
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPPC – Výskumný ústav potravinársky 

si Vás dovoľuje pozvať na odborné sympózium 

 

pri príležitosti 100. výročia  

vzniku Československej republiky 

 

pod záštitou podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky  

a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 

Ing. Gabriely Matečnej 

 

piatok, 1. júna 2018 
 

Bratislava, Slovenská republika 

Hotel Bratislava, kongresová sála 

 

 



 
 
 

Zameranie sympózia 
1-dňové odborné sympózium je zamerané na problematiku vývoja prístupu k bezpečnosti a kvalite potravín 
v ČR a SR za posledných 100 rokov s dôrazom na prínosy a nedostatky vyplývajúce z členstva 
v medzinárodných inštitúciách (národná vs. európska legislatíva, porovnanie stavu v oboch krajinách 
predtým – teraz, hygiena, technické normy, kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele...). 
 

Program  

9:00 - 9:30 Registrácia, občerstvenie  

I. blok: Potravinárstvo v čase vzniku ČSR a súčasná situácia (filozofia, prístup, dôležité míľniky) – oblasť 
legislatívy a úradnej kontroly 

9:30 - 9:45 
Príhovor podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ing. Gabriely Matečnej 

9:45 - 10:00 Príhovor ministra zemědělství ČR Ing. Jiřího Mileka 

10:00 - 11:00 Okrúhly stôl k téme I. bloku  
Diskutovať budú: zástupcovia ministerstiev, kontrolných organizácií a priemyslu v SR a 
ČR  
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústredný riaditeľ ŠVPS SR 
Ing. Martin Klanica – ústredný riaditeľ inšpektorátu SZPI ČR 
Ing. Zuzana Nouzovská – generálna riaditeľka NPPC 
MUDr. Viera Šedivá – námestníčka Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny 
MZe ČR 
Ing. Stanislav Voskár – predseda Únie potravinárov Slovenska a prezident Slovenského 
mliekarenského zväzu  
Moderátor: Jozef Sedlák  

11:00 - 11:15 Coffee break  

II. blok: Potravinárstvo v čase vzniku ČSR a súčasná situácia (filozofia, prístup, dôležité míľniky) – oblasť 
vedy, výskumu a vzdelávania 

11:15 - 11:30 Príhovor zástupcu generálnej riaditeľky NPPC pre výskum doc. RNDr. Petra Siekela, CSc. 

11:30 - 12:30 Okrúhly stôl k téme II. bloku  
Diskutovať budú: zástupcovia výskumných a vzdelávacích inštitúcií a priemyslu v SR a ČR  
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – vedúci Odboru technológií, inovácií a spolupráce 
s praxou, Výskumný ústav potravinársky NPPC  
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. – dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU  
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. – riaditeľka Ústavu chemie potravin a biotechnologií, FCH 
VUT Brno 
Ing. Jozef Čapla, PhD. – člen Rady pre potravinárstvo MPRV SR, Katedra hygieny 
a bezpečnosti potravín FBP SPU  
Ing. Karol Herian, CSc. – bývalý dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského 
Moderátor: Jozef Sedlák  

12:30 - 12:45 Zhrnutie, závery zo sympózia  

12:45  Obed 



 
 
 

Miesto konania  
Hotel Bratislava**** – kongresová sála  
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika  
www.hotelbratislava.sk  
GPS: 48° 9' 14.2115779" N, 17° 9' 59.8337746" E 
 
 
 
 

Účastnícky poplatok  
Účasť na sympóziu je zdarma.  
 
 
 
 

Registrácia  
Záujemca o účasť sa registruje zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby 
uvedenej v prihláške v termíne do 20. mája 2018.  
 
 
 
 

Ubytovanie, strava a parkovanie  
 
Ubytovanie a parkovanie si účastník hradí sám.  
 
Ceny ubytovania v Hoteli Bratislava:  

- izba standard pre 1 osobu / noc – 63,70 EUR  
- izba standard pre 2 osoby / noc – 75,40 EUR 
- izba business pre 1 osobu / noc – 73,70 EUR 
- izba business pre 2 osoby / noc – 85,40 EUR.  

V cene ubytovania sú raňajky.  
 
Účastníci sympózia majú v rámci podujatia zabezpečený obed a dve prestávky na kávu s malým 
občerstvením.  
 
Parkovanie pre účastníkov sympózia: 4 EUR / deň.  
Parkovanie pre ubytovaných hostí: 7 EUR / deň.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Spojenie  
 
Vlak  
Hlavná stanica  
 Trolejbus č. 210, 9 zastávok, prestup (zastávka Hraničná – OC Retro) na autobus č. 96 (1 zastávka – 

zastávka na znamenie)  
 Trolejbus č. 210, 10 zastávok (výstup na zastávke Gagarinova – Rádio Európa 2), presun peši cca 5 min.  
 
Autobus  
Autobusová stanica Mlynské Nivy  
 Trolejbus č. 202, 6 zastávok (výstup na zastávke Gagarinova – Rádio Európa 2), presun peši cca 5 min. 
 
Lietadlo  
Letisko M. R. Štefánika  
 Autobus č. 96, výstup možný na zastávkach na znamenie: DK Ružinov a Nevädzová – OC Retro (13, resp. 

14 zastávok) alebo na zastávke Gagarinova – Rádio Európa 2 (riadna zastávka), odtiaľ presun peši cca 5 
min.  

 
Auto  
 Príjazd diaľnica D1 smer Žilina - Bratislava, výjazd Centrum / Ružinov, zaraďte sa na ulicu Gagarinova, 

odbočte doprava na ulicu Tomášikova, odbočte doprava na ulicu Seberíniho.  
 Príjazd diaľnica D2 z Českej republiky, pokračujte na D1, výjazd P. Biskupice / Centrum / Prievoz, 

pokračujte na ulicu Bajkalská, nájazd na Budapešť / Komárno / Centrum, odbočte doprava na ulicu 
Prievozská, odbočte doľava na ulicu Tomášikova, odbočte doprava na ulicu Seberíniho.  

 
 
 
 

Kontakt  
RNDr. Marcela Matulová  
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
Výskumný ústav potravinársky  
Priemyselná 4  
824 75 Bratislava 
Tel: +421 2 502 37 039 
Mobil: +421 914 322 098 
e-mail: matulova@vup.sk  

 

 


