
Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania 
Referát poradenstva a tvorby projektov 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, 

hygieny a welfare zvierat 
MODUL 05 – Životné podmienky zvierat, welfare zvierat 

 
Meno,  priezvisko,  titul: .............................................................. 

Organizácia(adresa, PSČ): ........................................................ 

................................................................................................... 

Pracovné zaradenie:.................................................................. 

tel.:..............................fax:...................e-mail:............................ 

Bankové spojenie....................................................................... 

IČO..................................................DIČ..................................... 

IČ DPH .............................................. 

Dátum a miesto narodenia: ....................................................... 
/Osobné údaje budú spracované  Agroinštitútom Nitra za účelom vydania 

osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov./ 

 
Záväznú objednávku prosím označte krížikom!  
STRAVOVANIE 20.06. 2007 21.06. 2007 22.06. 2007 
obed        (89,-
Sk) 

   

večera     (70,-
Sk) 

   

 
Potvrdzujem, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške ...................Sk 
na účet Agroinštitút Nitra, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 
7000072567/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 7031 
 
 
 
Dátum:    Podpis a pečiatka :  

 
AGROINŠTITÚT   Nitra 

Vzd   vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR 
 

Centrum celoživotného vzdelávania 
 
 
 

 
Vás pozýva  

na vzdelávaciu aktivitu 
 

 
 

UUppllaattňňoovvaanniiee  nnoorriieemm  EEÚÚ  vv  oobbllaassttii  oocchhrraannyy  
žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa,,  hhyyggiieennyy  aa  wweellffaarree  zzvviieerraatt  

 
 

MMOODDUULL  0055  ––    
ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY  ZZVVIIEERRAATT,,  

WWEELLFFAARREE  ZZVVIIEERRAATT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agroinštitút Nitra 
 
 

  



 
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, 

hygieny a welfare zvierat 
MODUL 05– Životné podmienky zvierat, welfare zvierat 

 
  
 
Termín konania:     20. – 22. 06. 2007, miestnosť S1 
 
 
Cieľ: poskytnúť subjektom pôsobiacim v poľnohospodárstve 

potrebné informácie v súvislosti s dodržiavaním 

štatutárnych požiadaviek v oblasti životných podmienok 

zvierat 

 
Cieľová skupina:  určené fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim v  

                               poľnohospodárskej prvovýrobe, poradenským subjektom  

                               a ďalším záujemcom o danú problematiku 

 
Rozsah kurzu:     24 hodín 
 
Obsah kurzu:         ▪     Minimálne normy ochrany teliat  

 Minimálne normy ochrany ošípaných                                                                                                                                
 Minimálne normy ochrany nosníc  
 Minimálne normy ochrany oviec  
 Technika a technológia chovu kráv, jalovíc 

a výkrmového HD 
 Legislatívne požiadavky pre skladovanie 

hospodárskych hnojív  
 Platby za životné podmienky zvierat 

Organizačný garant:  
Mgr. Kristína Páleníková 

                     tel.: 037/7910223, fax.: 037/7910159 

               e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk 

 
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, 

hygieny a welfare zvierat 
MODUL 05 – Životné podmienky zvierat, welafare zvierat 

 
 
 
Organizačné pokyny: 

1. Registrácia účastníkov:  v prvý deň školiaceho kurzu o 9.00 hod. 

pred  miestnosťou S1 

2. Autobusové spojenie  zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, 

resp. linkami 8, 14, 15, 32 na  zastávku Akademická. 

3. Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosíme vyznačiť 

v záväznej prihláške  a uhradiť v prvý deň kurzu pri prezentácii. 
4. Možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Agroinštitút Nitra 

telefonicky na č. 037/7910 111, 037/6533 361 

5. Záväznú  prihlášku  s avízom  o platbe zašlite obratom 
najneskôr do 18.06. 2007 na adresu:  

Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra, 

Akademická 4, 949 01 Nitra,    faxom na: 037/79 10 159, príp. e-

mailom. 

6. Účastnícky poplatok: 2 500,- Sk (v cene: školné) 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180 

        konštantný symbol: 0308  

                               variabilný symbol:  7031  

     IČO: 156 540 

7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky 

uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, ako 

aj pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu. 

8. V prípade neúčasti prihláseného sa účastnícky poplatok nevracia. 


