
               

 

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z.s. 
si Vás dovoluje pozvat na 

21. konferenci o laboratorních zvířatech 
 

Konference se bude konat ve dnech 16. – 18. května 2018, v Hotelu Galant v Lednici.   
 

Registrace účastníků bude v hotelu Galant v Lednici, ve středu 16. 5. 2018, v době 12-
13 hodin, a poté bude zahájen odborný program. Ukončení konference je plánováno v pátek 
18. 5. 2018 ve 12 hodin. 
V rámci odborného programu bude vytvořen prostor pro prezentaci přednášek, posterů i pro 
diskusi o problematice aktuálních otázek v oblasti chovu a využití laboratorních zvířat, 
uplatnění principů 3R a 2E, monitoringu zdravotního stavu zvířat, předklinických 
experimentálních přístupů, metodických možností doplnění či nahrazení zkoušek na zvířatech 
metodami in vitro.  

Přihlášku na konferenci s názvem příspěvku, prosíme, zašlete nejpozději  
do 4. dubna 2018 na adresu: konferencesvlz2018@seznam.cz.  
 
 Aktivní účast se týká pouze přednášejícího, ostatní spoluautoři mají účast pasivní. 
Totéž platí i pro prezentaci posterů (rozměr posteru max.: výška 90 cm, šířka 70 cm).       
Předběžná délka odborných přenášek je vymezena na dobu 15 minut a 5 minut diskuse (bude 
upřesněno dle počtu přihlášených příspěvků). 
 

Ke každé přednášce či posteru musí být zpracován abstrakt. Pro zájemce je možnost 
publikování abstrakt v odborném časopise. Informace ohledně pokynů pro zpracování 
abstraktu budou zaslány všem účastníkům s aktivní účastí. Po obdržení podmínek 
vypracování pro abstrakta je prosím zasílejte elektronicky do 1. května 2018 na e-mail: 
kristina.kejlova@szu.cz. 
 

Informace o místě konání: Konference se koná v Hotelu Galant (dříve Hotel My) 
v Lednici. Adresa hotelu je 21. dubna 657, 691 44 Lednice (www.myhotel.cz). Areál hotelu 
se rozprostírá v obci Lednice na Moravě v srdci Lednicko-valtického areálu.  
Ubytování je možné přímo v Hotelu Galant, případně v Zámeckém hotelu 
(www.hotellednice.cz) v Lednici. V hotelech je zamluvena dostatečná kapacita pro ubytování 
pro účastníky konference.  
Ubytování si zajistí každý účastník samostatně.  

Rezervace pokojů je garantována do 15. března 
 
Rezervaci ubytování prosím zasílejte na e-mail info@myhotel.cz (Hotel Galant) a uveďte 
heslo “SVLZ” pro aktivaci nižší ceny za pokoj (ceny pokoj/noc: jednolůžkový: 1490,- Kč; 
dvojlůžkový: 1790,- Kč; třílůžkový: 2400,- Kč; a čtyřlůžkový apartmán. 3100,- Kč). 
V případě naplněné kapacity je možné využít ubytování v Zámeckém hotelu 
recepce@hotellednice.cz Další variantou pro ubytování v blízkém okolí může být např.: 
Penzion Jordán, Penzion v Lednici, Penzion U Zámku, Lichtenštejnské domky a další. 
 
 



PŘIHLÁŠKA 
 

Přihlašuji se k účasti na 21. konferenci o laboratorních zvířatech,  
která se bude konat ve dnech 16. – 18. 5. 2018 

v Lednici, v hotelu Galant 
 

 
Jméno:  
 
Organizace:  
 
Fakturační adresa:  
 
 
Telefon:  
 
E-mail:  
Název příspěvku: - 
 
 
 
Účast: *)                                                           aktivní                                    pasivní         
              
 

Jsem členem SVLZ,z.s.                            ANO  �                       NE    �          
 
Mám zájem o publikaci abstraktu ve Physiological Research. Poplatek za publikaci 400 
Kč (16 EUR).                   

                                                                    ANO �                NE   � 
                                                                                                                      
 

Vložné Platba do 30. 4. Platba po 30. 4. 
 Pasivní účast Aktivní účast Pasivní účast Aktivní účast 
členové SVLZ, student, 
doktorand: 

1300 Kč (52 EUR) 1000 Kč (40 EUR) 1500 Kč (60 EUR) 1200 Kč (48 EUR) 

nečlenové SVLZ:                                             2000 Kč (80 EUR) 1500 Kč (60 EUR) 2200 Kč (88 EUR) 1700 Kč (68 EUR) 
důchodce (pasivní, aktivní):                                                     700 Kč (28 EUR) 700 Kč (28 EUR) 

 
Vyplněné přihlášky k účasti zašlete e-mailem do 4. dubna 2018 na e-mail: 
konferencesvlz2018@seznam.cz 
Případné dotazy můžete zasílat na tentýž e-mail nebo se domluvit telefonicky na čísle: 
775 977 678.  
 
Po zpracování přihlášky Vám bude na email zasláno potvrzení o přijetí přihlášky a 
informace s platebními údaji pro úhradu vložného na konferenci.  
Pokud budete chtít platit vložné pro více účastníků najednou (na jeden doklad), uveďte 
prosím tuto informaci do textu emailu. 


