k ďalšej zmene ceny 

kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu a to navýšením finančných prostriedkov v celkovej 

sume 23.000,- Eur na program: „0EK- Informačné technológie financované zo ŠR“. Z toho vo 

forme bežných výdavkov 3.000,- Eur /podporná infraštruktúra/ a kapitálových výdavkov 

v sume 20.000,- Eur /podporná infraštruktúra/.  

           Dodatkom č. 3 ku Kontraktu č. 429/2020/MPRVSR-520 bolo navýšenie finančných 

prostriedkov na vyplatenie odmien a odvodov z odmien zamestnancom podľa Kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa v sume 7.604,- Eur na celkovú sumu pre kontrakt v roku 2021 na  

140.868,- Eur. 

          V roku 2021 bolo z Kontraktu č. 429/2020/MPRVSR-520 vyčerpaných 137.797,40 Eur 

a do konca marca roku 2022 bola vyčerpaná suma 3.000,- Eur na podpornú infraštruktúru. 

V priebehu kalendárneho roka 2022 budú zrealizované všetky investičné akcie z kapitálových 

výdavkov rokov 2020 a 2021 v celkovej sume 174.000,- Eur a zároveň budú vrátené 

nevyčerpané finančné prostriedky z odmien a odvodov z odmien v sume 70,60 Eur. 

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

dodržaný vecný rozsah, cenové podmienky a predpisy. IVVL v sledovanom období hospodáril 

s finančnými prostriedkami ŠR podľa zákona o rozpočtových pravidlách, zabezpečoval 

hospodárne, efektívne a účelové vynakladanie rozpočtových prostriedkov. 
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Tabuľka č. 1 - Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2021 -  Štátny rozpočet: zdroj 

111, Vlastné zdroje: 46,47                                                                                                                      

       Položka Názov položky Štátny rozpočet v € Vlastné zdroje v € 

61 mzdy  79.949,91          114.809,99 

62 odvody            26.941,86            46.817,63 

63 tovary a služby           23.372,23          131.465,05 

z toho  

631 

cestovné náhrady                0,-               

            

            1.000,42       

            

632 

energie, voda, 

komunikácie 

          12.951,24            29.210,09 

            

633 

materiál                814,08              9.492,50 

            

634 

dopravné                   0,-               2.299,89 

            

635 

údržby  a opravy     0,-         4.232,58     

            

636 

nájomné     0,-              1.188,60 

637           služby 9.606,91            84.040,97 

64 nemocenské dávky -               3.108,33 

Spolu         130.264,-          296.201,- 

                 

   

Na celkovom  rozpočte IVVL v sume 426.465,-  Eur   bol  30,5% podiel štátneho 

rozpočtu  a  69,5% podiel rozpočtu vlastných zdrojov. 

Členenie výnosov a nákladov  v roku 2021  uvádzajú tabuľky č. 2, 3 a 4. 

 

             Tabuľka  č. 2 – Výnosy organizácie v roku 2021 v €: 

 

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

Tržby za 

vlastné výkony  

a tovar 

602 - Tržby z predaja služieb 

231.852,76 

Tržby za tovar 604 - Tržby za tovar               113,55 

Ostatné výnosy 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej      

činnosti 
         28.541,07 

Zákonné 

rezervy 

652-  Zákonné rezervy z prevádzkovej 

činnosti 
         11.708,67 
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Finančné 

výnosy 

681 - Výnosy z bežného  transferu 
       137.797,40 

Finančné 

výnosy 

682 - Výnosy z kapitálového transferu 
 11.246,- 

Finančné 

výnosy 

683- Výnosy bežných transferov od 

iných subjektov 
              250,- 

Spolu        421.509,45 

 

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

a publikačnú činnosť. Druhý rok pandémie  priniesol zníženie ostatných výnosov 

z prevádzkovej činnosti /prenájmy priestorov na školiace účely/ z titulu  online školení. 

Zaznamenaný bol aj pokles tržieb  za ubytovacie služby ako následok pandemických opatrení. 

Percentuálny podiel tržieb z predaja služieb  organizácie: 

                                        - vzdelávanie                 49 % 

                                        - ubytovanie                  44 % 

                                        - ostatné služby               7 %    

 

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

Rozpočtový 

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

0900102  681 – Výnosy z BT  / Národné programy /       137.797,40 

0900102  682 -Výnosy z kapitálových transferov          11.246,- 

NEALOK  683 – Výnosy z BT od ostat.  subjektov               250,- 

NEALOK  6021001 - Vzdelávanie        113.849,40 

NEALOK  6021021 -Ubytovacie služby               966,- 

NEALOK  6028021 – Ubytovacie služby PČ        101.097,97 

NEALOK  6021008, 6028008 -Ostatné  služby          15.939,39 

NEALOK  6048001- Tržby za tovar               113,55 

NEALOK  652 – Zákonné rezervy z prevádz.činnosti          11.708,67 

NEALOK  6481006- Ost. výnosy z prevádz. činnosti          28.541,07 

Spolu        421.509,45 
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Tabuľka č. 4 - Náklady organizácie v €: 

 

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

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu          11.645,97 

502 – Spotreba energie         32.107,70 

504 – Predaný tovar      29,01 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie           3.996,36 

512 – Cestovné           1.000,42 

513 – Náklady na reprezentáciu                   0,00 

518 – Ostatné služby          50.864,62 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady        231.536,88 

524- Zákonné sociálne poistenie         78.381,73 

527 – Zákonné soc. náklady         11.767,15 

Dane a poplatky  532 – Daň z nehnuteľnosti      30,25 

538 - Ostatné dane a poplatky           1.806,99 

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

548 – Ostatné náklady              788,84 

Odpisy, rezervy, ostatné 

finančné náklady 

551 – Odpisy               57.762,00 

552 – Rezervy z prevádz. činnosti          15.233,06 

568 - Ostatné finančné náklady           1.490,19 

Dane z príjmov 591 – Daň z príjmov           8.082,38 

Spolu        506.523,55 

 

 

3.2  Hospodárenie IVVL  

 

   IVVL v roku 2021 dosiahol záporný hospodársky výsledok, hospodáril so 

stratou  85.014,10 Eur (výnosy: 421.509,45 Eur, náklady: 506.523,55 Eur). Podiel tržieb 

k výrobným nákladom  predstavoval 48,23 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

IV. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

 

Vzdelávacie programy 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, ktorý v § 15a  určuje pre IVVL organizovať a vykonávať vzdelávanie úradných 

veterinárnych lekárov a úradných inšpektorov a ostatných zamestnancov orgánov veterinárnej 

správy v oblasti pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov a aj vyhláška 

o postgraduálnom vzdelávaní. Ďalej je to Zákon NR SR č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 

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

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

v znení neskorších predpisov. 

