
  

 

 

 

 

CYTO-MORFOLOGICKÝ DEN 

9. 10. 2015 od 9:00 hodin  

v aule Lékařské fakulty  

Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Odborný program bude rozdělen do bloků dle obsahu (gynekologický, 

negynekologický, morfologický). 

Akce bude jako součást celoživotního vzdělávání ohodnocena kreditními 

body pro lékaře a zdravotní laboranty.  

Termín konání:    9. 10. 2015  od 9 hodin 

 

Konferenční poplatek:  1000 Kč / pasivní účast 

     700 Kč / aktivní účast  (jen přednášející) 

Termíny přihlášek:  

 pro aktivní účast do 31. srpna 2015 (přednáška nebo poster) 

AKTIVNÍ ÚČAST: https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=177 

 pro pasivní účast do 30. září 2015 

PASIVNÍ ÚČAST: https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=176 

 

Přihlášku a další informace o pořádané akci najdete na stránkách 

www.osu.cz 

 

https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=177
https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=176
http://www.osu.cz/


  

 

 

 

 

Pořadatelé: 

Ústav patologie Lékařské fakulty    

Ostravská univerzita v Ostravě     

Syllabova 19        

703 00 Ostrava- 3    

     

Kontakt:   

Mgr. Hana Hronzová     Marcela Jurečková 

e-mail: hana.hronzova@osu.cz   e-mail: marcela.jureckova@osu.cz 

Tel.: 597 091 766     Tel.: 597 091 765 

 

 

Forma úhrady konferenčního poplatku:   

 převodem na účet 

 číslo účtu:     931761/ 0710   

 mezinárodní číslo účtu (IBAN):  CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 

 SWIFT kód banky:    CNBACZPP 

 variabilní symbol a specifický symbol Vám budou automaticky vygenerovány 

při přihlášení na stránkách www.osu.cz 

 

 Platba v hotovosti není možná! 
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mailto:marcela.jureckova@osu.cz


  

 

 

 

Při příležitosti Cyto-morfologického dne bude vydán recenzovaný 

sborník s ISBN, do kterého můžete zaslat plné znění Vašich příspěvků. 

Příspěvky mohou zaslat pouze účastníci akce. Každý účastník obdrží certifikát o 

účasti.  

Jako příspěvky do sborníku akceptujeme výzkumné a klinické studie, 

práce rešeršního charakteru z oblasti morfologických věd, příspěvky zaměřené 

na výuku z oblasti morfologie a jiných příbuzných vědeckých oborů. Práce by 

měly být ve formě „krátkého vědeckého článku“, který bude uveden v plném 

znění ve sborníku.  

Prosíme o dodržení jednotné požadované formy textů příspěvků. 

Pokyny pro psaní příspěvků do sborníku: 

- Rozsah – maximálně 3 strany (včetně obrázků a schémat) 
- Word 
- Times New Roman 
- Velikost písma 10 
- Řádkování 1,5 
- Zarovnání do bloku 
- Literatura: velikost písma 8, řádkování 1 
 

Doporučené členění:   NÁZEV – velké tučné písmo 

    ABSTRACT – v českém a anglickém jazyce 5-8 řádků 

ÚVOD 

    MATERIÁL A METODY 

    VÝSLEDKY 

    DISKUSE 

    ZÁVĚR 

    LITERATURA 

 



  

 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ  

 

Clarion Congress Hotel  Ostrava**** 

Zkrácená 2703/84, 70030 Ostrava-Zábřeh 

http://www.clarioncongresshotelostrava.com/ 

Hotel Vista 

Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30  Ostrava-Zábřeh  

www.hotelvista.cz  

Hotel Veronika 

Mírové náměstí 519/3d, 703 00  Ostrava-Vítkovice 

 http://www.hotelveronika.cz  

Hoteltrans  

3 hotelové domy, Ostrava – Zábřeh 

www.hoteltrans.cz 

Ubytovna Jarena 

Ostrava – Zábřeh 

www.ubytovnajarena.cz  

Další ubytovací kapacity:  

www.ostravainfo.cz - sekce ubytování 

 

 

Ubytování si zajistí účastníci individuálně. 

 

 

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli účastnit se sjezdu aktivní formou a přispět 

tak k možnosti tuto akci pořádat. 

 

 

 

http://www.clarioncongresshotelostrava.com/
http://www.hotelvista.cz/
http://www.hotelvista.cz/
http://www.hotelveronika.cz/
http://www.hoteltrans.cz/
http://www.ubytovnajarena.cz/
http://www.ostravainfo.cz/

