Pozvánka na konferenci
realizovanou v rámci projektu
„Český svaz zpracovatelů masa – informačně vzdělávací
akce mezinárodního charakteru v roce 2010“

Maso a masné výrobky – co má vědět
výrobce a spotřebitel
České Budějovice, 27.8.2010

1. Úvod
Konference „Maso a masné výrobky – co má vědět výrobce a spotřebitel“
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 „Maso a masné výrobky – co má vědět
výrobce a spotřebitel“, která je určena především pro širší odbornou
veřejnost, zahrnují historii zpracování masa, spotřebu masa a masných
výrobků ve světě a v ČR, význam konzumace masa z hlediska výživy,
obaly a obalové materiály pro maso a masné výrobky, zdravotní
nezávadnost masa a masných výrobků, aditivní látky, složení masných
výrobků, výživová doporučení a nutriční označování potravin. Cílem
konference je především výměna zkušeností ve vztahu k těmto okruhům na
profesní úrovni.

3. Přednášející
Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (FPBT, VŠCHT Praha)
Ing. Jan Pivoňka (FPBT, VŠCHT Praha)
Mgr. Markéta Chýlková (Potravinářská komora ČR)
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4. Organizace
a.

Termín, místo konání
Termín: 27. srpna 2010, 09:00 až 16:00 hod.
Místo konání: Výstaviště České Budějovice a.s., Pavilon Z – 1.patro

b.

Program
Čas
Téma

Přednášející

Od

Do

09:00

09:30

Registrace účastníků a zahájení
konference

09:30

10:20

Novinky v potravinářské legislativě

Markéta Chýlková

10:20

11:10

Význam masa ve výživě člověka

Rudolf Ševčík

11:10

12:00

Laboratorní kontrola masa a masných
výrobků

Jan Pivoňka

12:00

13:00

Přestávka

13:00

13:50

13:50

14:40

14:40

15:30

Značení potravin, význam a legislativa Markéta Chýlková

15:30

16:00

Diskuze a závěr konference

Používání výživových a zdravotních
tvrzení
Parametry hodnocení masa a masných
výrobků

Rudolf Ševčík
Jan Pivoňka

Pozn.: Změny programu vyhrazeny.

c.

Odborný garant: Ing. Jan Katina

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 Výstaviště České Budějovice a.s.
(pavilon Z – 1.patro) v průběhu konání 37. ročníku mezinárodní
výstavy Země živitelka. Účast na konferenci je podmíněna platným
oprávněním pro vstup na tuto výstavu, ovšem registrovaným
účastníkům konference bude organizátorem zaslána volná vstupenka.

b.

Účast na konferenci není zpoplatněna, podmínkou účasti je jen
registrace (viz bod c. níže), ovšem vzhledem ke kapacitním
možnostem konferenční místnosti (max. 60 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 18.8.2010. Pro účely registrace účasti uvádějte:
- jméno, příjmení, titul účastníka,
- název zaměstnavatele a funkci účastníka,
- kontaktní údaje účastníka (bude využito pro potvrzení účasti).
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