 Celoživotné vzdelávanie vo veterinárnej oblasti a v oblasti kontroly potravín sa 

v sledovanom období opieralo o platnú legislatívu, a to najmä o čl. 5 nariadenia EP a Rady č. 

2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 

uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné 

podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 

1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení 

Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 

2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 

91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (ďalej len 

„nariadenie o úradných kontrolách“); 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 

(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 
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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 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. 

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), 
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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 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.   

 

 

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 37 vzdelávacích aktivít pre 5 070 zamestnancov štruktúry ŠVPS SR (tabuľka č. 6, 

body 1.- 7.). Z tohto počtu bolo vyškolených  kombinovane prezenčne a dištančne na 1 aktivite 

170 inšpektorov a dištančnou formou na 36 aktivitách  4 900 inšpektorov. Školenia formou 

videokonferencií sa uskutočňovali pomocou platformy Microsoft Teams za výdatnej pomoci 
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Odboru informatiky ŠVPS SR a najmä ochoty a erudovanosti 47 pracovníkov ŠVPS SR, RVPS 

a ŠVPÚ, ktorí pôsobili ako lektori vzdelávacích aktivít. Prezenčne sme mohli zabezpečiť 

školenie iba v mesiaci jún a to tiež za obmedzených podmienok.  

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 pokrývajúce  praktický 

výkon a implementáciu platnej legislatívy so zameraním na platnosť nového zákonníka zdravia 

zvierat (platného od 21.4.2022). Zároveň sa pokračovalo v precizovaní  a jednotnému výkladu 

postupov kontrolnej činnosti pre oblasť pohody zvierat  a kontroly identifikácie a registrácie 

zvierat. Podobne ako v roku 2020 aj v roku 2021 boli nosné témy monitorovanie, eradikácia 

a zdolávanie chorôb a nákaz zvierat, udržanie štatútu Slovenska bez výskytu nákaz, zabránenie 

zavlečenia nákaz na územie SR a reakcia /pripravenosť/znalosť novovznikajúcich chorôb.  

Mimoriadne dôležitým okruhom bol opäť Africký mor ošípaných (AMO) a vývoj 

situácie,   vydávanie a uplatňovanie opatrení, zabránenie šírenia vírusu do chovov domácich 

ošípaných a celkový manažment diviačej zveri. Súčasťou školení bola aj interpretácia 

výsledkov monitorovania v súvislosti s nákazami  ako besnota, tuberkulóza, Q horúčka, 

Rhinopneumónia koní, či katarálna horúčka oviec (Bluetongue), salmonelové programy, vývoj 

situácie vo vysokopatogénnej vtáčej chrípke. Školenia sa venovali aj  okruhom kontroly 

karanténnych staníc a útulkov, registrovania/schvaľovania a premiestňovania rýb, odchytu 

túlavých zvierat  registru, aktuálnemu centrálnemu registru spoločenských zvierat. 
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Samostatnou kapitolou v  rámci školení bol výkon kontrol identifikácie a registrácie 

hospodárskych zvierat (hlavne zameranie v súvislosti s AMO a na ošípané)  a hodnotenie 

a implementácia odporúčaní auditov servisov Európskej Komisie pokiaľ ide o AMO resp. 

ochranu zvierat počas usmrcovania. V neposlednom rade sa školenia zamerali aj na okruh 

ochrany zvierat počas prepravy a podmienkam premiestňovania  zvierat na výstavu 

Agrokomplex.  

  

Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie ŠVPS SR, rozdelil 

vzdelávacie aktivity do  piatich oblastí: 

- Kontrola krmív, medikované krmivá – s dôrazom na aktuálne platnú legislatívu, úradné 

kontroly krmív, schvaľovanie a povoľovanie používania krmív s obsahom živočíšnych 

zložiek. Inšpektori získali informácie z hľadiska riešenia problematiky pri odbere 

vzoriek krmív, oboznámili sa s postupmi pri riešení nevyhovujúcich výsledkov 

vyšetrení. 

 

 

- Transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE) - odbor upriamil pozornosť na plnenie 

Národného programu eradikácie TSE, na zmeny v metodickom pokyne pre TSE na rok 

2021, na aktuálne informácie k problematike TSE v zmysle EÚ legislatívy a aktuálnu 

nákazovú situáciu na Slovensku a v Európe. Súčasťou školení bol aj Chovateľský 

program na rezistenciu oviec voči TSE a vyhodnotenie genotypizácie oviec za posledné 

roky so zameraním na uznávanie štatútov hospodárstiev podľa miery rizika klasickej 

scrapie. 
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- Veterinárna farmácia  - Veterinárni inšpektori boli vyškolení o postupe pri ukladaní 

pokút podľa zákona 362/2011 Z. z., o aktuálnej legislatíve na úseku veterinárnej 

farmácie. Školenia boli zamerané na hlásenie spotreby antimikrobík prostredníctvom 

elektronickej aplikácie pre súkromných veterinárnych lekárov. Boli prediskutované 

aktuálne problémy pri riešení podnetov na úseku veterinárnej farmácie. 

- Rezíduá – veterinárni inšpektori boli vyškolení v oblasti rezíduí so zameraním na postup 

pri šetrení nevyhovujúcich nálezov a nevyhnutnej dokumentácie k nevyhovujúcim 

nálezom. V nadväznosti na problematiku bolo školenie zamerané na vyberanie 

poplatkov a ukladania sankcií. 

- Odbor vzdelával aj v oblasti  vedľajších živočíšnych produktov (VŽP), predovšetkým 

v oblasti vysledovateľnosti pri nakladaní s VŽP, z hľadiska prepravy a obchodných 

dokladov. 

