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KONTAKT:

Mgr. Roman Pašek
Projektový manažer pro oblast 
podpory výzkumu a vývoje
Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest 

TEL: +420 296 342 658 
E-MAIL: roman.pasek@czechinvest.org 

Kam kráčí výzkum a vývoj v oboru Life Sciences?
Úterý 5. 5. 2015, 10:00–15:30

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační 
medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem 
Kam kráčí výzkum a vývoj v oboru Life Sciences?
Vybraní odborníci seznámí účastníky konference z řad průmyslníků, výzkumníků, veřejných činitelů a jiných 
skupin s aktuálními trendy v oblastech jejich expertízy a směrem, kterým se bude obor v blízké budoucnosti 
ubírat. Konference má za úkol podpořit oboustranný dialog mezi akademickou a průmyslovou sférou 
a napomoci spolupráci mezi těmito stranami. 

Moderátor: DOC. ING. JIŘÍ KRECHL, CSC., Vedoucí oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací CzechInvest

PROGRAM

09:30-10:00 Registrace

10:00-10:45 Úvodní slovo a prezentace Ústavu molekulární a translační medicíny 
  Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM)
  Translační výzkum v biomedicíně: potřeby společnosti a jejich naplňování
  DOC. MUDR. MARIÁN HAJDÚCH, PHD., Ředitel centra

10:45-11:30 Prezentace Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad
  Buněčná terapie a tkáňové náhrady 
  PROF. EVA SYKOVÁ, M.D., PH.D., D.SC.
  Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR,
  1. místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

11:30-12:15 Prezentace Regionálního centra aplikované molekulární onkologie 
  při Masarykově onkologickém ústavu v Brně (RECAMO)
  Next generation sekvenování a genomové inženýrství
  MUDR. PETR MÜLLER, PH.D., Výzkumný pracovník – senior

12:15-13:15 Oběd formou studeného bufetu

13:15-14:00 Prezentace Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní 
  nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)
  Představení výzkumného centra
  MGR. RENÉ SAMEK, MSC., MA., Ředitel pro mezinárodní strategická partnerství ICRC

  Geneticky modifi kované organizmy a jejich využití v medicíně
  MGR. LUKÁŠ CHRÁST, Junior Researcher 

14:00-14:45 Prezentace společnosti Contipro
  K čemu se hodí kyselina hyaluronová/hyaluronan v medicíně?
  RNDR. VLADIMÍR VELEBNÝ, CSC., Ředitel společnosti

14:45-15:30 Diskuze a networking

Účast na konferenci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. 
Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 1. května 2015 na e-mailovou adresu 
roman.pasek@czechinvest.org. 

V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

POZVÁNKA NA KONFERENCI


