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POZVÁNKA 

 
 

DNA a jej využitie v prognostike, diagnostike i terapii 
 

 

Stred Týždňa vedy a techniky bude patriť molekulárnej biomedicíne. Podujatie s názvom 

Streda s molekulárnou biomedicínou prinesie verejnosti vysvetlenie, prečo sa netreba báť,  

ale naopak, tešiť sa z toho, čo dnes vieme urobiť s DNA – od čítania, cez cielené zmeny až po 

vytvorenie novej DNA. 

  

Výskumníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave budú vo 

viacerých kratších prednáškach prezentovať, ako intenzívne sa menia rôzne aspekty medicíny 

vďaka novým poznatkom a inováciám v molekulárnej biológii a genetike. O genetickej 

prognostike bude prednášať Peter Celec, problematiku diagnostiky priblíži  Barbora Izrael 

Vlková. Využitie génovej terapie objasní Roman Gardlík, čo je to fágová terapia prezradí 

Ľubomíra Tóthová a o aplikácii molekulárnej biomedicíny v klinickej praxi bude hovoriť 

Július Hodosy.   

 

Streda s molekulárnou biomedicínou bude rozdelená na dve samostatné časti. Doobeda, 

o 9.00 hod., budú odborníci prednášať stredoškolákom. Jednotlivé skupiny sa môžu 

registrovať na ncpvat@cvtisr.sk. Popoludňajšia časť  je určená širokej verejnosti, začne sa 

o 17:00. Vstup na podujatie je voľný. 

Streda s molekulárnou biomedicínou sa uskutoční v stredu 11. novembra 2015 ako jedno 

z podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 v Centre vedecko-technických 

informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. 

 

 

Viac informácií o podujatí nájdete na www.tyzdenvedy.sk 

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841; monika.hucakova@minedu.sk  

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: 

Monika Vozárová, monika.vozarova@cvtisr.sk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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