 

 

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 2021, 

vyhodnotenie auditu v roku 2020 a  informácie k plánovanému auditu v roku 2021,  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 praktických prípadov 

z praxe, vady syrov a technologických postupov pri výrobe syrov,  
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- Mäso domácich kopytníkov – vyhodnotenie veterinárnych kontrol na úseku zabíjania 

domácich kopytníkov a úradné kontroly mäsa v sektore čerstvého mäsa domácich 

kopytníkov, úradné kontroly v rozrábkarniach, v spracovateľských prevádzkarniach pre 

mäsové výrobky a mraziarenských skladov v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s 

výskytom afrického moru ošípaných v ostatných členských štátoch a v Slovenskej 

republike u bravčového mäsa pôvodom z  ošípaných z reštrikčných oblastí AMO podľa 

VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605, aktuálna situácia 

a vyhodnotenie, audit FVO DC (SANTE)/2022-7463, s cieľom vyhodnotiť zavedené 

kontrolné systémy, ktorými sa riadi výroba hovädzieho mäsa a jeho uvádzanie na trh, 

vrátane vysledovateľnosti, porovnanie počtov zabitého HD v CEHZ a vo výkaze VET. 

4-04 na niektorých bitúnkoch v SR, 

- Zverina – informácie k auditu v SR na AMO, rozdelenie poľovných revírov (PR) 

v SR  do jednotlivých častí, platné usmernenia vydané ŠVPS  SR, mimoriadne núdzové 

opatrenia k AMO, schvaľovanie prevádzkarní podľa čl. 41 VNK 2021/60, 

premiestňovanie ulovenej voľne žijúcej diviačej zveri v súvislosti s AMO, 

- Sklady – metodický pokyn pre schvaľovanie, registráciu a výkon úradných kontrol 

produktov živočíšneho pôvodu v skladoch, 

- Čerstvé hydinové mäso, vajcia a med – samostatné školenie v sektore hydinové mäso, 

vajcia, med sa v roku 2021 neuskutočnilo, 

- Produkty rybolovu – analýza výsledkov úradných kontrol za predchádzajúci rok, nová 

legislatíva EÚ, aktualizované dokumentované postupy, zistenia z vnútorných auditov 

a auditov Európskej komisie (EK) týkajúce sa produktov rybolovu, správa EÚ 

o zoonózach so zameraním na produkty rybolovu, označovanie pôvodu základnej 
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zložky, aktuálne problémy v sektore, kontrolované rozmrazovanie produktov rybolovu, 

používanie prídavných látok v produktoch rybolovu, informácie týkajúce sa auditu EK 

na Slovensku, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť zavedené systémy kontroly bezpečnosti 

potravín, ktorými sa riadi výroba a umiestňovanie na trh produktov rybolovu, zmeny 

v odbere vzoriek v príslušnom roku, cielené kontroly. 

 

- Mäsové výrobky – školenie týkajúce sa mäsových výrobkov vrátane škvarených 

živočíšnych tukov, oškvarkov, ošetrených čriev mechúrov a žalúdkov sa v roku 2021 

neuskutočnilo ako samostatné školenie, ale ako školiace bloky v rámci iných školení 

organizovaných Odborom hygieny produktov živočíšneho pôvodu. Predmetom 

školenia bolo: správna prax na redukciu kontaminácie mäsových výrobkov 

polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi pri údení tradičným spôsobom, analýza 

výsledkov odberu vzoriek mäsových výrobkov za predchádzajúci rok, sklo ako 

fyzikálne nebezpečenstvo, označovanie pôvodu základnej zložky, zapisovanie údajov 

z úradných kontrol do KIČ, mäsové polokonzervy a konzervy, postup pri zistení 

prítomnosti Listeria monocytogenes, veterinárne kontroly týkajúce sa identifikačných 

značiek a vysledovateľnosti mäsových výrobkov v súvislosti s africkým morom 

ošípaných; nová legislatíva EÚ, zmeny v odbere vzoriek v príslušnom roku, cielené 

kontroly. 

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

na aktuálnu situáciu na úseku zabíjania domácich ošípaných so zameraním k AMO, 

vyhodnotenie auditu DG (SANTE) 2020-6929 v SR, výkon prehliadky ante mortem a post 

mortem domácich kopytníkov a hydiny v súlade s novou legislatívou. 
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Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu ŠVPS SR, rozdelil vzdelávacie aktivity  

na úseku úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu na niekoľko oblastí a to: 

- Kontrola spotrebiteľskej balenej vody a aktuálna situácia na úseku nápojov 

- Spracované ovocie a zelenina, pochutiny a novinky v prvovýrobe (príklady z praxe) 

- Pekárska a cukrárska výroba v nadväznosti na Nar. (ES) č. 1333/2008 

- Krížové plnenie 

- Kakao, čokoláda, cukrovinky, výrobky zo škrobu, oleje, cukry - výroba, špecifické      

- požiadavky na označovanie, najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone ÚK 

- Čerstvé ovocie a zelenina - kontroly v zmysle Zákona č. 491/2001 

- Víno - Správne konanie 

- Školenie k cielenej kontrole - malé množstvá, trhoviská, ambulantaný predaj 

 

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

prístupe k informáciám, poukázal na  zmenu systému evidencie podaní a žiadostí pre orgány 

veterinárnej a potravinovej správy. Súčasťou školení bola prezentácia novej Smernice ŠVPS 

SR na prijímanie, evidenciu a vybavovanie podaní, prezentácia novej Smernice ŠVPS SR na 

prijímanie, evidenciu a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 

211/2000 Z.z., prezentácia novej Smernice ŠVPS SR na prijímanie, evidenciu a vybavovanie 

sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z., ako aj prezentácia novej Smernice ŠVPS SR na 

prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Z.z.. 
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Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie 

ŠVPS SR realizoval školenia zamerané na kontrolu rezíduí pesticídov v potravinách v roku 

2021, zameral sa aj na nedostatky a problémy pri výkone úradnej kontroly pesticídov 

v potravinách. Uskutočnil školenie inšpektorov spolupracujúcich s certifikačným 

orgánom,  oboznámil inšpektorov s plánom monitoringu antimikrobiálnej rezistencie a s jeho 

výsledkami za predchádzajúci rok. 

 

 

Odbor legislatívny a právny nerealizoval samostatné školenia v oblasti legislatívy, 

v oblasti správneho a priestupkového práva z dôvodu, že v danej oblasti nenastali žiadne 

legislatívne zmeny, ktoré by bolo potrebné preškoľovať v rámci samostatných školení. Tieto 

témy však boli zahrnuté do jednotlivých školení v rámci odborných úsekov ŠVPS SR             

(zdravie zvierat, potraviny rastlinného pôvodu, víno), na ktorých participovali aj zástupcovia 

odboru legislatívneho a právneho ako lektori a uvedené témy v spojitosti s odbornými témami 

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

spustenie nových modulov v systéme TRACES NEW TECHNOLOGY. V nadväznosti na 

avizované zmeny v procese certifikácie, ktoré značne ovplyvnili prácu ÚVL, boli organizované 

školenia rozdelené do jednotlivých blokov – CHED A, CHED P, LMS kontaktné body, Intra 

modul, EXPORT A DOCOM. Ďalšie školenie bolo pripravené v spolupráci s odborom hygieny 

produktov živočíšneho pôvodu pre ÚVL, ktorí vykonávajú kontrolu produktov rybolovu 

v súvislosti s implementáciou nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009. 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 10 rokov. 

