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POZVÁNKA
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na odborné školenie
„Podkúvač“, ktorého cieľom je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených
odborníkov vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických
kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania. Kurz je akreditovaný Akreditačnou
komisiou pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR pod číslom 1570/2014/8/1.
Prvá časť školenia sa uskutoční v termíne od 19. – 23. marca 2018. Začiatok kurzu
je o 9.00 h. Kurz potrvá od pondelka 19. marca 2018 do soboty 24. marca 2018 (končí na
obed) a pokračuje v pondelok 26. marca 2018 do štvrtka 29. marca 2018 (končí na obed).
Počas kurzu je v čase od 12.00 – 13.00 h obedňajšia prestávka. Predpokladaný záver každého
dňa (okrem soboty a posledného štvrtka) je o 16.00 h.
Druhá časť kurzu sa uskutoční v termíne od 3. do 12. apríla 2018 v obdobnom
časovom rozsahu ako pri 1. časti kurzu. V posledný deň, t.j. 12.4.2018 končí záverečnou
skúškou.
Cena za kurz je uvedená v návratke. V prípade záujmu je ubytovanie a stravovanie pre
Vás zabezpečené v Penzióne** Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod
Hradovou 13/a, 041 77 Košice (cca 300 m od univerzity).
Na kurz je dobré doniesť si svoj pracovný odev (montérky), koženú pracovnú zásteru
(nie gumenú), kožené pracovné rukavice a vhodnú koženú obuv (nie gumenú). Ak chcete
používať svoje pracovné nástroje, na ktoré ste zvyknutí, môžete si ich priniesť tiež.

Košice, 31. január 2018

MVDr. Jozef Pokorný
riaditeľ IVVL

Príloha: Záväzná návratka

ZÁVÄZNÁ NÁVRATKA
na kurz „Podkúvač“ v termíne od 19.3. do 12.4. 2018
Meno, priezvisko, titul účastníka kurzu: .....................................................................................
Dátum narodenia: ......................................... Miesto narodenia: ...............................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Telefón: .......................................................... E-mail: ...............................................................
Vyznačte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
základné
učňovské
stredné (bez maturity)
učňovské s maturitou

úplné stredné s maturitou
úplné stredné odborné s maturitou
vyššie odborné
vysokoškolské

Školný poplatok je 1128,40 €/osobu. Táto cena nezahŕňa výdavky na cestovné, ubytovanie
a stravovanie. Poplatok je potrebné uhradiť do 12.3.2018 na účet IVVL IBAN: SK55 8180
0000 0070 0015 1337, Variabilný symbol: 19032018 (SWIFT: SPSRSKBA) alebo poštovou
poukážkou na adresu Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a,
041 77 Košice; do Štátnej pokladnice: 8180, na číslo účtu 7000151337.
Záujem o ubytovanie na IVVL od 18.3. – 12.4. 2018 v sume 95,- €:
(vyznačte)
mám
nemám záujem.
Sumu za ubytovanie si hradí každý sám pri príchode na IVVL. Stravu si môžete objednať po
príchode vo Vet bare (v budove IVVL) a hradí si ju každý sám. V prípade záujmu je možné si
dať vyprať svoje osobné prádlo za poplatok 2,50 €.
Túto záväznú návratku zašlite najneskôr do 5.3.2018 elektronicky na meitnerova@ivvl.sk,
osobne alebo poštou.

V ................................

dňa ........................

Kontaktná osoba: Ing. Erika Meitnerová,

Podpis: ........................................

055/79 691 12 (17), meitnerova@ivvl.sk.

Poznámka: Zaslaním prihlášky zároveň poskytujete súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov. IVVL zaručuje, že Vaše osobné údaje budú použité na účel evidenčný,
administratívny, štatistický a na vystavenie dokladov.

