
Prvá informácia
Dni molekulovej patológie – 11. sympózium s medzinárodnou účasťou sú v rámci dlhoročnej spolupráce oboch 

univerzitných ústavov a ich lekárskych fakúlt v Olomouci a v Martine pokračovaním predchádzajúcich 10 úspešných 
ročníkov „Dnů molekulární patológie“, organizovaných na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ČR.

Účasť je v rámci celoživotného postgraduálneho vzdelávania ohodnotená kreditmi

Predseda organizačného a vedeckého výboru: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., ÚPA JLF UK a UN v Martine

Programové sekcie sympózia:  Prediktívna a prognostická molekulová patológia 
Klinická patológia nádorových ochorení 

Programová sekcia nelekárskych pracovníkov: Laboratórne metódy a postupy v molekulovej patológii  

Organizačný a vedecký výbor:  prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Olomouc) 
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (Olomouc) 
MUDr. Peter Szépe, CSc. (Martin) 
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. (Martin)

Prihlášky na účasť: e-mailom na kongres@solen.sk

Kongresový poplatok: Lekár a VŠ nelekár: 30 €, na mieste 40 € 
 Laborant: 20 €, na mieste 30 €

Organizačný sekretariát: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, 
 Daša Búzeková, mob. +421 911 902 599, buzekova@solen.sk

Ubytovanie:  Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Turiec, Martin.  
Cena 1 osoba 69,- €, 2 osoby 89,- € v dvojlôžkovej izbe + miestny 
poplatok 0,50 €. Pri rezervácii ubytovania kontaktujte recepciu 
hotela: e-mail: hotelturiec@hotelturiec.sk, tel: +421 43 4012077.

Dni molekulovej patológie
(platforma pre klinických a molekulových patológov,  
biológov, klinických pracovníkov a laborantov)

Slovenská divízia Medzinárodnej akadémie patológie (SD-IAP), Slovenská spoločnosť patológov SLS,
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine,
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci, Martinské bioptické centrum, s. r. o., v Martine

Pod záštitou primátora mesta Martin, dekana JLF UK v Martine a riaditeľa UNM 

vás srdečne pozývajú na

11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou
a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

4. – 5. 6. 2015 | Martin, hotel Turiec


