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Státní veterinární správa ČR

Hygiena a technologie potravin
L. Lenfeldovy a Höklovy dny
Termín konference: 13. – 14. 10. 2021
Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní
nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém
potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší
výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků
a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak
z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak
i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe.
Letošní setkání proběhne tentokrát netradiční online formou.

KONTAKTNÍ ADRESA:
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Marie Míšková, tel.: +420 541 562 701
Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
VETUNI Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz
ODBORNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – garant konference
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. – spolugarant konference
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D.
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Marie Míšková
ZÁKLADNÍ INFORMACE: https://fvhe.vfu.cz/cz/konference


ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU pošlete do 31. 7. 2021 on-line na: Přihláška

 PŘÍSPĚVKY v požadované formě (pokyny pro aktivní účastníky, vzor příspěvku) zašlete
emailem na kontaktní adresu do 15. 8. 2021.


VLOŽNÉ Kč 500,- (včetně DPH 21 %), zahrnuje náklady na organizaci konference, vydání
elektronické verze sborníku. Vložné je třeba zaplatit do 10. 9. 2021. Na základě Vaší přihlášky
Vám bude zaslána faktura. Platbu je nutné provést převodem do uvedeného termínu. Cena pro
firmy 1.000,- (včetně DPH 21 %), prezentace firmy ve sborníku (1 strana) a loga umístěná na
stránkách konference a mezi prezentacemi přednášek, vložné pro studenty DSP 250,- (včetně
DPH 21 %). Přihlašovací údaje na konferenci Vám budou zaslány týden před konferencí po
zaplacení vložného.

