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1.informácia 

Programový výbor konferencie 

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, PhD. 

Prof. RNDr. Vladimír Bošák, PhD. 

Doc. Ing. Stanislava Blažičková, PhD. 

Doc. RNDr. František Ondriska, PhD. 

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. 

 

Organizačný výbor konferencie 

Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

Mgr. Lenka Micháliková, PhD. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Miesto konania konferencie: 

Aula Pazmáneum, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave 

Dátum konania:  7. novembra 2017 

Konferenčný poplatok:  10 eur (platba na mieste) 

Konferencia bude zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných 

podujatiach (podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

Účastníci po ukončení konferencie obdržia osvedčenie o účasti. 

Formy prezentácie: 

prednáška, poster (rozmery: v 100 cm, š 70 cm) 

Programový výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov 

účastníkov. 



TERMÍNY 

Prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť: 

- e-mailom do 30. augusta 2017 

Abstrakty príspevkov v rozsahu do 250 slov: 

- e-mailom na kontaktnú adresu do 30. septembra 2017 

 

Kontakt: lenka.michalikova@truni.sk, 033/5939421 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave 

Univerzitné námestie 1 

918 43  Trnava 
 
Publikačný výstup: 

Abstrakty príspevkov budú publikované v zborníku abstraktov z konferencie, 

ktorý účastníci dostanú pri registrácii.  

 

Pokyny pre písanie abstraktov: 

- Písmo:  Arial (12 bodov) 

- Súbor:  vo formáte MS Word 

- Hlavička: 

NÁZOV PRÍSPEVKU  

(Arial, Capital, Bolt, veľkosť písma 12 ) 

Mená autorov  (Arial, veľkosť písma 11) 

Organizácia (Arial, Iitallic,  veľkosť písma 10) 

e-mail: prvého autora, Arial, veľkosť písma 10 

 

- Autor/spoluautori - bez titulov 

- Organizácia - plné znenie pracoviska autora/spoluautorov 

- Kľúčové slová: max 5 

- Abstrakt: v slovenskom alebo v anglickom jazyku 

- Maximálny počet slov: 250 

 

 

Prihláška na konferenciu MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA V 

LABORATÓRNEJ MEDICÍNE: 

 

Meno, priezvisko, titul:...................................................................... ........................ 

Organizácia:................................................................................ ................................ 

Korešpondenčná adresa:............................................................................................. 

Telefón:.......................................  e-mail*:................................................ 

(*e-mail je nutný uviesť z dôvodu ďalšej komunikácie) 

Forma účasti٭:        □  aktívna      □  pasívna 

Preferujem aktívnu účasť vo forme:   □  prednášky     □  posteru 

 

Názov prezentácie: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Autori: (priezvisko a iniciály mena bez titulov, prednášajúceho autora 

podčiarknuť, organizácia/pracovisko – plné znenie autora/spoluautorov) 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Prihlášku zasielajte do 30.augusta 2017 prostredníctvom e-mailu na adresu: 

lenka.michalikova@truni.sk 

mailto:lenka.michalikova@truni.sk

