Komora veterinárnych lekárov SR
Vás pozýva na workshop „Veterinárna starostlivosť vo včelárstve“,
ktorý sa uskutoční dňa 18. 5. 2019 / sobota /
v Liptovskom Hrádku – Ústav včelárstva, ul.: Dr. J. Gašperíka 599, 033 80 Liptovský Hrádok.
Registrácia účastníkov: 08:00 hod. - 09:00 hod.

Program workshopu 18. 5. 2019
časová
os
9:00 12:00
12:00 13:00
13:00 15:00
15:00
16:00

Téma

Skupina Téma

Skupina

Praktické skúsenosti s tlmením moru včelieho plodu v ČR (MVDr. Zdeněk Klíma)

I. a II.

Obedná prestávka
Využitie potencovaného medu pri liečbe rán vo veterinárnej praxi (MVDr. Zdeněk Klíma)
Praktická časť – Odber a vyšetrenie
vzoriek pri podozrení na nozematózu
(MVDr. Martin Staroň)

I.

I. a II.

Praktická časť – Odber a vyšetrenie vzoriek
pri podozrení na nozematózu
(MVDr. Zdeněk Klíma)

II.

Organizačné zabezpečenie:
Workshop je určený pre veterinárnych lekárov, ktorí sa venujú alebo sa chcú venovať chovu a chorobám
včiel.
Vložné na seminár - workshop je 30,- € s DPH, platba je možná len priamo na mieste, formou hotovosti alebo
použitím vzdelávacích poukazov KVL SR v predpísanej hodnote, registrácia elektronickou prihláškou na
www.kvlsr.sk do 10.05.2019.
Upozorňujeme členov KVL SR, aby si priniesli so sebou identifikačné karty /ID/ člena KVL SR, nakoľko
registrácia na začiatku seminára sa bude vykonávať elektronickou formou.
Workshop je zaradený do vzdelávania KVL SR a bolo mu pridelených 40 bodov. Maximálny počet účastníkov je
15 osôb v jednej skupine, budú vytvorené 2 účastnícke skupiny. Pracovný odev prosíme priniesť vlastný. V
prípade, že nebude do termínu uzávierky nahlásených viac ako 10 účastníkov, akcia sa ruší.
MVDr. Zdeněk Klíma
2003 - 2009
• Fakulta veterinárního lékařství (titul MVDr.), odborná práce Terapeutický efekt použití odpařovacích
systémů kyseliny mravenčí při léčbě varroózy včel
• postgraduální studium – téma: Nové metody diagnostiky a terapie onemocnění včel
2009 - 2011
• předseda PSNV-CZ, o.s.
2011
• člen Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum (MSVV, o.s.)
V minulosti pôsobil na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe ČR, kde mal na starosti aj agendu chovu
a zdravotnej problematiky včelstiev. Pôsobil aj ako hodnotiteľ požiadaviek na certifikáciu BIO chovov
včelstiev.
V súčasnosti vykonáva súkromnú veterinárnu činnosť vo vlastnom ambulantnom veterinárnom zariadení a
tiež sa venuje zdravotnej problematike veľkých HZ. Podieľa sa na selekcii a šľachtení včelstiev s
varroatolentnými vlastnosťami a prevádzkuje testačnú stanicu zaoberajúcu sa testami vitality včelstiev.

Tešíme sa na stretnutie.
Prezídium KVL SR

