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"ZÁZRAKY ĽUDSKÉHO TELA" 

 

Vážená štatutárna zástupkyňa materských centier, 

prijmite, prosím, pozvanie a pripojte sa k nám na informatívne dni, kde Vám naši odborníci 

predstavia oblasť regeneratívnej medicíny - pupočníkovú krv a tkanivo pupočníka. Odborný program 

bude obsahovať vzdelávacie stretnutie prispôsobené všetkým úrovniam záujmu a vedomostí. 

Vieme, že čas je to najcennejšie, čo v živote máme, preto Vám ponúkame dva dni plné zaujímavých 

informácií, odpočinku a príjemného stretnutia. Samozrejme - myslíme aj na Vaše deti, dohľad nad 

nimi počas prednášok bude zabezpečený. Stačí len potvrdiť Vašu účasť, všetko hradíme a zariadime 

za Vás. 

Odborná konferencia sa koná 19. - 20. októbra 2017 vo wellness rezorte Oravský Háj 

 

 

PROGRAM: 

 

19. 10. 2017 

10:00 - 12:00 - príchod 

12:00 - 13:00 - obed 

13:00 - 14:00 - ubytovanie, voľná zábava 

14:00 - 16:00 - odborný program / workshop 

17:00 - 18:00 - joga 

18:30 - 20:00 - večera 

20:00 - voľná zábava / wellness 

 

20. 10. 2017 

7:00 - 8:00 - joga 

8:00 - 9:30 - raňajky 

10:00 - 12:00 - odborný program / workshop 

 

 

Seminár zahŕňa: ubytovanie na jednu noc i s dieťaťom, 1x raňajky formou bufetu, 1x obed, 1x večera, 

neobmedzený vstup do bazénového sveta a vírivky, fitnes, herňa, welcome drink, stráženie detí 

počas odborného programu, 2x joga 

 

 

Potvrďte svoju účasť tu  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKaVlMXC9lqgjWo2vsuuae6UyzAKR8a1r1HR9WzS-a1XVLXg/viewform
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SLOVENSKÉ CENTRUM TKANÍIV A BUNIEK 

 

Slovenské Centrum Tkanív a Buniek je sesterskou spoločnosťou Národného Centra Tkanív a Buniek. 

Slovenské Centrum Tkanív a Buniek je inovatívna biotechnologická spoločnosť, zdravotnícke 

zariadenie, moderný výrobca liečivých liečiv a tkanivové zariadenie. Súčasne má kordovú banku a 

pripravuje sa na banku pre pupečníkové tkanivá. Zahŕňa 10 000 m2 čistých priestorov schválených na 

výrobu liekov a transplantácií tkaniva v najzávažnejšom takzvanom GMP režime. Ako výrobca liekov 

určených na použitie pri pokrokových liečebných postupech sa zaoberá výrobou i vývojom nových 

liekov. Ako tkanivové zariadenie vyvíja a pripravuje tkanivové transplantáty nielen pre rutinné 

chirurgické výkony, ale aj pre vysoko špecializované výkony v kardiochirurgii, ortopédii, oftalmológii a 

ďalších odbornostiach. 

Súčasťou Slovenského Centra Tkanív a Buniek je najmodernejšia banka pupočníkovej krvi na 

Slovensku, ktorá zabezpečuje odber, skúšanie, spracovanie a úschovu pupočníkovej krvi pre vlastnú 

potrebu. Toto oddelenie sa tiež zaoberá výskumom kmeňových buniek na terapeutické použitie a 

funguje ako bunková banka. 

 

 

 

 


