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POZVÁNKA
Legislativní požadavky v oboru zpracování masa
Ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa a časopisem Maso jsme pro Vás připravili
odborný seminář s prostorem pro výměnu zkušeností v praktických požadavcích na uplatňování
legislativních požadavků na bezpečnost masa a masných výrobků. Základem je nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, české zákony a prováděcí vyhlášky. Seminář je
určen zpracovatelům masa a úředním veterinárním lékařům.
Místo konání:

VFU Brno, Pavilon prof. Lenfelda, budova č. 12, posluchárna I. posch.

Termín konání:

12.4.2016 (úterý), od 9:00 h, registrace od 8:00 h

Cena:

1200,- Kč (pro členy ČSZM 1080,- Kč), včetně 21 % DPH, se splatností do 6.4.2016,
úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,
č.ú. 154568547, num. kód 0300, v.s. 9720911204, k.s. 0308, VFU Brno IČ 62157124,
DIČ CZ62157124.
Daňový doklad o zaplacení obdržíte pří registraci, dnem uskutečnění zdanitelného
plnění je den konání semináře.
Závaznou přihlášku zašlete na adresu ICVI VFU Brno co nejdříve, nejpozději
do 6.4.2016. Při registraci předložte prosím doklad o zaplacení semináře (kopie
bankovního výpisu)!

Přihlášení:

Poznámka:

Doporučujeme připravit příspěvek do diskuse.

Odborným garantem semináře je MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA z Ústavu gastronomie FVHE,
VFU Brno. Přednášející: Ing. Jan Katina, MVDr. Jan Váňa, MVDr. Lenka Sedláčková, MVDr. Ing.
Dana Třísková atd.
V případě potřeby využijte kontaktních možností k Vaší informovanosti: paní Milena Binková,
tel.: 541 562 091, e-mail: binkovam@vfu.cz.
S pozdravem

V Brně dne 18.3.2016

Přílohy: závazná přihláška
.program semináře

MVDr. Mirko Treu, CSc., v.r.
vedoucí ICVI

Příloha 1
Zašlete na adresu: Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Palackého tř. 1946/13, 612 42 Brno
e-mail: binkovam@vfu.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na seminář „Legislativní požadavky v oboru zpracování masa“, který se
bude konat 12. dubna 2016 a beru na vědomí, že jsem povinen respektovat organizační pokyny
uvedené v pozvánce z 18.3.2016.
Jméno, příjmení, titul(y): ……………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: ……………………………………………………………………….. PSČ: ……………
Adresa zaměstnavatele: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
PSČ: ……………

Člen ČSZM: ANO/NE (nehodící se škrtněte)

Tel.: ……………………….………………………… E-mail: ……..………………………………..
IČ: ……………………… DIČ: ……………………… bank. spojení: ...………………………/………..

Registrační poplatek ve výši Kč 1.200,- nebo Kč 1.080,- Kč (nehodící se škrtněte) byl uhrazen
dne ………….. 2016, z účtu č. ………….……………………..
ve prospěch účtu u ČSOB, a.s., pobočka Brno, č.ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 9720911204,
k.s. 0308, VFU Brno IČ 621 57 124, DIČ CZ62157124.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICVI VFU Brno v nezbytném rozsahu a ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani k jiným účelům,
nestanoví-li zákon jinak.

Datum:

Podpis:

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete co nejdříve nejpozději do 6.4.2016.
Pro dalšího účastníka pořiďte prosím kopii závazné přihlášky!

Příloha 2

Legislativní požadavky v oboru zpracování masa
PROGRAM

12. dubna 2016 (úterý)
Pavilon profesora Lenfelda, budova č. 12, posluchárna I. poschodí

08:00-09:00

Registrace účastníků

Předsedající: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
09:00-09:15

Zahájení
MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

09:15-09:45

Úvod do problematiky
Ing. Jan Katina

09:45-10:15

Zlepšení hygieny na jatkách – čistá zvířata
MVDr. Jan Váňa

10:15-10:45

přestávka

10:45-11:15

Používání přídatných látek v pohledu SVS
MVDr. Lenka Sedláčková

11:15-11:45

Výsledky úřední kontroly SZPI při prodeji masa a masných výrobků
v maloobchodu za rok 2015
bude upřesněno

11:45-12:15

Nová potravinářská legislativa v oblasti potravin živočišného původu
MVDr. Ing. Dana Třísková

12:15-13:15

polední přestávka

13:15-16:00

Panelová diskuse za účasti přednášejících

Změna programu vyhrazena!

