Zvané přednášky
ÚOCHB AV ČR
Na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pravidelně přednášejí
špičkoví zahraniční vědci i hvězdy nastupující vědecké generace
v cyklu prestižních a veřejnosti otevřených zvaných přednášek.
Využijte možnosti setkat se se světovými kapacitami v chemických
a biochemických oborech a zeptat se jich na otázky týkající se jejich
výzkumu. V nejbližší době se můžete těšit na následující hosty:

Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov,
v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou
vyhlasujú devätnásty ročník

CENY SHIMADZU 2019

15. dubna 2019

prof. Venki Ramakrishnan

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu
akademickej obce s priemyslom.

MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK
Termination of Translation in Bacteria and Eukaryotes

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na
trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku
a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať sa pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi
a súčasne dať partnerským ﬁrmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.
Cena Shimadzu 2019 prebehne v rámci 71. Zjazdu chemikov v dňoch 9. až 13. septembra 2019 v Grand Hoteli Bellevue,
Horný Smokovec.

29. dubna 2019

prof. Ron Naaman
Dept. of Chemical and Biological Physics, Weizmann Institute od Science, Israel
Polarized Spin and Chiral Molecules – How They Affect our Life?

Kritériá pre účasť na Cene Shimadzu 2019:

Cena je určená mladým vedeckým pracovníkom, ktorí do termínu konania Zjazdu nedosiahnu vek 35 rokov.
Cena je vypísaná pre práce, kde sú aktívne použité niektoré z analytických inštrumentálnych techník.
Prezentácia 10 vybraných kandidátov bude v slovenskom alebo českom jazyku v dĺžke 10 min + 5 min diskusia.
Prihlášky do Ceny Shimadzu 2019 zasielajte na email sk@shimadzu.eu.com formou abstraktu podľa propozícií 71. Zjazdu
chemických spoločností (http://71zjazd.schems.sk/) do 15. 5. 2019.
10 prác bude vybraných porotou, menovanou SCHS a Shimadzu.
10-tim vybraným účastníkom SHIMADZU preplatí 100€ ako príspevok k účastníckemu poplatku podľa propozícií 71. Zjazdu
chemických spoločností, kde budú pred porotou prezentovať svoje prednášky.
Víťazná práca bude honorovaná ﬁnančnou odmenou 1 000 €, druhá 600 € a tretia 300 €.
Bližšie informácie poskytne Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR).
Shimadzu si vyhradzuje právo Cenu Shimadzu 2019 zrušiť, pokiaľ nebude do uzávierky prihlásené dostatočné množstvo
prác.

7. června 2019

prof. Christa Müller
PharmaCenter Bonn, Pharmaceutical Institute, Německo
Tony Holý Lecture 2019
Development of Tools and Drugs Targeting Purine-Binding Membrane Proteins for
Cancer Immunotherapy

19. června 2019

prof. Rhian M. Touyz
Institute of Cardiovascular & Medical Sciences, University of Glasgow, UK
Vascular Smooth Muscle Cell Plasticity and Signaling Networks in Small
Vessel Disease: Role of Oxidative Stress, Noxs and Notch3
Všechny přednášky se konají od 10 hodin
v Přednáškovém sále ÚOCHB (A.2.01),
Flemingovo nám. 2, Praha 6.
Více informací o přednáškách:
www.uochb.cz/zvane-prednasky
Kontakt:
irena.stara@uochb.cas.cz
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