
HLAVNÍ VÝBOR 

 

Zápis ze schůze Hlavního výboru Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. 

dne 30.11.2017 v Brně 

  

Přítomni: 

 

Členové Hlavního výboru 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. 

RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, 

Ph.D., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., prof. MUDr. 

RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., RNDr. Alexandra Oltová (zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, 

DrSc.), prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 

 

Předsedové poboček a sekcí 

RNDr. Pavel Vařejka, Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (zast. Ing. V. Skládala, CSc.) 

 

 

1. Zahájení 

 

Zasedání Hlavního výboru Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. zahájil předseda prof. 

V. Mornstein a všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl 

odsouhlasen. 

 

 

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV 

 

Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBS, z.s. (15.3.2017). 

 

 

3. Zpráva vědeckého tajemníka (prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.) 

 

Prof. Slabý informoval o přípravě Zpravodaje – Zpravodaj 1/2017 je aktuálně rozesílán, 

Zpravodaj 2/2017 bude finalizován do konce roku 2017, jeho součástí bude sdělení o 

proběhnuvších Biologických dnech. 

 

 

4. Zpráva zástupce Sekce biologie nízkých teplot (Ing. Miloš Faltus, Ph.D.) 

 

Ing. Faltus (na návrh Ing. Skládala) prezentoval plán na obnovení Sekce biologie nízkých teplot, 

kdy cílem by měla být mezioborová spolupráce a rozšíření platformy. Dále navrhl pořádání 

seminářů/workshopů s frekvencí minimálně 1x za dva roky. 



Prof. Mornstein pověřil Ing. Faltuse svoláním ustavující schůze se všemi náležitostmi 

vyplývajícími ze Stanov a Jednacího řádu. 

Na návrh prof. Svobody bylo schváleno, že ve Zpravodaji 1/2018 bude dán prostor právě Sekci 

biologie nízkých teplot, a to včetně odborného sdělení.  

 

 

5. Biologické dny (prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.) 

 

Prof. Krajčovič referoval o XXII. Biologických dnech s podtitulem Biomedicína v súčasnosti: 

od základného výskumu po klinickú aplikáciu, které se konaly ve dnech 23.-25.10.2017 

v Kongresovém centru Slovenské akademie věd ve Smoleniciach na Slovensku. Dr. Mária 

Dušinská obdržela Babákovu medaili a prezentovala přednášku ze série Babákových přednášek 

s titulem „DNA instability biomarkers in molecular epidemiology studies: environmental 

and genetic factors in the aetiology of cancer and other diseases“. Za ČsBS, z.s. se této 

významné události zúčastnil pouze prof. Krajčovič a  doc Hatina. 

Prof. Mornstein doplnil, že celá akce je úspěšně vyúčtována, a poděkoval organizátorům. 

 

 

6. Zpráva předsedy (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 

 

Volby do HV (2018-2020) 

Prof. Mornstein otevřel otázku voleb do Hlavního výboru na funkční období 2018-2020, které 

musí proběhnout na začátku r. 2018. Stávající HV “v demisi” bude zastávat funkci do prvního 

řádného zasedání nově zvoleného výboru. Byla navržena a schválena volební komise ve 

složení: dr. Lojová, dr. Šána, dr. Faltejsková-Vychytilová, dr. Vlk, doc. Škorpíková. 

Do 10.12.2017 jsou sbírány návrhy jednotlivých kandidátů, samotná volba pak proběhne na 

začátku r. 2018 online způsobem – podrobné informace a návod bude vložen ve Zpravodaji 

2/2017, který bude distribuován na začátku r. 2018. 

 

Funkčnost sekcí a poboček 

- Sekce biologie nízkých teplot – bude svolána ustavující schůze a zvoleno nové vedení 

(Ing. Faltus). 

- Olomoucká pobočka – vedoucí prof. Veselý dlouhodobě nereaguje, pobočka formálně 

nefunguje a proto se hlasováním ruší. 

- Pražská pobočka – stávající vedoucí pobočky prof. Smetana navrhl na svou funkci doc. 

Folka, nicméně ten o vedení sekce zájem nemá – prof. Mornstein požádá prof. Smetanu 

vedením sekce do doby, než bude nalezen vhodný kandidát. 

- Biofyzikální sekce – dlouhodobě nevykazuje činnost, byl osloven doc. Kozubek, 

nicméně ten o funkci zájem nemá, prof. Mornstein osloví i další vhodné osoby 

z Biofyzikálního ústavu, případně bude sekce zrušena. 

 

 

7. Noví členové, čestné členství a další ocenění 



Bylo schváleno členství Ing. Jiřího Bezdíčka, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci (Sekce 

reprodukční biologie). 

V databázi se objevili noví členové, kteří nebyli schváleni HV – je vždy třeba dodat přihlášky 

a vyjádření dvou garantů z oboru/sekce. 

Letos byli oceněni: prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (čestné členství), prof. RNDr. Marie 

Jarošová, CSc. (medaile E. Babáka), RNDr. Alexandra Oltová (medaile E. Babáka), prof. 

RNDr. Jiří Doškař, CSc. (diplom), RNDr. Mária Dušinská, CSc. (medaile E. Babáka). 

 

 

8. Různé 

 

▪ Dr. Oltová referovala o 50. výroční cytogenetické konferenci, která je úspěšně 

vyúčtována a poděkovala za podporu. 

▪ Dr. Vařejka informoval o plánované revizi rámcových vzdělávacích programů (2018, 

2019) a navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by se vyjádřila k podobě výuky 

biologie na středních školách tak, aby odpovídala požadavkům škol vysokých. Prof. 

Doškař k tomuto tématu navrhuje porovnat obsah tuzemských výukových materiálů se 

středoškolskými učebnicemi v okolních zemích, kde mají podobný vzdělávací systém. 

 

 

9. Závěr 

 

Na závěr poděkoval prof. Mornstein všem přítomným za účast. O termínu příští schůze 

Hlavního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí 

internetového hlasovaní Doodle). 

 

 

 

Zapsala Mgr. Martina Lojová, PhD 

Schválili: prof. O. Slabý, prof. V. Mornstein 


