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Tlačová správa 

 

Veda v Centre – Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi 

 
Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v budove Centra vedecko-

technických informácií  v Bratislave pravidelne raz do mesiaca, vždy posledný štvrtok v mesiaci, 

organizuje pre širokú verejnosť Národné Centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

 

Vo štvrtok dňa 27.9.2012 privítame v  našej vedeckej kaviarni dvoch vzácnych hostí. Tým prvým bude  

medzinárodne uznávaný a rešpektovaný odborník na infektológiu  a tropickú medicínu,  vedec,  lekár 

a vysokoškolský pedagóg , rektor súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., ktorý je navyše zakladateľom zdravotníckych, 

sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. A tým druhým 

hosťom bude významný zoológ a riaditeľ  Ústavu zoológie SAV v Bratislave, RNDr. Milan 

Kozánek, CSc. ,uznávaný odborník na fyziológiu hmyzu a na výskum biologicky aktívnych látok v 

hmyzom organizme , ktoré sa využívajú pre  bioterapeutické účely.   

 

Témou septembrovej vedeckej kaviarne  bude problematika  tropických chorôb s prepojením 

na činnosť Slovenského tropického inštitútu v Keni a na výskum a vývoj nových  bioterapeutických  

metód  v liečbe závažných infekčných ochorení. Návštevníci septembrovej Vedy v Centre sa okrem 

iného dozvedia, čo je to cestovná medicína a či aj  Slovensko čelí  tropickým  chorobám. Budeme 

hovoriť aj o tom, aké najčastejšie  infekčné choroby sa u nás vyskytujú,  a aké  bioterapeutické metódy 

sa už teraz využívajú v liečbe rôznych infekčných ochorení.  

 

Súčasťou septembrovej Vedy v Centre  bude aj otvorenie výstavy pod názvom Bioterapeutické metódy 

v praxi, na ktorej   v spolupráci s Ústavom zoológie SAV a jeho novým bioterapeutickým centrom, 

poskytneme názorné materiály pre širokú verejnosť o výskume, vývoji a klinickej štandardizácii 

bioterapeutických metód pre potreby zdravotníctva. Na výstave si teda návštevníci budú môcť pozrieť 

aj živé ukážky hmyzu ako sú sterilné larvy, pijavice, rybky Garra rufa a iné,  ktorých biologické 

aktívne látky  sa už aplikujú v terapeutickej  praxi. Výstava potrvá až do konca októbra.  

 
V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy.  Vedecká kaviareň 

sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke , pravidelne o 17.00 hod. Vstup na 

podujatie je pre verejnosť voľný. 

 

 