 

Tabuľka  č. 5 - Prehľad počtu účastníkov v rámci NP v rokoch 2012 – 2021  

Rok Počet účastníkov NP 

2012 2 326 

2013 2 384 

2014 2 232 

2015 1 836 

2016 1736 

2017 2036 

2018 2096 

2019 1597 

2020 1662 

2021 5070 
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Graf č. 1 – Prehľad počtu účastníkov NP v rokoch 2012 – 2021 

 

 

 

4.2 Ďalšie vzdelávanie         

            Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. a 2. stupňa 

 Dôležitou činnosťou IVVL v oblasti celoživotného vzdelávania je zabezpečovanie 

atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. a  2. stupňa, ktoré naša inštitúcia  realizuje od 

roku 1970, resp. 1974. 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 uplynulom 

roku bola atestačná príprava z dôvodov epidemických opatrení  realizovaná dištančnou formou 

vzdelávania v rámci školení NP podľa odborov. Atestačná príprava prvého stupňa bola 

doplnená aj o dve samostatné online školenia z právnej problematiky – zákon o správnom 

konaní a zákon o priestupkoch. Atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa sa zúčastnilo 

47 atestantov a prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa 21 atestantov. Atestačnej prípravy sa 

okrem zamestnancov štruktúry ŠVPS SR zúčastnili aj 2 zamestnanci z Úradu hlavného lekára 

Ozbrojených síl SR. 

   Pre rok 2021 bolo naplánované záverečné sústredenie 2. atestácie – práca s databázami 

v spolupráci s UVLF v Košiciach. Z dôvodu prerušenia výuky na univerzite, sa žiaľ toto 

školenie nekonalo, a tak sme v roku 2021 nemohli vykonať ani záverečné atestačné skúšky pre 

2. atestáciu. Atestačnú skúšku na atestáciu 1. stupňa absolvoval jeden inšpektor v odbore 

Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 
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4.3 Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny 

 IVVL v uplynulom roku zrealizoval školenia pre ostatné cieľové skupiny 

agropotravinárskeho rezortu, kde v rámci 49 vzdelávacích aktivít sa vyškolilo 1 282 

účastníkov (tab. 6, bod 12. – 19.). 

Akreditované vzdelávacie programy MŠVVŠ SR: 

Ochrana zvierat pri preprave, vzdelávací program určený hlavne pre vodičov 

a sprievodcov zúčastňujúcich sa prepravy zvierat v zmysle nariadenia rady o ochrane zvierat 

počas prepravy. Účastník školenia získa poznatky o základných požiadavkách legislatívy, 

odporúčaných návodoch, správnych postupoch a o požadovanej dokumentácii pri preprave 

zvierat. Absolvent školenia splní jednu z podmienok získania Osvedčenia o spôsobilosti 

vodičov a sprievodcov, ktoré vydáva príslušná RVPS. Školenie je jednodňové, v rozsahu 10 

vyučovacích hodín, realizované podľa skupín zvierat v troch moduloch:  

A. Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich 

oviec, domácich kôz a ošípaných – vyškolených 69 osôb prezenčnou formou,  

B. Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov – vyškolených 17 

osôb virtuálnou formou, 

C. Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných 

stavovcov a studenokrvných živočíchov – vyškolených 135 osôb virtuálnou formou. 

V uplynulom roku sa spolu vyškolilo 221 osôb. 

Na záver každého školenia majú možnosť účastníci vyjadriť sa ku školeniu formou 

anonymného dotazníka. V module A, ktorý sa konal v sledovanom roku len prezenčnou 

formou, sa vyjadrilo 83 % účastníkov z celkového počtu takto: 

- výber odprednašaných tém považovalo 66% účastníkov za vynikajúce, 32 % za dobré 

a 2 % za uspokojivé; 

- naučené vedia účastníci využiť 50%  každodenne a 50 % príležitostne; 

- celkovú organizáciu školenia ohodnotilo 75% účastníkov za vynikajúcu a 25 % za 

dobrú; 

- technické zabezpečenie kurzu 72 % účastníkov ohodnotilo za vynikajúce, 25 % za 

dobré a 3 % za uspokojivé; 

- 55% z účastníkov sa očakávania zo školenia naplnili vynikajúco, 40 % sa naplnili 

očakávania dobre a 5 % uspokojivo; 

- 91 % z účastníkov ohodnotilo odbornú úroveň lektora za vynikajúcu a 9 % za dobrú; 

- trvanie školenia ohodnotilo 95 % účastníkov za dostatočné a 5 % za príliš dlhé. 



25 

 

V anonymnom dotazníku sa nevyskytli žiadne podstatné a vecné pripomienky ku 

školeniu. V záverečných skúšobných testoch boli absolventi školenia úspešní na 93 %. 

 

Ochrana zvierat počas usmrcovania, v rámci nariadenia  na ochranu zvierat počas 

usmrcovania a vyplývajúcej povinnosti usmrcovať zvieratá len vyškolenou osobou, sa 

v sledovanom roku uskutočnili školenia v štyroch termínoch, pričom sa vyškolilo spolu 76 

osôb. V module „Párnokopytníky a nepárnokopytníky“ 48 osôb a v module „Hydina, domáce 

vtáctvo“ 28 osôb. Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu bolo vydané  k 

jednotlivým modulom v troch kategóriách: Súvisiace úkony (zaobchádzanie so zvieratami pred 

ich znehybnením), Odborné činnosti (omračovanie, vykrvovanie) a Pracovník zodpovedný za 

dobré podmienky zvierat. Z dôvodu epidemických opatrení bolo možné realizovať prezenčnou 

formou, v priestoroch IVVL, len jedno školenie, ktorého sa zúčastnilo 27 osôb. 
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Ďalšie odborné vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny: 

Odchyt túlavých zvierat – v sledovanom období sa školenie  realizovalo v zmysle 

zákona o veterinárnej starostlivosti a Vyhlášky MPRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach 

o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na 

karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Vzdelávací program je určený hlavne tým, ktorí chcú 

vykonávať odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí. V uplynulom roku sa vyškolilo 186 

osôb v dvoch termínoch, pričom školenia prebiehali online formou. 

