
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS 

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku 

       Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 

        Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS 

      Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 
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Rámcový program mikrobiologického kurzu 

Registrácia účastníkov – prvý deň o 9:00 hod.  

Koniec kurzu – druhý deň o 15:00 hod. 

Kurz bude pozostávať z teoretickej časti, kde budú prednesené prednášky na témy: 

 Zásady aseptickej práce (spôsoby dezinfekcie a sterilizácie) 

 Príprava kultivačných médií 

 Príprava vzorky pre mikrobiologickú analýzu 

 Základné spôsoby očkovania v mikrobiológii 

 Potvrdzovanie a počítanie cieľových mikroorganizmov 

 Vyjadrenie výsledkov 

 Likvidácia biologického materiálu 

Počas kurzu budú predvedené praktické ukážky v laboratóriu spojené s možnosťou 

odskúšať si vybrané techniky práce v mikrobiologickom laboratóriu. 

Minimálny počet účastníkov 8 a maximálny 16. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV: 

Miesto konania: VÚVH  Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí (0-01) nová 

budova, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 7. 

Účastnícky poplatok: 150,- €, poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou 

kurzu. 

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť v čase do 15. 05. 2018 prevodným príkazom 

na účet SVHS  pri VÚVH: 

 IBAN: SK9209000000000011466172     

 BIC-SWIFT kód: GIBASKBX  

 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37  Bratislava 

 Konštantný symbol: 0308 

 Variabilný symbol: 30052018 

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za 

ktorých sa vykonáva platba. 

Platbu v hotovosti v deň konania kurzu oznámte dopredu organizátorom. 

Pobočka SVHS pri VÚVH Bratislava nie je platcom DPH.  

Fakturačný subjekt: 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

IČO: 30807662, DIČ: 2021457570 

SVHS nie je platcom DPH.  

Je možnosť zabezpečiť obedy za 3,60 € na základe vašej požiadavky, obed si 

účastník hradí sám. 

Obed streda:       obed štvrtok:       

Mikrobiologický kurz  

základy mikrobiológie v laboratóriu 

v termíne 30. – 31. 05. 2018 
 

Záväzná prihláška 

Organizácia (presný fakturačný názov):       

      

Meno,priezvisko,titul:       

       

Úplná fakturačná adresa:       

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:       

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:       

tel./ fax :       

e-mail:       
 

                                                

 
       

 

  
 

                                                                                           ….………………………………………… 

                                                             Pečiatka a podpis zamestnávateľa 

 

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 30. 04. 2018 na adresu: 

RNDr. M. Prokšová, PhD., Slovenská vodohosp. spoločnosť pri VÚVH 

Bratislava, Nábr. arm. gen.  L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 
tel. 00421-02/59343401-421, e-mail: proksova@vuvh.sk 
 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

IČO: 30807662, DIČ: 2021457570 


