Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a
klinickou farmakologii a toxikologii
České lékařské společnosti J. E. Purkyně,
a
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
pořádají

20. Mezioborovou česko-slovenskou toxikologickou
konferenci
27. – 29. května 2015
v Brně
(Hotel Myslivna Brno)

Ze směru od PRAHY a OLOMOUCE i od VÍDNĚ a BRATISLAVY po dálnici D1, sjezd na
EXIT 190 BRNO-ZÁPAD, dále ulicí Jihlavskou a Chironovou - sledujte zelené navigační
tabule. MHD: Autobusová linka č. 68.

20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference, Brno,
(2. cirkulář)
Aktuální informace o konferenci jsou zveřejňovány na: http://faf.vfu.cz/informace-ofakulte/aktuality/index.html

Registrace
dne 27. 5. 2015 v Hotelu Myslivna Brno (Svahová 26, Brno – Kohoutovice)
od 9:30 do 11:30 hodin
dne 28. 5. 2015 v Hotelu Myslivna Brno od 9:30 do 11:30 hodin
Vědecký výbor
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. (předseda)
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. Ing. Marie Balíková, CSc.
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.
RNDr. Michal Dubovický, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
RNDr. Martin Kuneš, Ph.D.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Adresa organizačního výboru
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická
fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, e-mail:
suchypa@vfu.cz
Organizační výbor: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.
MUDr. Marta Chalupová
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
Ing. Jana Blahová, Ph.D.
Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.
Mgr. Alžběta Kružicová
Františka Hamáková

Účastnický poplatek
Členové Toxikologických sekcí 1800 Kč (s DPH), nečlenové 2200 Kč (s DPH).
V případě platby po 30. 4. 2015 nebo v hotovosti při registraci: členové Toxikologických
sekcí 2200 Kč (s DPH), nečlenové 2500 Kč (s DPH). U zahraničních účastníků bude při
platbě v hotovosti účtována nižší cena (stejná jako v případě bezhotovostní platby před 30. 4.
2015).
Prezentace příspěvků
a)

přednášky v českém, slovenském, případně anglickém jazyce
(powerpointová prezentace v anglickém jazyce)

b)

posterová sdělení v anglickém jazyce.

Audiovizuální technika
Multimediální projektor, ozvučení.
Publikování prací
Vydán bude sborník abstraktů v anglickém jazyce, který obdrží účastníci při registraci.
Možnost publikování vybraných prezentací in extenso bude ve vědeckém periodiku
Neuroendocrinology Letters (http://www.nel.edu/home.htm). Zájem o publikaci in extenso
uveďte do „návratky“ nebo při registraci.
Harmonogram přihlášek
Definitivní přihlášky (včetně abstrakt prezentací v anglickém jazyce) pošlete do 24. 4. 2015
na e-mailovou adresu: chalupovam@vfu.cz.

Pokud jste využili možnosti předběžné

registrace, není již nutné posílat návratku a pošlete pouze abstrakt s informací, zda máte
zájem o publikaci článku in extenso. Abstrakt napište dle přiloženého vzoru.
Důležité termíny
Zahájení – středa 27. 5. 2015 ve 13:00 hodin, ukončení - pátek 29. 5. 2015 ve 14:00 hodin.

Ubytování
Ubytování v Hotelu Myslivna (http://www.hotelmyslivna.cz).
Účastníci konference si mohou ubytování objednávat buď:
Tel.: +420 547 107 801; +420 547 107 800
Fax.: +420 547 107 707
nebo online na: http://www.hotelmyslivna.cz/rezervace/
Pokud uvedete při rezervaci pokoje, že jste účastníky konference „TOXCON“, bude vám
účtována 30% sleva z pultových cen a parkovné zdarma.
Stravování
Snídaně je součástí ubytování. V rámci konference budou zajištěny obědy a drobné
občerstvení. Společenský večer se uskuteční dne 28. 5. 2015. Poplatek za společenský večer
300,- Kč se bude hradit u registrace.