 

 

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

získanie spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste podľa § 6 ods. 2 písm. 
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an) zákona o veterinárnej starostlivosti. V uplynulom roku v rámci 9 školení sa vyškolilo 183 

osôb. Následne do 15 dní po školení tieto osoby, s platným poľovným lístkom a najmenej 

stredoškolským vzdelaním, absolvovali záverečnú skúšku. Osoby s titulom MVDr. túto skúšku 

nevykonávajú. V rámci inovačného preškolenia po 5. rokoch sa uskutočnilo 7 aktivít s účasťou 

344 osôb.  

Legislatívny rámec vzdelávania tvorili vybrané nariadenia EÚ, Vyhláška MPRV č. 

13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane 

zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach a Metodický pokyn ŠVPS SR č. 

09/2020/330 zo dňa 24.6.2020.      
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Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, vzdelávací 

program určený najmä pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa 

podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké účely alebo 

vzdelávacie účely. Vzdelávací program zahŕňa tri moduly: A - Vykonávanie postupov 

v zariadení a usmrcovanie zvierat, B - Navrhovanie postupov a projektov, C - Starostlivosť 

o zvieratá a ich usmrcovanie. V súlade s nariadením na ochranu zvierat používaných na 

vedecké účely alebo vzdelávacie účely a novelou zákona o veterinárnej starostlivosti č. 65/2021 

Z. z., k získaniu odbornej spôsobilosti bolo vzdelávanie osôb rozdelené  na teoretickú časť, 

praktickú výuku a záverečný test. Školenie sa uskutočnilo v jednom termíne a zúčastnilo sa ho 

76 osôb, pričom teoretická časť výučby a záverečný test prebehli online formou. 

Kolektív lektorov tejto vzdelávacej aktivity spracoval pre účastníkov kurzu študijný 

materiál: Ochrana zvierat používaných na vedecké účely.   

 

 

 

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely – 

preškolenie po 4 rokoch v súlade s príslušnou legislatívou a §37 b), bod 4 zákona o veterinárnej 

starostlivosti. V sledovanom roku bolo online formou preškolených 45 osôb v jednom termíne. 
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Celkovo v roku 2022 bolo IVVL  zrealizovaných 89 vzdelávacích aktivít s počtom 

účastníkov 6 443.  

 

Tabuľka č. 6 - Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v roku 2021 

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  4 310 

   2. Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy 6 1261 

3. Kontrola krmív, ekológia a veterinárna farmácia 7 531 

   4. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu  8 1382 

   5. Kontrola potravín rastlinného pôvodu  8 853 

   6. Odbor kontroly a auditu 1 353 

   7. Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho 

výstražného systému a certifikácie 

3 380 

Spolu Národný program: 37 5070 

B: Ďalšie vzdelávanie 

8. 

 

8. a 

Atestačná príprava 1. stupňa 

 

Právna problematika 

V rámci 

bodu A 

2 

 

47 

 

9. Atestačná príprava 2. stupňa V rámci 

bodu A 
21 

10. Atestačná skúška na atestáciu 1. stupňa 1  1 

11. Právna problematika V rámci 

bodu 

8.a 

22 

Spolu Ďalšie vzdelávanie: 3 91 
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Podiel vzdelávacích aktivít podľa cieľových skupín znázorňuje nasledujúci graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Podiel vzdelávacích aktivít podľa cieľových skupín 

 

 

 

 

 

 

 

Národný 
program

vzdelávania

Ďalšie 
vzdelávanie

Ostatné cieľové 
skupiny

Podiel vzdelávacích aktivít podľa cieľových
skupín v roku 2021

Spolu A + B: Zamestnanci organizácií ŠVPS SR 40 5161 

II. Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny 

12. Ochrana zvierat pri preprave 12 221 

13. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny 

a ochrane zdravia ľudí 

9 183 

14. Skúšky poľovníkov 13 171 

15. Preškolenie poľovníkov 7 344 

16. Ochrana zvierat počas usmrcovania 4 76 

17. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo 

vzdelávacie účely – teoretická časť 

1 76 

18. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo 

vzdelávacie účely – preškolenie 

1 45 

19. Odchyt túlavých zvierat 2 186 

Spolu Ostatné cieľové skupiny:       49 1282 

Spolu počet aktivít a počet účastníkov k  31.12.2021 89 6443 
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4.4.   Špecializované senzorické laboratórium   

         Súčasťou organizačnej štruktúry IVVL je aj Špecializované senzorické laboratórium, 

ktoré bolo  v roku 2021 poskytnuté UVLF k praktickej výučbe v rámci predmetu Senzorickej 

analýzy potravín a Všeobecnej hygieny a analýzy potravín pre 52 študentov. Praktické cvičenia 

pozostávali z modelového testovania (personálna certifikácia), ktorú absolvovali študenti 

rozdelení do 6 skupín v 6 termínoch.  

 

 

 V.       ĎALŠIE AKTIVITY 

 

5.1  Publikačná činnosť 

5.1.1  Slovenský veterinársky časopis v roku 2021 

      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. V roku 2021 vyšli  tri čísla 
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formátu A4 v celkovom rozsahu 204 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 2021 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: 3 čísla v celkovom počte 1500 ks za rok. 

5. Predajná cena 1 ks časopisu: 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 2021 vstúpila do svojej bohatej 22 ročnej 

existencie. Doteraz bolo v nej vydaných 32 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 2021 si redakcia edície v súčinnosti s členmi komisie dala za cieľ zhromaždiť 

podklady k druhej časti publikácie História Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

Slovenskej republiky, ktorej prvá časť vyšla v roku 2020.  

                   

5.1.3 Publikačná činnosť zamestnancov IVVL 

Pokorný J. a kol.: Osobnosti slovenskej veterinárnej medicíny IV. (akademik František 

Nižnánsky, akademik Ladislav Landau, MVDr. Ján Zubaj). Slovenský veterinársky  časopis, 

2021, XLVI, 1: 63 – 66  

Pokorný J. a kol.: Osobnosti slovenskej veterinárnej medicíny V. (MVDr. Imrich Hudec, 

MVDr. Juraj Ursini, MVDr. Miloš Halaša,CSc.). Slovenský veterinársky  časopis, 2021, XLVI, 

2: 120 - 124 

Pokorný J., Blecha J.: Aká je cesta k stým narodeninám – MVDr. Július Molnár, CSc. 

