Program konference
Konference je určená pro pracovníky hygienické služby a úradů veřejného
zdravotnictva, v jejichž kompetenci je realizace úředních kontrol materiálů a
předmětů určených pro styk s potravinami, a pracovníky zkušebních laboratoří
zdravotních ústavů, kteří zajištují jejich laboratorní vyšetřování v rámci SZD.

23.10 2014
10,00 – 17.30 hod
 Zahájení konference: Úvodní slovo Hlavního hygienika
ČR a Hlavního hygienika SR, případně jimi pověřených
zástupců, odborných garantů.
Jednotliví přednášející Vás budou informovat o:










aktuálních legislativních požadavcích na materiály určené pro
styk s potravinami, a dále předpokládaném vývoji a novelizaci
evropské a národní legislativy,
nařízení o biocidech a jeho adaptace v ČR, včetně aplikace u
materiálů určených pro styk s potravinami,
Evropském úřadu pro bezpečnost potravin, jeho roli v oblasti
bezpečnosti potravin a v oblasti schvalování nových vstupních
látek a aditiv a nových technologií v oblasti materiálů
přicházejících do styku s potravinami,
výzkumných pracích na inovaci analytických metod v oblasti
kontroly bezpečnosti materiálů pro styk s potravinami v EU a
členských státech, včetně ČR a SR
zkušenostech s úřední kontrolou a nejčastějších problémech
při její realizaci v obou členských státech EU,
aktuální situaci kolem omezení bisfenolu A, použití nanočástic
prohlášení o shodě podle příručky Evropské komise a nutné
dokumentaci, dokladující bezpečnost výrobků.

Přednášející:
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav, Praha, ČR
Ing. Milada Syčová, Regionálný úrad veřejného zdravotnictví, SR
MUDr. Jarmila Rážová, PhD., Ministerstvo zdravotnictví ČR
MUDr. Iveta Trusková, PhD., Úrad veřejného zdravotnictva, SR
Bc. Tomáš Kučera, Ministerstvo zdravotnictví, ČR
Ing. Petr Beneš, Ministerstvo zemědělství, ČR
Zástupci HS v ČR a ÚVZ v SR, zástupci NRL-CZ, NRL -SK

Přestávka na občerstvení: 12.30 - 13.00 hod

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze
a
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
se sídlem v Popradu
si Vás dovolují pozvat
na IV. ročník mezinárodní konferenci kontrolních orgánů
České a Slovenské republiky
konanou pod záštitou hlavních hygieniků ČR a SR

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ
PRO STYK S POTRAVINAMI, JEJICH ÚŘEDNÍ
KONTROLY, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A OSTANÍ
DOKUMENTACE, HODNOCENÍ RIZIKA
Odborní garanti:
Hlavní hygienik ČR:
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D

Hlavní hygienik SR:
Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Vedoucí NRL-ČR:
Ing. Jitka Sosnovcová

Vedoucí NRL-SR:
Ing. Milada Syčová

Poplatky
Konferenční poplatek ........ 350,- Kč včetně DPH (15,- EUR)
Platbu konferenčního poplatku je nutné realizovat bankovním
převodem do 20.10.2014 na účet č. 1730101/0710 ČNB. Jako
variabilní symbol je nutno uvést číslo 1111104 a do zprávy
příjemci uvést jméno účastníka/ů a vysílající organizace, včetně
IČ (u zahraničních DIČ)
Číslo účtu pro platby ze zahraničí: BIC (SWIFT): CNBACZPP,
IBAN: CZ31 0710 0000 0000 0173 0101
V případě nutnosti doplňujících informací se obracejte na emaily
organizátorů akce:
sosnovcova@szu.cz
pp.sycova@uvzsr.sk

Potvrzení účasti
Účast na mezinárodní konferenci prosíme potvrdit v přiložené závazné
přihlášce, a to nejpozději do 17.10.2014.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti na konferenci jako podklad o účasti
na školící akci v rámci vzdělávání pracovníků provádějících úřední
kontroly v souladu s Nařízením EU č. 882/2004.

IV. ročník mezinárodní konference
MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO

STYK S POTRAVINAMI
Praha, 23.10.2014

Místo konání:
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Budova 11
Velká posluchárna

