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1. Úvod 

Konference „Již 700 let rozumíme masu“ je součástí letošních celoročních 

oslav, při kterých si Český svaz zpracovatelů masa připomíná sedmisté 

výročí udělení privilegia používání českého lva ve znaku řeznického cechu 

a práva nástupu tohoto cechu v čele všech řemesel. 

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům všech součástí vnějšího 

prostředí na obor zpracování masa je jednou z hlavních pracovních náplní 

Českého svazu zpracovatelů masa právě provádění vzdělávacích, školících 

a informačních činností. 

Zajištění této konference bylo přitom významně podpořeno dotačními 

prostředky z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, jehož 

administrátorem je Státní zemědělský intervenční fond. 

2. Předmět a cíl konference 

Tématické okruhy konference „Již 700 let rozumíme masu“, která je určena 

především pro širší odbornou veřejnost, zahrnují přidávání hodnoty 

zemědělským produktům, bezpečnost, kvalitu a hygienické požadavky na 

výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní 

a hygienické praxe. Cílem konference je především výměna zkušeností ve 

vztahu k těmto okruhům na mezinárodní úrovni. 

3. Přednášející 

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (FVHE, VFU Brno) 

Doc. MVDr. Pavel Bystrický, Ph.D. (KHTP, UVL v Košiciach) 

Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (KHTP, UVL v Košiciach) 

MVDr. Josef Kameník, CSc. (FVHE, VFU Brno) 

MVDr. Vladimír Kop řiva, Ph.D. (FVHE, VFU Brno) 

Ing. Jan Katina (ČSZM) 
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4. Organizace 

a. Termín, místo konání 

Termín: 3. března 2010, 09:00 až 16:00 hod. 

Místo konání: Press centrum, BVV Brno (pavilon E, 2. patro) 

b. Program 

Čas 

Od Do 
Téma Přednášející 

09:00 09:30 Registrace účastníků  

09:30 09:45 Zahájení konference 
Ing. Jaromír Kloud 
Ing. Jakub Šebesta 

09:45 10:30 Již 700 let rozumíme masu 
Doc. MVDr. Ladislav 
Steinhauser, CSc. 

10:30 11:15 
Veterinárna kontrola a zdravotné 
nebezpečenstvá 

Doc. MVDr. Pavel 
Bystrický, Ph.D. 

11:15 11:30 Přestávka  

11:30 12:15 
Kvalita mäsových výrobkov od noriem 
po zaručené tradičné špeciality 

Prof. MVDr. Peter 
Turek, Ph.D. 

12:15 13:00 
Systém HACCP při výrobě trvanlivých 
fermentovaných salámů 

MVDr. Josef Kameník, 
CSc. 

13:00 13:30 Přestávka  

13:30 14:15 
Spotřeba masa, masných výrobků v ČR 
a aspekty hygieny potravin 

MVDr. Vladimír 
Kopřiva, Ph.D. 

14:15 15:00 
Zápis masných výrobků do rejstříku 
zaručených tradičních specialit 

Ing. Jan Katina 

15:00 15:55 Diskuze  

15:55 16:00 Závěr konference Ing. Jaromír Kloud 

Pozn.: Změny programu vyhrazeny. 

c. Odborný garant: Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. 

d. Organizační garant: Ing. Jitka Vostatková (ČSZM) 

sekretariat@cszm.cz; tel.: 244 092 405 

e. Materiály: Účastníci konference obdrží materiály ve formě Sborníku 

přednášek a CD nosiče. Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování 

konference a získají rovněž podrobný seznam účastníků. 
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5. Podmínky účasti 

a. Konference se uskuteční v areálu BVV Brno (Press centrum, pavilon 

E, 2. patro) v průběhu konání Mezinárodního potravinářského veletrhu 

SALIMA 2010. Účast na konferenci ovšem není podmíněna platným 

oprávněním pro vstup na tento veletrh. 

b. Účast na konferenci není zpoplatněna, podmínkou účasti je jen 

registrace (viz bod c. níže), ovšem vzhledem ke kapacitním 

možnostem konferenční místnosti (max. 80 účastníků) bude účast 

přednostně umožněna zájemcům z řad členských subjektů ČSZM 

a pozvaných hostů. 

c. Závazný zájem o účast na konferenci sdělte Ing. Jitce Vostatkové 

prostřednictvím elektronické adresy sekretariat@cszm.cz, a to 

nejpozději do 19.2.2010. Pro účely registrace účasti uvádějte: 

- jméno, příjmení, titul účastníka, 

- název zaměstnavatele a funkci účastníka, 

- kontaktní údaje účastníka (bude využito pro potvrzení účasti). 

 