Slovenský veterinársky  časopis, 2021, XLVI, 2: 126 – 130 

Pokorný J., Blecha J.: Životné jubileum MVDr. Jána Pliešovského, CSc. Slovenský 

veterinársky  časopis, 2021, XLVI, 2: 131 – 132  

Pokorný J., Hederová J., Choma J.: MVDr. Ladislav Sovík – 75 ročný. Slovenský veterinársky  

časopis, 2021, XLVI, 3: 198 

Pokorný J., Blecha J.: MVDr. Ján Choma, PhD. – 80 ročný. Slovenský veterinársky  časopis, 

2021, XLVI, 3: 199 
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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.              

         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. 

       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, 
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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.  

 

Fotografia Komisie z roku 2015 

 

Komisia histórie veterinárskej medicíny zabezpečovala v roku 2021 všetky aktivity iba 

virtuálne s koordináciou riaditeľa IVVL, tajomníka Komisie  MVDr. Jána Chomu, PhD. 

a MVDr. Jozefa Blechu, ktorý bol nápomocný aj pri vydávaní SVČ a to najmä so 

zabezpečovaním rubriky  „ Jubilanti“ a „Z našich radov odišli“. 

 

Publikačná činnosť členov komisie v roku 2021: 

Kolektív: MVDr. Kamil Boleček oslavoval. Slovenský veterinársky  časopis, 2021, XLVI, 1: 

57 – 58  

Choma J.: K 80. narodeninám prof. MVDr. Imricha Maračeka, DrSc. Slovenský veterinársky  

časopis,, 2021, XLVI, 1: 59 – 60 

Blecha J.: Bratislavskí osemdesiatnici. Slovenský veterinársky časopis, 2021, XLVI, 1: 60 – 

63.  
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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 Národného programu vzdelávania, 

ubytovaní bezodplatne (povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov). 

V prípade voľnej kapacity je ubytovanie poskytované na základe súhlasu zriaďovateľa 

a živnostenského oprávnenia ako 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. 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   

 

 Pandémia vírusu Covid-19, pokračovala takmer celým rokom 2021, jarné mesiace 

ovplyvnila druhá vlna, variant Delta, jesenné mesiace tretia vlna, variant Omicron. Prevádzka 

Inštitútu sa musela prispôsobiť opatreniam vydaným Úradom verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktoré prísne obmedzovali ponuku ubytovacích a školiacich služieb.  
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 Služby penziónu mohli využívať len záujemcovia o dlhodobé ubytovanie, krátkodobé 

ubytovanie v súvislosti s výkonom práce, či nevyhnutné ubytovanie za účelom návštevy 

zdravotníckeho zariadenia. IVVL poskytol v roku 2021 svoje ubytovacie kapacity 1 288 

hosťom na 20 521 prenocovaní. Pomer základných ubytovacích služieb v roku 2021, zobrazuje 

graf č. 3:  

Graf č.3 –  Typy ubytovacie služieb - percentuálne zobrazenie počtu prenocovaní v 2021 

 

 

V posudzovanom roku bolo v našom zariadení poskytnutých len 98 prenocovaní 

pre ubytovanie „vlastných hostí“ - účastníkov NP vzdelávania úradných veterinárnych lekárov. 

Oproti roku 2018  je to pokles o 95% percent prenocovaní, našej cieľovej kategórie hostí. 

V rámci ďalšieho odborného vzdelávania, bolo poskytnuté ubytovanie pre 6 osôb, išlo o 5 

účastníkov školenia poľovníkov a 1 účastníka školenia ochrana zvierat počas usmrcovania.  

Stručný náhľad na pokles prenocovaní „vlastných hostí“ od roku 2018, zapríčinený 

pandémiou Covid-19, zobrazuje graf č. 4. 

Graf č. 4 – Porovnanie počtu prenocovaní vlastných hostí v rokoch 2018 až 2021 
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 Dlhodobo ubytovaní hostia, ktorých pobyt v ubytovacom zariadení presiahne 90 dní, 

využili naše služby v počte 16 569 prenocovaní z celkového počtu 20 521 poskytnutých 

prenocovaní v roku 2021. 3744 prenocovaní patrilo krátkodobo ubytovaným hosťom. 

 

Počet prenocovaní dlhodobého ubytovania študentov (13 275), však nie je skutočným 

obrazom využitia ubytovacích jednotiek. Dohody o ubytovaní na školský rok 2020/2021 

podpísalo 48 študentov. Počas druhej vlny pandémie (január-apríl 2021) bolo skutočne 

ubytovaných len 14 študentov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil 

vysokým školám vzdelávanie dištančnou formou, čo malo za následok presun študentov 

do svojich domovov. Časť zazmluvnených študentov si hradila udržiavací poplatok (50% z 

ceny ubytovania) a časť študentov ubytovanie predčasne ukončila. Skutočné príjmy z poplatkov 

za ubytovanie študentov boli o 30% nižšie ako očakávané výnosy - vypočítané na základe 

dohôd o ubytovaní (viď graf. 5).  

Graf č. 5 – Porovnanie očakávaných a skutočných výnosov z ubytovania študentov  

v roku 2021 (v €). 

 

 

  Ubytovacie služby Penziónu Inštitút** na krátkodobé ubytovanie využilo v uplynulom 

roku 1 146 osôb. Najvyššiu návštevnosť sme dosiahli v letných mesiacoch – júl a august. Medzi 

pravidelných hostí, patria rodiny s deťmi z rehabilitačného centra Liberta, zameriavajúce sa na 

7 až 20 dňové pobyty počas rehabilitačných cvičení. Ojedinelým projektom v roku 2021 bola 

spolupráca so ZOO Košice a českou neziskovou organizáciou „Vzájemné soužití“, kde sme 

v rámci socializácie a pracovných návykov Rómov poskytli ubytovanie 10 mladým ľuďom. 
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 Ubytovacie služby, ktoré naše zariadenie poskytuje prostredníctvom rezervačného 

portálu Booking, vyhľadávali prevažne osoby zamerané na  jednodňové (pracovné) ubytovanie  

alebo víkendové ubytovanie pre páry.  

 Mesačne Penzión Inštitút**  pri kapacite 101 lôžok môže poskytnúť ubytovanie na 3000 

prenocovaní. Graf zobrazuje obsadenosť penziónu v jednotlivých mesiacoch roka 2021. 

