15. ročník konference Standardy ve stravovacích službách proběhl on-line
S ohledem na současnou situaci se 15. ročník konference o rok odsunul a proběhl nakonec
v on-line režimu dne 25. 5. 2021. I přesto, že byla pro konferenci zvolena netradiční, i když
pro uplynulé období hojně využívaná on-line forma, sklidila akce spoustu pozitivních ohlasů.
Svou záštitou akci podpořila ministryně pro místní rozvoj, ministr zemědělství a dále
Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Česká asociace sester.
Jak název konference napovídá, i tentokrát byly hlavním tématem přednášek legislativní
předpisy a standardy, které souvisí se zajištěním bezpečnosti podávaných pokrmů.
Nezapomnělo se i na trochu odlehčené, ale přesto velmi aktuální téma zaměřené na on-line
komunikaci. Moderování akce se ujal Ing, Richard Dobeš managing partner společnosti
Krauthammer Partners Czech Republic společně s jednatelem pořádající společnosti HASAP
Consulting, s.r.o. Milošem Žáčkem.
Jako první dostala slovo MUDr. Helena Bálková, ústavní hygienik Fakultní nemocnice
v Motole, s přednáškou na téma Chování a prevence v (mimořádných) epidemiologicky
závažných situacích. V úvodu paní doktorka připomněla různé situace, při kterých může
vzniknout epidemiologicky závažná situace. Kromě těch, které nelze příliš předvídat a
prevencí jsou nám obecně platná doporučení v podobě očkování, dodržování osobní hygieny
a hygieny prostředí (případ současné situace kolem Covid-19), jsou tady nebezpečí nákazy
z potravin. Ty můžeme do jisté míry predikovat, dodržováním nastavených postupů jim
můžeme předcházet. Těm se paní doktorka věnovala především.
S aktuální legislativou a požadavky na potravinářské provozy z pohledu Ministerstva
zemědělství posluchače seznámil ředitel potravinářského odboru MZe Ing. Martin Štěpánek.
Zaměřil se především na požadavky při uvádění pokrmu na trh, požadavky evropské
legislativy a doplňkový prodej balených a nebalených potravin.
Poté dostala slovo Ing. Tereza Bubová, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu, aby posluchače
seznámila s novým metodickým pokynem pro provádění speciální ochranné deratizace a
řešení ohniskové ochrany. Vysvětlila důvody, proč byl tento nový metodický pokyn vydán i co
je jeho obsahem.
Ing. Kateřina Pavelková, vedoucí oddělení metodiky, z Ústředního inspektorátu Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, která se dostala na řadu po Ing. Bubové, se věnovala
ve svém vystoupení výsledkům z kontrol SZPI za posledních 6 let, tzn. od roku 2015, kdy SZPI
zahájila výkon úředních kontrol ve velké části stravovacích provozů.
Neméně zajímavou a přínosnou přednášku si připravil Ing. Pavel Solař ze společnosti Ecolab,
s.r.o., který se věnuje problematice sanitace již 25 let. Přednáška byla zaměřena na
systémové řešení sanitace v mimořádných epidemiologicky závažných situacích jako je ta
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současná. Pavel Solař upozornil, na co si dát pozor při znovu otvírání provozů, jak řešit
sanitaci opravdu systémově a představil různá moderní řešení, která usnadňují každodenní
režim, jsou účinná a zároveň hospodárná.
Přednáškové dopoledne pak uzavřel Ing. Richard Dobeš, který nás provázel celým
dopolednem, s přednáškou tematicky mimo hygienická nařízení a předpisy, ale pro mnohé
z účastníků na horké téma on-line komunikace. Richard Dobeš upozornil, jak se na tento typ
komunikace vybavit a čemu se vyvarovat, aby byl tento typ komunikace nejen nucenou
volbou, ale zároveň přínosem a možnou variantou i do budoucna.
Ani v on-line režimu nebyli účastníci ochuzeni o tombolu.
Hlavním partnerem byla ORKLA, dalšími partnery akce byli: CPI Hotels, a.s., Ecolab s.r.o.,
EcoMachines, Electrolux, s.r.o., FAHO výroba - prodej, a.s., GIF ActiveVent s.r.o., Jiva Jirák,
spol, s r.o., Kdelovit.cz, Krauthammer Partners Czech Republic, s.r.o., LeoExpress, RATIONAL
International AG, Stevy, s.r.o. Mediálními partnery konference byly společnosti časopis
Gastro Minutka a časopis Všudybyl.
V přípravě je podzimní konference HASAP, která by měla proběhnout „naživo“ dne 11. 10.
2021 v Clarion Congress Hotelu Prague. Zástupci společnosti HASAP Consulting se na Vás
budou těšit.
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