VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a
zemědělských produktů: význam výzkumu a
nezávislých studií v systému zajištění bezpečných
potravin

Seminář se koná v pátek 24. listopadu 2017 od 10:00 h (registrace od 9:30 h)
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze,
budova B, posluchárna BIII
(vstup do posluchárny je v přízemí, v pravé části budovy),

Technická 3, Praha 6 (metro „A“ Dejvická)

Garant a moderátor semináře: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Přivítání a představení činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí
(VVF a ŽP)
Ing. Václav Stejskal, PhD. - předseda Vědeckého výboru
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2. Odborné referáty
Aktuální informace MZe týkající se bezpečnosti potravin v ČR a EU a spolupráce s EFSA
Zástupce MZe, odbor bezpečnosti potravin
Ministerstvo zemědělství

Využití odborných stanovisek VVF a ŽP pro kontrolní účely SZPI
Mgr. Zuzana Tomášová Kalábová, Ing. Petr Cuhra
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Aktuální témata v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv – případová studie
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zřízení tzv. “počátečního seznamu Unie“ UNION LIST OF NOVEL FOODS dle novely
Nařízení (EU) 2283/2015 o nových potravinách formou implementačního nařízení –
připomínky
RNDr. Václav Bažata
Nezávislý expert, člen Vědeckého výboru

Obaly ve vztahu k bezpečnosti potravin
Ing. Jitka Sosnovcová
Státní zdravotní ústav
Obaly posilují bezpečnost potravin
Ing. Vlado Volek
Obalový institut SYBA s.r.o.
Potenciál hlodavců, hmyzu a roztočů z hlediska poškození obalů potravin a surovin
Ing. Václav Stejskal Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Rezistence škůdců k pesticidům ve vztahu k životnímu prostředí
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha

Glosa - nezbytnost ochrany rostlin pro zajištění výroby zdravých a bezpečných surovin a
potravin
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko
Aktuální úpravy legislativy v oblasti potravinových kontaminantů a vzorkování potravin
Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Upozorňujeme, že může dojít ke změně programu.

Časový harmonogram:
9:30 – 10:00

Registrace

10:00 – 10:15

Zahájení

10.15 – 13:30

Odborný program

Organizační informace:
Místo konání: VŠCHT, budova B, posluchárna BIII (vstup do posluchárny je v přízemí, v
pravé části budovy – viz přiložená mapa), Technická 3, Praha 6
Spojení: pěšky od metra „A“ Dejvická
Účast na semináři je bezplatná. V průběhu semináře je zajištěno občerstvení.
Prosíme všechny zájemce, aby potvrdili svou účast elektronicky na adresu frankova@vurv.cz
(RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., sekretariát Vědeckého výboru). Uvádějte prosím Vaše
jméno, název a adresu instituce a kontaktní emailovou adresu.