Najvyššia obsadenosť penziónu (30% - 941 prenocovaní) bola v mesiaci august 2021.  

Graf č. 6 – Obsadenosť penziónu krátkodobým ubytovaním v roku 2021 (prenocovania) 

 

 Vplyv pandemickej situácie značne znížil počet prenocovaní v ubytovacom zariadení 

Penzión Inštitút, najmä v období január až máj 2021. Uvoľnenie opatrení, ktoré prišlo v letných 

mesiacoch, však množstvo ľudí využilo na rekreáciu. Počet prenocovaní „pasantov“  

(komerční hostia) oproti roku 2020 vzrástol o 30% a dostal sa na predcovidovú úroveň z roku 

2018. Porovnanie prenocovaní hostí, v penzióne Inštitút, v rokoch 2018 až 2021 je zobrazené 

v grafe č.7.           

Graf č. 7 – Porovnanie prenocovaní pasantov v rokoch 2018 až 2021 
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6.2      Prenájom priestorov  

            V prípade voľných kapacít ponúka IVVL na krátkodobý prenájom moderne zariadené 

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

4 štandardné učebne s kapacitou 16 až 45 osôb a salónik pre 15 osôb. V sledovanom roku 

sme zrealizovali prostredníctvom krátkodobých prenájmov spolu 67 komerčných aktivít. 

Graf č. 8 – Pomer využitia školiacich priestorov v roku 2021(vyjadrené v %) 

 

 Pandemické opatrenia razantne znížili záujem o prenájom školiacich priestorov. 

Organizátori vzdelávacích kurzov presunuli svoje aktivity do virtuálneho priestoru. 

Vzdelávanie prebiehalo online formou, preto sme využili priestory v prospech nových 

záujemcov, vytvorili sme malý cvičebný priestor, kde sa pravidelne stretávala skupina 6 žien. 

Učebne č. 308 a 310 sa striedavo využívali na kurz opatrovateliek organizovaných Úradom 

práce SR. Prenájom učební na tieto účely mal krátkodobý charakter (1-2 hodiny/ týždenne). 

Graf č. 9 – Porovnanie výnosov z prenájmu školiacich priestorov v rokoch 2018-2021  

 

 

 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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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. 10484/2020-260. 

   Organizácia nerealizovala  v roku 2021 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,- €:    

Dokumentáciu 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. 

IVVL v roku 2021 realizoval nasledovné obstarávanie: 

1. Rekonštrukcia časti vestibulu – zákazka s nízkou hodnotou. Výzva bola zaslaná  piatim 

firmám, v stanovenej lehote boli späť doručené tri obálky. Víťazom bola firma MP 

Stavex s.r.o. Košice, s najnižšou cenovou ponukou 22.128,- € s DPH. 

2. Dodávka plynu – elektronickou komunikáciou bola zaslaná výzva na predloženie 

ponuky štyrom dodávateľom plynu, na výzvu reagovali tri firmy. Víťazným 

dodávateľom plynu na dvojročné obdobie je SPP a. s. Košice s cenou 67,08 €/ MWh 

s DPH. 

3. Rekonštrukcia plochej strechy ubytovacej časti IVVL – zákazka s nízkou hodnotou. 

Výzva bola elektronicky zaslaná piatim firmám, doručené ponuky v obálkach od troch 

firiem.  Najnižšiu cenu predstavila firma ART-Term  s.r.o. Košice s cenou 24.116,40 € 

s DPH. Realizácia zákazky bude v mesiaci apríl 2022. 

4. V októbri 2021 IVVL realizoval súťaž na  „Zateplenie budovy Inštitútu vzdelávania 

veterinárnych lekárov vrátane súvisiacich stavebných prác - II. etapa“.  Oslovených bolo 

deväť stavebných firiem - všetky firmy, ktoré sa zapojili do súťaže na I. etapu stavby 

a Výzva bola zverejnená aj  na webovom sídle IVVL. Žiaľ, pre enormný nárast cien 
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stavebných materiálov v priebehu roka 2021 aj napriek aktualizácii cenníka prác, sa do 

súťaže nik nezapojil a súťaž bude nutné zopakovať. 

 

VIII.  PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

8.1 Organizačná štruktúra IVVL 

 

 
Číslo v zátvorke udáva počet pracovníkov v jednotlivých útvaroch IVVL. Celkový počet 

zamestnancov IVVL k 31.12.2021  bol 17.   

Riaditeľ                      
(1)

Odbor celoživotného 
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služieb    (1)

Referát 
prevádzky  (6)

Referát služieb    
(5)

Kancelária riaditeľa  
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(Dohoda - Externá spol.)
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veterinárnej medicíny
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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 šiestimi zamestnancami s prevahou fyzickej 

práce. Z celkového počtu 17 zamestnancov boli dvaja zamestnanci vedení na polovičný 

úväzok. Zamestnanci pravidelne absolvujú školenia realizujúce dodávateľom v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (raz za dva roky alebo ihneď pri nástupe nového 

zamestnanca) a v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti (každoročne 

oprávnené osoby IVVL). 

 Prehľad školení absolvovaných zamestnancami nad rámec zákonných povinností, 

vzdelanostnú a vekovú štruktúru zamestnancov dokumentujú tabuľky č. 7, č. 8 a č. 9.             

 

Tabuľka č. 7 -  Prehľad účasti vlastných zamestnancov na vzdelávaní v roku 2021: 

Názov aktivity: Dátum 

konania: 

Miesto 

konania: 

Počet 

zúčastnených 

zamestnancov: 

FutureLabAE event – Empowerment for 

change/ Posilnenie pre zmenu 
17.2.2021 online 1 

Modernizácia sektora prostredníctvom 

podpory a spoločného využívania poznatkov, 

inovácií a digitalizácie v pôdohospodárstve 

a vo vidieckych oblastiach 

15.3.2021 online 1 

Zákon o informačných technológiách vo 

verejnej správe v roku 2021. Štandardy pre 

informačné technológie a projektové riadenie. 

31.3.2021 online 1 

Týždeň celoživotného učenia – Regionálny 

okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 

Košického kraja 

9.11.2021 online 3 

 

 

Tabuľka č. 8 - Vzdelanostná štruktúra zamestnancov IVVL                (k 31.12.2021) 

Vzdelanie 

z toho 

VŠ SŠ        UŠ Spolu 

Muži 1           2           - 3 

Ženy 5 4 5 14 

Spolu 6 6 5 17 
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Tabuľka č. 9 -   Veková štruktúra zamestnancov IVVL           (k 31.12.2021) 

 

 

  

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 2021 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. 10 a 11.  

