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Vás zvou na 

 
 

 

 
 

XXXVIII. Seminá� o jakosti potravin a potravinových surovin  

– „Ingrovy dny 2012“ 
 
 

Konference se koná v období mezinárodního veletrhu SALIMA 2012  

(BVV Veletrhy Brno, a.s., 28.2. – 2. 3. 2012)  

a tradi�n� pat�í k jeho doprovodným akcím.  

 
 
 
 
Datum konání seminá�e: �tvrtek 1. b�ezna  2012  
 
Místo: Mendelova univerzita v Brn�,  

Zem�d�lská l,  
budova A, aula. 

 
 
 



Program prozatím vyžádaných p�ednášek pro tento ro�ník 
o doc. Horna: Antioxidanty, vitamíny nebo p�ídatné látky? 

o prof. Pipek: Aktuální metody hodnocení jakosti masa a masných výrobk� 

o doc. Sk�ivanová: Antibiotika a živo�išná výroba 

o Ing. P�idal: Aktuální problematika hodnocení a jakosti medu 

Kompletní a aktualizovaný seznam p�ednášek a sd�lení bude zaslán v dalším cirkulá�i 

s definitivním programem. 

V rámci Ingrových dn� budou probíhat i doprovodné akce (28.2.-2.3.2012), o kterých budete 

informováni na stránkách Ústavu technologie potravin a v emailové komunikaci. Jste srde�n� 

zváni. 

 

VLOŽNÉ 

o Vložné pro tento rok je stanoveno na 960 K� v�. DPH, v tom jsou hrazeny náklady na 

ob�d a ob�erstvení (120 K�), sborník a doprovodné náklady konference.  

o Platbu je možné provést od 1. ledna do 29. února 2012. Pokyny k platb� budou 

zaslány p�ihlášeným ú�astník�m na za�átku ledna spolu s definitivním 

programem. 

o Zam�stnanci MENDELU nemají ve vložném hrazen ob�d (vložné je pro n� 840 K�). 

o Seminá� se bude konat v Aule Mendelovy univerzity v Brn� (Zem�d�lská 1,  

613 00 Brno, budova A, II. poschodí). 

AKTIVNÍ Ú�AST A P�ÍSP�VKY PRO SBORNÍK 

o P�ihlášky a v p�ípad� aktivní ú�asti i názvy p�ísp�vk� spolu s abstraktem zašlete 

nejpozd�ji do 22. prosince 2011, celý p�ísp�vek pak do 20. ledna 2012  

na e-adresu ingrovy.dny@mendelu.cz, nebo na poštovní adresu   

Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brn�, Zem�d�lská 1, 613 00 

Brno. 

Rozsah p�ednášky je 20-30 minut a vyžádaných p�ísp�vk� 15-20 minut. 

Pro posterová sd�lení jsou k dispozici plochy o velikosti 1x1 m. 

P�ípadné další informace lze získat u po�adatel� nebo na e-adrese: ingrovy.dny@mendelu.cz  
Organiza�ní výbor konference: 

Ing. Miroslav J�zl, Ph.D., tel.: 545 133 264, miroslav.juzl@mendelu.cz 
Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., tel.: 545 133 193, snedomov@mendelu.cz 
Irma �apková, tel.: 545 133 190, capkova@mendelu.cz 
Ivana Ku�ínská, tel.: 545 133 195, kucinska@mendelu.cz 
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. 


