Pozvánka na seminář
(informační akci)

Balení potravin
a materiály pro styk
s potravinami

Vstup bez vložného.
Občerstvení zajištěno.

Potravinářská komora ČR uspořádá v jarních měsících roku 2018 cyklus
informačních seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a
vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti týkající se
problematiky materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami.
Jedním z hlavních směrů inovací v potravinářském průmyslu je vývoj a implementace
obalových systémů včetně hygienického designu. Nové poznatky vědy v oblasti rizikovosti
složek používaných při výrobě materiálů určených pro styk s potravinami kladou i značná
omezení v této oblasti a samotný systém kontroly se značně komplikuje a klade velký důraz
na znalosti jeho uživatelů.
Účastníci informačních akcí získají ucelený pohled na problematiku obalových systémů a
materiálů přicházejících do styku s potravinami jak v oblasti legislativy, tak i norem. Získají
také znalosti z oblasti moderních technologií a s tím souvisejících požadavků na dodavatele
obalových materiálů a balících systémů.

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):


Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01

5. dubna 2018



Praha, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4, 141 00

10. dubna 2018



Plzeň, Hotel TREND, Kovářská 13a, 301 00

11. dubna 2018



Pardubice, Hotel Zlatá štika, Štrossova 127, 530 03

17. dubna 2018



České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 370 01

18. dubna 2018



Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

24. dubna 2018



Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

25. dubna 2018



Hradec Králové, Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32, 500 00

10. května 2018



Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30

15. května 2018



Brno, Hotel Slavia, Solniční 243/17, 602 00

16. května 2018

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE REGISTROVAT !
Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz
VYČKEJTE POTVRZENÍ REGISTRACE !
Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 193
mob.: +420 724 218 765

Upozorňujeme, že možnost parkování účastníkům není zajištěna !

PROGRAM
Čas
Téma
Od

Do

8:30

9:00

Hl. lektor/alternativní zástupce

Registrace účastníků

10:30

POŽADAVKY NA MATERIÁLY A
PŘEDMĚTY URČENÉ PRO STYK
S POTRAVINAMI
(prohlášení o shodě)

10:30

12:00

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NOREM V
OBALOVÉM PRŮMYSLU, TRENDY
BALENÍ

12:00

12:45

12:45

14:00

FUNKČNÍ VLASTNOSTI OBALŮ

14:00

15:15

BALENÍ DO MODIFIKOVANÉ
ATMOSFÉRY

Ing. Lukáš Vápenka,
Ústav konzervace potravin, VŠCHT,
Praha

15:15

16:30

AKTIVNÍ OBALOVÉ PRVKY

doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.,
Ústav konzervace potravin, VŠCHT,
Praha

9:00

Ing. Jitka Sosnovcová,
ředitelka SZÚ Praha;

Ing. Vlado Volek,
Obalový institut SYBA;
Ing. Kateřina Kolářová,
Obalový institut SYBA

Oběd
Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.,
vedoucí Nezávislé obalové laboratoře,
VŠCHT, Praha

16:30 - 17:00 - DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE

Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materiály a předměty,
které záměrně přicházejí do styku s potravinami, surovinami a pokrmy během celého
výrobního procesu, včetně jejich odměřování, balení, skladování, přepravy a podávání a dále
materiály určené pro výrobu těchto výrobků (např. plastové granuláty). Tyto materiály musí
splňovat řadu hygienických požadavků, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti a kvality potravin
a snižování rizik negativně ovlivňujících zdravotní stav spotřebitelů. Výrobci (dovozci) uvádějící
tyto materiály na trh jsou zabezpečit zdravotní a hygienickou nezávadnost těchto materiálů a
tím tedy i bezpečnost potravin.
Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků s právním
rámcem pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami a laboratorními postupy,
jimž lze bezpečnost takových materiálů ověřit. Seminář je také věnován novým trendům
v balení potravin a praktickému využití norem v obalovém průmyslu.

Lektoři:
Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické chemie
VŠCHT. Od roku 2009 je jeho ředitelkou SZÚ. Je evropsky uznávanou odbornicí na
problematiku plastů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a členkou řady
evropských expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví
a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu
nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního
kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných
potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní Poradního sboru hlavního
hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je autorem řady publikací v odborných
časopisech a monografiích, ve sbornících konferencí a seminářů, populárních článků
zejména ve spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost.

Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 řídí
CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z.s. Od roku 2007 je
ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem
časopisu Svět balení, nyní je šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News.
Od roku 2001 je členem organizace obalových novinářů International Packaging
Press Organisation (IPPO). Je členem technicko-normalizační komisí TNK 78 –
Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí ÚNMZ.
Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy
(EN) a normy ISO. Jako reprezentant SYBY zastupuje zájmy českého obalového
průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC) a ve World Packaging
Organisation (WPO).

Ing. Kateřina Kolářová své vysokoškolské vzdělání doplnila studiem v
holandském obalovém institutu NVC o Packaging program. Od roku 2014 pracuje v
Obalovém Institutu SYBA, nyní na pozici Sales & Marketing Director. Je odpovědná
za soutěž OBAL ROKU a je redaktorkou on-line newsletru CS Packaging News. Mezi
její specializace patří obalový design a koordinace odborných pracovních skupin.
Jako reprezentant společnosti SYBA zastupuje zájmy českého obalového průmyslu
ve World Packaging Organisation (WPO) a pasivně i aktivně se účastní odborných
seminářů a konferencí s obalovým zaměřením.

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc. pracoval jako vysokoškolský učitel na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze do konce roku 2017, nyní je v důchodu.
Během své profesní kariéry se zabýval balením potravin a zpracováním ovoce a
zeleniny. Ve výzkumné činnosti především studiem aktivních systémů balení
potravin, balením potravin v modifikované atmosféře a testováním hygienické
nezávadnosti obalů potravin. Je vedoucím Nezávislé obalové laboratoře VŠCHT
Praha, což je akreditovaná zkušební laboratoř zaměřená na zkoušení hygienické
nezávadnosti a funkčních vlastností obalových prostředků.

Ing. Lukáš Vápenka je studentem doktorského studia a vědeckým pracovníkem
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a to od roku 2014. Během svého
studia a vědecké práce se intenzivně zabývá problematikou balením potravin,
především studiem aktivních systémů balení potravin, balením potravin v
modifikované atmosféře a testováním hygienické nezávadnosti obalů potravin. Je
odborným pracovníkem akreditované Nezávislé obalové laboratoře VŠCHT Praha
zabývající se zkoušením hygienické nezávadnosti a funkčních vlastností obalových
prostředků.

Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. absolvoval Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie, obor
konzervace potravin a technologie masa. Od roku 2001 působí na Ústavu konzervace
potravin, kde pracuje jako pedagogický a vědecký pracovník zabývající se
problematikou technologie potravin, systémy managementu kvality a bezpečnosti
potravin. V rámci vědecké činnosti se podílel na řadě inovačních projektů v rámci
potravinářských provozů. Řešil technologické problémy v provozech zpracovávající
maso, ovoce, zeleninu. V roce 2017 se habilitoval v oboru technologie potravin. V
rámci svých pedagogicko-výzkumných aktivit vystupuje na odborných a vědeckých
akcích v oblastech spjatých z technologií a kvalitou potravin.

