Prosíme zaslať obratom!!!!!
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Centrum celoživotného vzdelávania

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

PRIHLÁŠKA

Centrum celoživotného vzdelávania

ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATÁ

Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................…..
Spolufinancované ES

organizácia (adresa, PSČ) ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
pracovné zaradenie: ...................................................................................................
tel.: ................................................. fax: .....................................................................

Vás pozýva na vzdelávací kurz

e-mail: ........................................................................................................................
dátum narodenia: .......................................................................................................
/Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom
vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov./

Objednávam si ubytovanie:
áno

Dátum:

nie

Pečiatka a podpis:
Nitra, 2010

ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ZVIEARTÁ

ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ZVIEARTÁ

Agroinštitút Nitra, štátny podnik,
Akademická 4, 949 01 Nitra

Rozsah kurzu:

11 hodín

Organizačná forma:

denná forma, kurz

Termín:

27. – 28. 1. 2010

Forma vzdelávania:

prednášky, konzultácie, diskusia

Cieľ kurzu:

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť subjektom
pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe potrebné
znalosti súvisiace so zavádzaním chovných postupov a
dodržiavaním požiadaviek
nad rámec príslušných
povinných štandardov, ktoré musia v prípade podpory
z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 v rámci

Organizačný garant:

Kristína Páleníková

Miesto konania:

opatrenia „Platby za životné podmienky zvierat“ dodržiavať.
fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe, ale hlavne žiadatelia o podporu z Programu
rozvoja vidieka 2007 - 2013 v rámci opatrenia „Platby za
životné podmienky zvierat“ v prípade podopatrení:
Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc
Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných
Zlepšenie životných podmienok v chove oviec
Žiadatelia o podporu z podopatrení: Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc,
Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných, Zlepšenie životných podmienok v chove
oviec musia dať preškoliť aspoň jedného zástupcu organizácie, ktorý okrem daného
špeciálneho kurzu absolvuje aj kurz Životné podmienky zvierat /všeobecne/.
Osnova kurzu:
I. Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka
•
Tech. riešenie odchovu teliat dojčiacimi kravami v rôznych systémoch ustajnenia
•
Zásady a postupy pri tvorbe dojčiacich skupín
•
Zásady ošetrovania dojnice a teliat počas odchovu
•
Výživa a kŕmenie teliat a dojčiacich kráv
•
Odstav teliat a zásady chovu a výživy
II. Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných
•
Odchov a chov pripúšťaných a prasných prasníc a prasničiek
• Organizácia chovu vysokoprasných a dojčiacich prasníc
• Zásady ošetrenia ciciakov a odstavčiat
• Technika a organizácia výkrmu
• Zásady kŕmenia a výživy ošípaných
III. Zlepšenie životných podmienok v chove oviec
•
Technika chovu bahníc dojných plemien, príprava na bahnenie
•
Pôrod oviec, ošetrenie jahniat a oviec po pôrode, odchov jahniat v pôrodných
kotercoch v 1. týždni postnatálneho vývoja
•
Starostlivosť o jahňatá a bahnice v 2. a 3. týždni odchovu
•
Organizácia odchovu jahniat po 3. týždni postnatálneho vývoja, výber
plemenných jahničiek a baránkov na ďalší odchov, Evidencia v chove

tel.: 037/7910 280, fax.: 037/7910 159,
e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk

Školiaci kurz je akreditovaný MŠ SR. Po jeho absolvovaní a vykonaní záverečnej skúšky
absolventi získajú osvedčenie, ktoré musia do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia
predložiť na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Cieľová skupina:

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

1.

Vzdelávací kurz „Špeciálna starostlivosť o zvieratá“ sa bude realizovať
v rámci projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka 2007-2013,
Priorita: Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu
v oblasti agropotravinárstva a lesníctva
Opatrenie č. 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

2.

Z projektu budú hradené účastníkom kurzu náklady na:
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Nitra, štátny podnik počas trvania
kurzu
- školné

3.

Maximálny počet účastníkov na kurz je 20.

4.

Podrobný program kurzu obdržia účastníci pri registrácii.

5.

Registrácia účastníkov kurzu je v prvý deň kurzu do 9.00 hod.
v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik.

6.

Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami
8, 14, 15, 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex.

7.

Záväznú prihlášku pošlite najneskôr týždeň pred termínom konania
vzdelávacieho kurzu na adresu (faxom alebo elektronickou poštou):
Kristína Páleníková, Centrum celoživotného vzdelávania, Agroinštitút
Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

