
Minisympózium  „Štvrté ivanské dni mladých biológov“ 
 
Dňa 14. 6. 2006 sa na Ústave biochémie 

a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji 
uskutočnilo minisympózium „Štvrté Ivanské dni 
mladých biológov“. Prvoradým cieľom 
minisympózií, ktoré ústav organiyuje s dvojročnou 
periodicitou od roku 2000, je poskytnúť  študentom 
doktorandského štúdia z ústavov SAV a z vysokých 
škôl priestor pre prezentáciu svojich 
experimentálnych výsledkov formou krátkej 
prednášky a ich obhájenie v diskusii pred svojimi 
rovesníkmi a odbornou komisiou. Voľbou 
tematických sekcií sme sa navyše snažili o posilnenie 
väzieb medzi ÚBGŽ SAV a inými pracoviskami 
s podobným výskumným zameraním.  

Celkove na minisympóziu odznelo počas jedného 
dňa v troch tematických sekciách 18 prednášok 
doktorandov z 5 ústavov SAV, 3 katedier 
Prírodovedeckej fakulty UK a 1 ústavu FChPT STU. 
Komisia v zložení Ing. A. Breier, DrSc., (Ústav 
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV), RNDr. 
Peter Griač, CSc. (Ústav biochémie a genetiky 
živočíchov SAV), RNDr. I. Hapala, CSc. (Ústav 
biochémie a genetiky živočíchov SAV), RNDr. M. 
Piršel, DrSc. (Ústav experimentálnej onkológie SAV) 
a MUDr. V. Štrbák, DrSc. (Ústav experimentálnej 

endokrinológie SAV) mala neľahkú úlohu vybrať 
v jednotlivých odborných sekciách troch najlepších 
študentov, ktorí potom získali hodnotné knihy ako 
ceny sponzorov. Ako je na tomto podujatí už 
tradíciou, všetky prezentácie mali naozaj vysokú 
úroveň ako po stránke odbornej, tak po stránke 
formálnej. Doktorandi tu preukázali schopnosť 
kultivovane prezentovať a kriticky diskutovať 
výsledky vlastnej práce a bolo veľmi potešujúce 
vidieť, že na bratislavských vedeckých pracoviskách 
sa stále nájde dosť mladých zapálených ľudí, ktorí 
svojej práci aj rozumejú. Y hľadiska budúcnosti je 
tiež dôležité, že študenti prvého ročníka 
doktorandského štúdia nezaostávali veľmi za svojimi 
staršími kolegami. Rozhodovanie komisie bolo preto 
veľmi ťažké a jej členovia mali pocit, že odmenu by 
si zaslúžili v podstate všetci účastníci. Keďže však 
víťaz v každej sekcii mohol byť iba jeden, komisia 
rozhodla v tajnom hlasovaní nasledovne: 
• V sekcii Biochémia a  molekulárna biológia 

zvíťazila a Cenu Štefana Kuželu (udelenú 
SSBMB) získala Mgr. Mária Šimočková (Ústav 
biochémie a genetiky živočíchov SAV) 
s príspevkom „Pgc1p – fosfatidylglycerol 
špecifická fosfolipáza C kvasiniek?“. 



• V sekcii Fyziológia a všeobecná biológia 
zvíťazila a Cenu Ivanky pri Dunaji získala Mgr. 
Bohumila Tarabová (Ústav molekulárnej 
fyziológie a genetiky SAV) s príspevkom „Vplyv 
organickej ortuti na neuronálny T-typ 
vápnikového kanála“.    

• V sekcii Mikrobiológia a  bunková biológia 
zvíťazil a Cenu spoločnosti Merck Slovakia získal 
Mgr. Michal Chotár (Povrchovo imunogénne 
proteíny Streptococcus agalactiae“. 
Tohoročné minisympózium Ivanské dni mladých 

biológov malo tak ako predchádzajúce tri ročníky 
vysokú úroveň a hodnotili ho veľmi pozitívne ako 
odborná komisia, tak  účastníci. K úspešnému 
priebehu významnou mierou prispeli aj sponzori 
podujatia, vďaka podpore ktorých sme mohli oceniť 
najlepších jednotlivcov v jednotlivých kategóriách 
hodnotnými knihami, ako aj organizačne zabezpečiť 

celé podujatie. Ide o hlavne o spoločnosť Merck,  
spol. s r.o., ktorá ako generálny sponzor 
minisympózia prispela na pokrytie väčšiny nákladov; 
ďalej Slovenská spoločnosť pre biochémiu 
a molekulárnu biológiu, Občianske združenie 
BIOECOGEN a Bioscience Slovakia s.r.o.  

Ivanské dni mladých biológov, ktoré ÚBGŽ SAV 
zorganizoval v spolupráci s občianskym združením 
BIOECOGEN už po štvrtý raz dokazujú, že  
myšlienka osobitného sympózia pre  doktorandov zo 
SAV a vysokých škôl má svoje opodstatnenie. 
Myslíme si, že takéto neformálne stretnutia majú 
veľký význam aj tým, že vhodne dopĺňajú iné väčšie 
akcie podobného charakteru na pôde SAV 
a vysokých škôl. Dúfame preto, že o dva roky sa  
stretneme na už  Piatych ivanských dňoch mladých 
biológov.  

RNDr. Ivan Hapala, CSc., riaditeľ ÚBGŽ SAV 

          


