Pořádání odborných kurzů a konferencí

IČO: 282 79 271
Mobil: +420 777 254 743
info@agentura-slavickova.cz

V tomto dokumentu naleznete podrobné informace k seminářům

Požadavky na metrologii podle ČSN (str. 2),
Požadavky na hygienu v minimlékárnách (str. 3).

Pořádání odborných kurzů a konferencí

IČO: 282 79 271
Mobil: +420 777 254 743
info@agentura-slavickova.cz

Ve středu 18. září 2019 pořádáme na ČZU v Praze-Suchdole seminář:

Požadavky na metrologii podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018

Přednášející:

Ing. Jaroslav Mucha, ČMI

Časový rozvrh:

10,00 – 14.00 hod. (prezence od 9,30 hod.)

Určeno: pro zkušební a kalibrační laboratoře
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Požadavky na vybavení laboratoře
Metrologická návaznost
Kalibrační intervaly a mezikalibrační kontroly
Používání výsledků a nejistot uvedených v kalibračních listech
Případová studie

Místo konání: budova Studijního a informačního centra (SIC) ČZU Praha-Suchdol, I. patro,
místnost č. 259 - www.sic.czu.cz
(stanice metra Dejvická, přestup na autobus č. 107 nebo 147, výstup Zemědělská univerzita)
Přihlásit se lze na našich webových stránkách www.agentura-slavickova.cz.
Účastnický poplatek (cena zahrnuje i studijní materiály a občerstvení):
1.750,-- Kč převodem na účet č. 2600346311/2010, VS 180919 a uveďte Vaše jméno
1.950,-- Kč na místě. Nejsme plátci DPH.
Na závěr vzdělávací akce obdržíte potvrzení o účasti.
Potřebujete-li více informací, je možné se na nás obrátit elektronicky na adrese:
info@agentura-slavickova.cz nebo telefonicky na čísle 777 254 743.

Pořádání odborných kurzů a konferencí

IČO: 282 79 271
Mobil: +420 777 254 743
info@agentura-slavickova.cz

Ve středu 18. září 2019 pořádáme na ČZU v Praze-Suchdole vzdělávací akci:

POŽADAVKY NA HYGIENU V MINIMLÉKÁRNÁCH
Přednášející:

Doc. MVDr. Pavel Novák

Časový rozvrh: 14,30 – 17,00 hod. (prezence od 14,00 hod.)

Určeno pro: výrobce mléka v minimlékárnách, kontrolní orgány
Program:
Minimlékárna – pojmy, legislativní požadavky
Zásady správné hygienické praxe při provozu miminlékárny
Základní součásti minimlékárny
Kritická místa provozu
Základy sanitace (čištění, mytí, dezinfekce, dezinsekce a deratizace)
Provozní a sanitační řád minimlékárny

Místo konání: budova Studijního a informačního centra (SIC) ČZU Praha-Suchdol, I. patro,
místnost č. 259 - www.sic.czu.cz
(stanice metra Dejvická, přestup na autobus č. 107 nebo 147, výstup Zemědělská univerzita)
Přihlásit se lze na našich webových stránkách www.agentura-slavickova.cz.
Účastnický poplatek (cena zahrnuje i studijní materiály a občerstvení):
890,-- Kč převodem na účet č. 2600346311/2010, VS 18092019 a uveďte Vaše jméno
1.200,-- Kč na místě. Nejsme plátci DPH.
Na závěr vzdělávací akce obdržíte potvrzení o účasti.
Potřebujete-li více informací, je možné se na nás obrátit elektronicky na adrese:
info@agentura-slavickova.cz nebo telefonicky na čísle 777 254 743.

