
Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě

ve  spolupráci se

Státní veterinární správou
České republiky

a 
Českou lékařskou komorou

 
pořádá

MORAVSKÉ DNY
HYGIENY VÝŽIVY

ve dnech
24. 11. – 25. 11. 2009

Hotel Petr Bezruč
Malenovice 327

Frýdlant nad Ostravicí
www.hotelpetrbezruc.cz



Program

Odborný seminář hygienické služby

Odborný seminář hygienické služby

24. 11. 2009 – úterý

Registrace účastníků

10,00 - 12,00 hodin

wÚvodní slovo
MUDr. Helena Šebáková – ředitelka KHS MSK Ostrava

wOrganizační pokyny
Ing. Letošník – KHS MSK Ostrava

wHodnocení deklarovaného účinku u prostředků ke 
slunění
RNDr. Bendová – SZÚ Praha

wKazuistika z oblasti PBU
Ing. Zikl – HS hl. m. Prahy

wTechnické zkoušení hraček
Ing. Pechová – TZUS Č. Budějovice

12,00 – 13,30 hodin – oběd

13,30 – 15,30 hodin

Falšování alkoholu – kazuistika
p. Mašlaňová – IFSP

wFalšování alkoholu – povinné značení lihu,
laboratorní postupy
p. Velgos, Ing. Hosnedl, Ph.D. – Celní správa ČR

wDoplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu
Ing. Králová – MZ ČR

15,30 – 16,00 – přestávka

9,00 - 9,45 hodin



16,00 – 18,00 hodin

w

MUDr. Melicherčíková, CSc. – SZÚ Praha

wDeratizace v potravinářství a její kontrola
doc. RNDr. Rödl, CSc. – SZÚ Praha

wHmyzí škůdci v potravinářství
Ing. Stejskal, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné 
výroby Praha

18,00 – 19,30 hodin – večeře

20,00 hodin – společenský večer s hudbou

25. 11. 2009 – Středa

7,30 – 9,00 hodin – snídaně

9,00 – 12,30 hodin

wChřipka H1N1
MUDr. Martínková – KHS MSK Ostrava

wHmyz jako potravina
Ing. Borkovcová, Ph.D. – MZLU Brno, p. Ocknecht

wVliv krájení masných výrobků na úroveň 
mikrobiologické kontaminace
MVDr. Josef Brychta – SVÚ Jihlava

wListeria monocytogenes v dušené šunce – případová 
studie
 – KVS pro Jihočeský kraj

wPoužití subtypizačních metod při došetřování 
onemocnění z potravin
MVDr. Karpíšková, Ph.D. – SZÚ Praha

wKontrola zvěřiny – praktické zkušenosti
MVDr. Jana Horňáčková – SVS ČR

12,30 hodin – zakončení konference a oběd

Změna programu vyhrazena.

Akce bude dotována kredity České lékařské komory, 
Komory vysokoškolských vzdělaných pracovníků ve 

zdravotnictví a České asociace sester.

Sanitační postupy ve společném stravování

Společný odborný seminář
hygienické a veterinární služby



Vyplněnou přihlášku odešlete v elektronické podobě 
nejpozději do 20.10.2009 na adresu:

Petra Gřesová – petra.gresova@khsova.cz

Případné informace:
Ing. Roman Letošník – tel: 595 138 133

Další informace o hotelu najdete na webové stránce:
www.hotelpetrbezruc.cz
tel: 558 675 341, fax: 558 678 600 

Ubytování 
Uveďte v přihlášce přiložené k této pozvánce.
Ubytování je možné ve dvoulůžkových a třílůžkových 
pokojích. Pokud máte zájem o ubytování s konkrétní 
osobou, uveďte jméno spolubydlícího v přihlášce.

Cena ubytování – 1620 Kč/osoba (dvou nebo třílůžkový 
pokoj)

– 1830 Kč/osoba (samostatný pokoj)
V ceně ubytování jsou zahrnuty také náklady na 
organizační zajištění a diskusní večer.
Pro prezentace v PowerPointu bude k dispozici notebook 
a dataprojektor.

Cena parkování: 
40 Kč/den

Nabídka stravování:
24. 11. 2009 
Oběd
Vývar s masem a nudlemi
1. Kuřecí plátek se šunkou a hermelínem,

bramborové chipsy
2. Zapékaná brokolice se sýrem a smetanou,

vařené brambory
Večeře
1. Přírodní roštěná, dušená rýže
2. Sýrový špíz, vařené brambory, tatarská omáčka

25. 11. 2009
Oběd
Polévka zeleninová
1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík
2. Teplá zelenina na másle se sázeným vejcem,

vařené brambory

Cena stravování – oběd – 120 Kč
– večeře –140 Kč



Záštitu nad konáním konference 
převzali

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
Hlavní hygienik České republiky

MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy České 

republiky




