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

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a
zemědělských produktů: potraviny nového typu (PNT),
kontaminanty, přípravky na ochranu rostlin

Seminář se koná v pondělí 21. listopadu 2016 od 13.30 h (registrace od 13 h)
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze,
budova B, posluchárna BII
(vstup do posluchárny je v mezipatře),

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

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

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Úvodní slovo
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru
fytosanitárního a životního prostředí (VVFaŽP); Vysoká škola chemickotechnologická v Praze

2. Odborné referáty – I.
Úvod do problematiky potravin nového typu (PNT)
Mgr. Karolína Mikanová – Ministerstvo zemědělství
Kazuistika některých členských států u vybraných žádostí o schválení PNT a novela
Nařízení
RNDr. Václav Bažata – člen Vědeckého výboru; nezávislý expert
Hmyz jako potravina
Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
Potraviny nového typu - případová studie
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru; Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze

3. Přestávka
4. Odborné referáty – II.
Bezpečnost a kvalita potravin: aktuální problémy
Ing. Petr Cuhra – člen Vědeckého výboru; ředitel Státní zemědělské a
potravinářské inspekce Praha
Možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování
Prof. RNDr. František Kocourek, CSc. – člen Vědeckého výboru; Výzkumný
ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Systémy integrované ochrany rostlin zaručují kvalitu potravin
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - člen Vědeckého výboru; Výzkumný ústav
pícninářský, spol. s r. o. Troubsko

5. Závěr semináře

Upozorňujeme, že může dojít ke změně programu.

Časový harmonogram:
13:00 – 13:30

Registrace

13:30 – 13:40

Zahájení

13.40 – 14:45

Odborný program I.

14:45 – 15:15

Přestávka, občerstvení

15:15 – 16:00

Odborný program II.

16:00

Závěr semináře

Organizační informace:
Místo konání: VŠCHT, budova B, posluchárna BII (vstup do posluchárny je v mezipatře,
mezi 1. a 2. patrem), 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.

