
 
X. ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
PARAZITOLOGICKÉ DNY 

28. 5. – 1. 6. 2012 
Brno, Česká republika 

 

 
 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci  
s Českou parazitologickou společností pořádají X. české a slovenské 

parazitologické dny. 
 
Místo konání 
Brno – Kohoutovice, Hotel Myslivna. Parkování pro účastníky je zajištěno na přilehlém 
parkovišti u hotelu zdarma. Přihlášeným účastníkům budou zaslány informace o dostupnosti 
hotelu prostředky městské hromadné dopravy.  
 

Závazná registrace probíhá od okamžiku přijetí těchto informací do 31. 3. 2012 na níže 

uvedeném odkazu  http://botzool.sci.muni.cz/PD/ 
 
Přijetí Vaší přednášky Vám bude do týdne potvrzeno emailem a bude Vám přidělen variabilní 
symbol, který bude nutno uvést při platbě konferenčního poplatku. Konferenční poplatek je 

nutné uhradit do 30. 4. 2012 na účet České parazitologické společnosti.  O zaslání 
hromadné platby za skupinu z Vašeho pracoviště informujte prosím organizátory.  
 
Platba z ČR:  Číslo účtu: 000000-0213421319 
   Kód banky: 0800 

      Variabilní symbol: bude Vám přidělen po odeslání závazné přihlášky 
 
Mezinárodní platba:  Bank Name: Česká spořitelna, a.s. 
    IBAN: CZ46 0800 0000 0002 1342 1319 
                                                    Variabilní symbol: bude Vám přidělen po odeslání přihlášky 
 
Výše konferenčních poplatků 
 

  Člen ČPS/SPS Nečlen ČPS/SPS 

"Dospělí" 800,- Kč 1000,- Kč 

Studenti 400,-Kč 600,- Kč 

 
Pro doprovodné osoby byl poplatek stanoven na 600,- Kč. V rámci konference se 
doprovodná osoba bude moci zúčastnit společného výletu a společenského programu. 
Poplatky jsou konečné, nelze je snižovat v případě kratší účasti na konferenci. 
Odborný program 

 

http://botzool.sci.muni.cz/PD/


Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Délka přednášek byla 
stanovena na 10 minut + 5 minut na diskuzi. U zvaných přednášek 30 minut (20-25 minut + 
diskuze).  
 
Svoji účast a zvanou přednášku zatím potvrdili:  
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. – Tkáňové helmintózy v ČR 
Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. – Editování RNA a jiné zvláštnosti trypanosom 
Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. – Vektormi prenášané nákazy 
Ing. Katarína Reiterová, DrSc. – Neosporóza 
RNDr. Gabriela Hrčková, CSc. – Diagnostika humánnych parazitárnych ochorení 
dále zřejmě: 
Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. 
 
Velikost posterů je stanovena na rozměr A1. 
Organizátoři, ve spolupráci se zástupci České parazitologické společnosti a Slovenskej 
parazitologickej spoločnosti, si vyhrazují právo přeřadit ústní přednášku na poster v zájmu 
vyváženosti programu.  Autoři přihlášeného příspěvku budou o tomto kroku včas předem 
informováni. 
 
Rámcový časový program (bez vyznačených přestávek) 
28.5.   9:00 začátek registrace, dopoledne příjezd účastníků 
 14:00 – 18:00 zahájení konference a odborný program 
29.5. 9:00 – 18:00 odborný program 
30.5. 9:00 – 12:00 odborný program 

14:00 společný výlet 
20:00 společná schůze výborů ČPS a SPS 

31.5. 9:00 – 17:00 odborný program 
19:00 – do noci společenský večer 

1.6. ukončení konference, po snídani odjezd účastníků 
 
V rámci konference bude probíhat studentská soutěž o nejlepší přednášku. Vítěz obdrží 
stipendium od ČPS ve výši 10 tis. Kč, které použije k úhradě konferenčního poplatku na 
konferenci dle vlastního výběru nebo k pokrytí nákladů na zvolenou zahraniční stáž. Účast 
v soutěži je dobrovolná. Do soutěže se můžete přihlásit zaškrtnutím příslušného pole 
v registračním formuláři. Věcné ceny obdrží dva studenti, kteří se umístí na druhém a třetím 
místě. Podrobná pravidla soutěže budou zveřejněna v programu konference. 
 
Abstrakty příspěvků budou publikovány ve sborníku s ISBN.  Abstrakty zasílejte elektronicky 
jako MS Word přílohu na adresu hodova@sci.muni.cz . Organizátoři ani ČPS nezodpovídají za 
obsah abstraktů. Abstrakty budou uveřejněny v přijaté podobě bez jazykové úpravy. Budou 
publikovány pouze abstrakty psané v jednom z jazyků konference. V příloze naleznete .doc 
dokument s předlohou formátu abstraktu. Přílohu prosím nazvěte příjmením prvního autora. 

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 31. 3. 2012.  

 
Celoživotní vzdělávání 
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci 
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží 

mailto:hodova@sci.muni.cz


potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Kredity 
budou uděleny i KVVOPZ.  
 
 
 
Ubytování 

Ubytování si rezervuje každý účastník konference sám, přímo na recepci hotelu 
Myslivna 
tel: +420 547 107 801  
E-mail:  hotel@hotelmyslivna.cz  pod heslem PARADNY.  
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou švédských stolů.  
 
Ceny za ubytování jsou: 
 
Jednolůžkový pokoj  1030,- Kč/noc 
Dvoulůžkový pokoj  1410,- Kč/noc 
Třílůžkový pokoj  1780,- Kč/noc 
 
Stravování 
Bude zajištěno v hotelové restauraci. Sestavili jsme pro vás jídelní lístek. Ceny jsou 140,- Kč 
za oběd a 135,- za večeři. Pro hladký průběh jsme se dohodli s vedením hotelu, že se jídla 
budou objednávat dopředu. Obědy a večeře si objednejte dle jídelního lístku, který 
naleznete na poslední straně tohoto cirkuláře a volbu vyznačte do přihlášky.   
Čtvrteční večeře bude probíhat formou rautu, na který jsou zváni všichni účastníci 
konference (bezplatně). 
 
 
Společenský program 
Společný výlet si můžete vybrat ze dvou možností: 
1. výlet do lednicko-valtického areálu spojený s návštěvou zámku Lednice  
2. prohlídka města Brna s průvodcem a návštěva brněnského podzemí 
 
 
S dotazy se prosím obracejte elektronicky na emailové adresy ivaprik@sci.muni.cz nebo 
hodova@sci.muni.cz. 
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