Platby
Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP
Variabilní symbol:

3140383141

Běžný účet EUR:
IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP
Variabilní symbol:

3140383141

Pro usnadnění identifikace vaší platby uveďte ve zprávě pro příjemce
příjmení všech účastníků, za které je poplatek hrazen.

Přihláška (návratka)
20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference
Brno, 27. – 29. 5. 2015

Jméno, Příjmení, Titul:
Pracoviště:
Adresa:
Telefon, fax:
E-mail:
Mám zájem o účast:

aktivní

pasivní

Mám zájem o publikaci příspěvku in extenso:

ano

ne

Název a autoři příspěvku:

Prezentace:

orální

posterová

Přihlášku a soubor s abstraktem prosím odešlete na e-mailovou adresu:
chalupovam@vfu.cz
Návratku je možné vyplnit on line na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/10NDNH5pLzoQ00Ux7HLy95qo7ToORzq7sQZ_vFB6oyiU/viewform

Pokud jste již odeslali předběžnou
přihlášku online, není odeslání návratky
nezbytné, odešlete pouze abstrakt na
výše uvedenou e-mailovou adresu!!!

Vzor abstraktu:

Extracts from Apples Reduce Toxicity of Cooked Meat
Vopršálek F. 1, Veganová A. 2, Novák M.1, Bubílek Š.3
1

Institut of Health, Nám. Míru 4, Praha - Butovice

2

Faculty od Agronomy, Charles University, Boženy Němcové 47, Praha - Suchdol

3

Agricultural-Trade Association, ul. Prokopská 11, Slušovice
Zde následuje vlastní text strukturovaného abstraktu vašeho příspěvku psaný velikostí

písma 12 v anglickém jazyce. Nejprve popište cíl práce, dále metodiku, uveďte výsledky a
přínos vaší práce. Nezapomeňte na případné dedikace grantů nebo výzkumných záměrů.
Nevkládejte prosím do textu obrázky, grafy nebo tabulky. Vlastní text abstraktu prosím
zarovnejte do bloku. Celý váš příspěvek včetně nadpisu, autorů a pracovišť autorů nesmí
přesáhnout jednu stranu A4 při řádkování 1,5 a nastavení okrajů 2,5 cm z každé strany. Typ
písma zvolte Times New Roman. Nadpis napište velikostí písma 14 bold (tučně), autory ve
formátu příjmení a zkratka jména. Oddělujte je čárkou. Napište je písmem 12 normálně.
Číselnými indexy označte pracoviště. Mezi autory a názvy pracovišť nechte volný řádek.
Názvy pracovišť pište velikostí písma 12 kurzívou. Vynechejte volný řádek a začněte psát
vlastní text abstraktu.
Zde následuje vlastní text strukturovaného abstraktu vašeho příspěvku psaný velikostí
písma 12 v anglickém jazyce. Nejprve popište cíl práce, dále metodiku, uveďte výsledky a
přínos vaší práce. Nezapomeňte na případné dedikace grantů nebo výzkumných záměrů.
Nevkládejte prosím do textu obrázky, grafy nebo tabulky. Vlastní text abstraktu prosím
zarovnejte do bloku. Celý váš příspěvek včetně nadpisu, autorů a pracovišť autorů nesmí
přesáhnout jednu stranu A4 při řádkování 1,5 a nastavení okrajů 2,5 cm z každé strany. Typ
písma zvolte Times New Roman. Nadpis napište velikostí písma 14 bold (tučně), autory ve
formátu příjmení a zkratka jména. Oddělujte je čárkou. Napište je písmem 12 normálně.
Číselnými indexy označte pracoviště. Mezi autory a názvy pracovišť nechte volný řádek.
Názvy pracovišť pište velikostí písma 12 kurzívou. Vynechejte volný řádek a začněte psát
vlastní text abstraktu.

