
S A L I M A  2 0 1 6  –  P O Z V Á N K A  
 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy ČR 

Ministerstvo zemědělství ČR – Úřad pro potraviny 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

 
pořádají 

 

13. konferenci o zdravotní nezávadnosti výroby 
a zpracování potravin živo čišného p ůvodu 

 
17. února 2016 (středa) 

 
Kinosál 102, I. posch., administrativní budova BVV, Výstaviště Brno 

 
 
Konference je zaměřena na aktuální problematiku v oblasti bezpečnosti potravin jak v České 
republice, tak i Slovenské republice. Jedná se především o oblast antibiotické politiky v bezpečnosti 
potravin, garance kvality označených potravin živočišného původu a regionální potraviny. 
 
Konference se koná při příležitosti mezinárodních gastronomických veletrhů SALIMA v Brně, 
pořádaných v době 17.2.–21.2.2016. Pro účastníky konference je zajištěn volný vstup 
na gastronomické veletrhy. 
 
Určení 
Konference je nejen pro odbornou veterinární veřejnost (ředitele veterinárních správ, inspektory 
hygienické služby, výzkumné, pedagogické a laboratorní pracovníky apod.), ale také odbornou 
veřejnost státních a soukromých institucí z oblasti potravinářství a pracovníky z oblasti obchodu. 
 

Cena 
Registrační poplatek Kč 400,- včetně DPH je stanoven dohodou. Zahrnuje organizační zajištění, 
občerstvení a volnou vstupenku na veletrh SALIMA. 
 

Způsob platby 
Platbu poukažte před konáním konference: 
a) převodním příkazem ve prospěch VFU Brno, účet u ČSOB Brno, č.ú. 154568547, kód banky 0300, 

v.s. 9720170216, k.s. 0308, IČ 62157124, DIČ CZ62157124, 
b) ve výjimečných případech a pro účastníky ze Slovenska platba na místě, po předchozím přihlášení. 

Přihlášení účastníci ze Slovenské republiky mohou platit poplatek na místě v hotovosti v Kč nebo 
15 EUR. 
Plátci převodem obdrží daňový doklad o zaplacení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
konání konference. 
 
Registrace účastníků – I. posch., administrativní budova BVV (výšková budova vlevo od hlavního 
vchodu do brněnského Výstaviště). 
Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení registračního poplatku (kopie bankovního 
výpisu)! 



PROGRAM 
 

09:00 Registrace účastníků (I. posch., administrativní budova BVV) 
 ICVI VFU Brno 
 

Předsedající: doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. – MěVS v Praze SVS ČR 

09:30 Zahájení – úloha SVS ČR v kontrolní a dozorové činnosti na úseku zdravotní 
bezpečnosti potravin 

 Milan Malena – ústřední ředitel ÚVS SVS ČR 

09:45 Úloha ŠVPS SR v kontrolní a dozorové činnosti na úseku zdravotní bezpečnosti 
potravin  

 Jozef Bíreš – ústredný riaditeľ ŠVPS SR 

10:00 Otázky spojené s rezidui antibiotik v potravinách živočišného původu 
 Jiří Drápal, Simona Haldová, Alena Honzlová – ÚVS SVS a SVÚ Jihlava 

10:20 Nově připravovaná pravidla pro veterinární léčivé přípravky a pro medikovaná 
krmiva 

 Lucie Pokludová, Jiří Bureš, Alfred Hera – ÚSKVBL 

10:40 Bezpečnost potravin ve vztahu k reziduím léčiv – nové vybrané aspekty 
hodnocení bezpečnosti farmakologicky aktivních látek a analýzy reziduí 

 Leona Nepejchalová, Martina Rejtharová – ÚSKVBL 

11:00 Antibiotická politika a zdraví lidí 
 Helena Žemličková – Fakultní nemocnice Hradec Králové 

11:20 Pře s t á v k a  –  k á v a 

12:00 Požadavky pro udělení národní značky kvality Klasa u potravin živočišného 
původu 

 Dana Třísková – Ministerstvo zemědělství ČR 

12:20 Regionální potravina v Jihomoravském kraji 
 Václav Hlaváček, Jaromír Musil – Regionální agrární komora JmK 

12:40 Panelová diskuse 
  

13:00 Závěr – exkurze gastronomických veletrhů 
 
 
Změna programu vyhrazena. 
 
Účast 
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete laskavě co nejdříve, nejpozději do 12. února 2016 na adresu: 
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno, 
e-mail: temelovav@vfu.cz 
 

Prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění závazné přihlášky! Pro každého účastníka vyplňte 
prosím samostatnou přihlášku. 
 

Za podporu a spolupráci děkujeme akciové společnosti Veletrhy Brno 
a Regionální Agrární komoře Jihomoravského kraje! 

 
Organizační zajištění a registrace 
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Věra Temelová, Palackého tř. 1946/1, 
612 42 Brno, tel.: 541 562 092, 541 562 090, e-mail: temelovav@vfu.cz 



Zašlete obratem na adresu: ICVI VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, e-mail: temelovav@vfu.cz 

 
ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA 

 
Termín uzávěrky: 12.2.2016 

 

Přihlašuji se závazně na 13. konferenci o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin 
živočišného původu, 

která se uskuteční dne 17. února 2016 v Kinosálu 102, Výstaviště Brno. 
 
 
Příjmení, jméno, titul:       
 
Datum narození:       
 
Fakturační adresa:       
 
 
E-mail:       
 
Tel:                              Fax:                           IČ:                           DIČ:       
 
 
Způsob platby:     a * / b * /              * vyznačte zvolený způsob 

 
Registrační poplatek ve výši Kč 400,- byl uhrazen dne       2016 z účtu č.       
 
 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICVI VFU Brno na dobu neurčitou, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, k účelu poskytnutí informací vašemu institutu. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani k jiným 
účelům. 
 
 
 
 
Datum:                                                                         Podpis, razítko (ne při elektronickém podání): 
 
 
 
Přihláška do diskuse na téma:       
 