 

Tabuľka č. 10 -   Vzdelávacie aktivity a počet účastníkov v rokoch 2011 – 2021: 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

aktivít 104 105 

 

119 

 

92 

 

108 

 

83 

 

111 

 

127 

 

122 

 

53 

 

89 

Počet 

účastníkov 3516 3910 

 

4411 

 

3342 

 

3712 

 

2758 

 

3459 

 

4289 

 

3684 

 

2723 

 

6443 

 

 

 

 

Vek 

z toho 

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

Muži - 2 1 3 

Ženy - 11 3 14 

Spolu - 13 4 17 
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Graf č. 10 -  Prehľad počtu školení v rokoch  2012 – 2021 

 

 

 

 

Graf č. 11 -  Prehľad počtu účastníkov na školeniach v rokoch  2012 – 2021 
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X. HODNOTENIE A ANALÝZA 

 

           IVVL bol v sledovanom období odborným garantom vzdelávania všetkých 

zamestnancov organizácií štruktúry ŠVPS SR a zabezpečoval  v zmysle Kontraktu č. 

429/2020/MPRVSR-520  celoživotné vzdelávanie zamestnancov orgánov veterinárnej správy 

v oblastiach zdravia a ochrany zvierat, hygieny produktov živočíšneho pôvodu, kontroly 

potravín rastlinného pôvodu, hygieny krmív, veterinárnej ekológie a veterinárnej farmácie 

a laboratórnej diagnostiky. Z dôvodu prísnych epidemických opatrení v súvislosti s ochorením 

COVID – 19  a minimalizovania rizika jeho šírenia IVVL nemohol realizovať vzdelávacie 

aktivity osvedčenou a zaužívanou prezenčnou formou a musel pristúpiť k náhradným formám 

vzdelávania.  

 Celoživotné vzdelávanie zamestnancov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 

ako jedna z priorít ŠVPS SR v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, bola aj napriek uvedenej 

skutočnosti v roku 2021 aktuálna, predovšetkým v súvislosti s implementáciou aktuálnej 

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

každoročne vzdelávať inšpektorov organizácií ŠVPS SR, ktorí vykonávajú úradné kontroly a 

iné úradné činnosti podľa čl. 5 bod 4.  nariadenia EP a Rady č. 2017/625. Vzdelávanie sa 

realizovalo v súlade so   zákonom o veterinárnej starostlivosti a vyhláškou o postgraduálnom 

vzdelávaní. 

       Počas sledovaného obdobia sa priebežne mapovali vzdelávacie potreby cieľových 

skupín, účastníci vzdelávania mali možnosť sa vyjadriť ku kvalite školení formou anonymného  

dotazníka a aktuálne sa do školení zaraďovali témy reagujúce na vzniknuté potreby.  

 

 

XI.      HLAVNÉ  SKUPINY  UŽÍVATEĽOV  VÝSTUPOV  ORGANIZÁCIE 

 

           Podobne ako v predošlých rokoch aj v hodnotenom roku 2021 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, 

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

obecné polície a ďalších. Väčšina uvedených programov pre túto cieľovú skupinu malo 

akreditáciu MŠVVaŠ SR.  
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XII. ZÁVER 

 

V súvislosti s  pandémiou a s rizikami šírenia ochorenia COVID-19 prezenčná forma 

naplánovaných školení bola obdobne ako v roku 2020 obmedzená, resp. v priebehu roka 

pozastavená. Následne v súvislosti s pandémiou boli pozastavené aj ďalšie aktivity IVVL ako 

sú krátkodobé prenájmy priestorov pre ďalšie vzdelávanie a aktivity v oblasti ubytovacích 

služieb, ktoré vykonávame, so súhlasom zriaďovateľa, ako podnikateľskú činnosť.  

V týchto činnostiach, ktoré slúžia ako doplnkový zdroj finančných prostriedkov pre 

realizáciu hlavného predmetu činnosti, sme z dôvodu epidemických opatrení zaznamenali 

výrazný pokles. U krátkodobých prenájmov školiacich priestorov bol pokles v príjmoch o 83% 

oproti roku 2019, u ubytovania sme zaznamenali pokles o 44% oproti roku 2019 ako roku pred 

pandémiou. S uvoľnením niektorých opatrení počas letných mesiacov organizácia mohla 

zabezpečiť iba niektoré školenia, ktoré organizuje na komerčnej báze pre záujemcov mimo 

štruktúry organizácií ŠVPS SR. 

        Pretože organizácia nemohla plniť svoje úlohy počas väčšiny mesiacov roka 2021, po 

dohode so ŠVPS SR, sa plánované vzdelávacie aktivity v NP  uskutočňovali dištančne formou 

videokonferencií. Rovnako aj školenia iného zamerania pre cieľové skupiny mimo štruktúry 

ŠVPS SR,  ako ochrana zvierat pri preprave, odchyt túlavých zvierat, ochrana zvierat počas 

usmrcovania, ochrana zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely, školenia 

poľovníkov, nemohli byť realizované prezenčnou formou.  

Pozitívom bola skutočnosť, že zriaďovateľ v súvislosti s pandémiou navýšil IVVL 

finančné prostriedky na zabezpečenie bežných prevádzkových nákladov ako aj  kapitálových 

výdavkov a na vyplatenie odmien a odvodov z odmien zamestnancom podľa Kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa. 

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 2021 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 

z hľadiska novej legislatívy a najnovších vedeckých poznatkov vo veterinárnej medicíne 

a príbuzných odboroch.  
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V sledovanom období bolo v rámci 40 aktivít vyškolených 5 161 zamestnancov 

organizácií ŠVPS SR a 1 282 ďalších účastníkov školení na 49 aktivitách. Celkovo IVVL 

zorganizoval 89 vzdelávacích aktivít a vyškolil 6 443 osôb, ktorým boli vydané osvedčenia 

o absolvovaní rôznych druhov vzdelávania.  

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 nevykazovala stratu.  

Počas celého sledovaného obdobia  inštitúcia efektívne využívala zverený majetok štátu. 

 

 

V Košiciach  21. 4. 2021. 

 

 

                                                        MVDr. Jozef  Pokorný 

                  riaditeľ 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Národný program vzdelávania zamestnancov štruktúry ŠVPS SR v roku 2021 

Príloha č. 2: Akreditované vzdelávacie programy platné v roku 2021 


