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Vás pozývajú  na konferenciu

Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku?
VET FUTURE

Program: 

 9.00 – 10.00 Príhovory zástupcov organizácií (UVLF v Košiciach, KVL 
    SR, ŠVPS SR, MPRV SR, FVE) 
 10.00 – 11.30 Federation of Veterinarians of Europe – Vet Future z po- 
    hľadu európskej federácie (Rafael Laguens, prezident FVE) 
1 1.30 – 12.00 Prehliadka Univerzitnej veterinárnej nemocnice 
 12.00 – 13.00 Obed 
 13.00 – 13.30 Štátna veterinárna a potravinová správa SR – Postavenie 
    ŠVPS SR v potravinovom reťazci na národnej a medzinárod- 
    nej úrovni: súčasnosť a výzvy do budúcnosti (Jozef Bíreš,  
    ústredný riaditeľ ŠVPS SR)
 13.30 – 14.00 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
    – Súčasnosť a budúcnosť univerzity a jej poslanie (Jana Moj- 
    žišová, rektorka UVLF v Košiciach) 
 14.00 – 14.30 Komora veterinárnych lekárov SR – Efektívna komunikácia 
    pre veterinárnu profesiu a zvieratá (Ivan Riečan – predseda 
    dozornej komisie) 
 14.30 – 15.00 Prestávka 
 15.00 – 17.00 Diskusné fórum na témy:
 • Veterinárne vzdelávanie (predsedá Jana Mojžišová) 
  Nové požiadavky na európske štandardy veterinárneho vzdelávania, 
  day one skills – kompetencie a zručnosti absolventa, postgraduálne 
  vzdelávanie
 • Veterinárna profesia (predsedá Ladislav Stodola) 
  Postavenie veterinárnej profesie v spoločnosti a jeho úloha, nové mož- 
   nosti pracovných príležitostí pre veterinárnych lekárov v budúcnosti, 
  uplatňovanie štandardných postupov vo veterinárnej oblasti, vzájomná 
  spolupráca stavovských organizácií 
 • Veterinárna legislatíva (predsedá Jozef Bíreš)
  Tvorba veterinárnej legislatívy a požiadavky na veterinárnu legislatívu 
  v budúcnosti, zdravie a welfare zvierat, lieková politika a zdravotná 
  bezpečnosť potravín, ochrana spotrebiteľa, spolupráca s medzinárod- 
  nými veterinárnymi organizáciami 
 17.00 – 18.00 Závery konferencie a schválenie komuniké 
 18.00   Ukončenie konferencie 
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