
HLAVNÍ VÝBOR 

 

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

dne 15.3.2017 v Brně 

  

Přítomni: 

 

Členové Hlavního výboru 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., prof. RNDr. 

Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., RNDr. 

Alexandra Oltová (zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.), prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., 

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. 

 

Předsedové poboček a sekcí 

MUDr. Hana Lehocká, CSc., RNDr. Pavel Vařejka, ing. Ladislav Doležal, CSc. (zast. doc. 

MUDr. Františka Záťuru, Ph.D.), RNDr. Petr Šolc, Ph.D. 

 

 

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. (9.11.2016). 

 

 

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

 

Prof. Mornstein informoval, že byla splacena zbývající dlužná částka Hotelu Lázně Aurora a 

že Společnost je tedy nyní konsolidována. 

 

Předseda informoval, že byl úspěšně ukončen proces převodu ČsBS na Spolek (zapsaný 

spolek). Česko-slovenská biologická společnost, z.s. (zapsaný spolek) je u rejstříkového 

soudu v Brně zapsána k 17.1.2017. Od tohoto data je aktuální nový název – Česko-slovenská 

biologická společnost, z.s., který je nutno používat při komunikaci s členskou základnou, 

pořadateli jednotlivých akcí apod. Společnost má rovněž nové stanovy, které byly schváleny 

již 11.11.2015 a nové sídlo – Kamenice 3, 625 00, Brno. Lékařské fakultě Masarykovy 

univerzity je na základě smlouvy hrazeno měsíční nájemné ve výši 273,- Kč. 

 



Pan předseda rovněž navrhl změnu bankovního ústavu, ve kterém má společnost vedený účet, 

a to především kvůli výši bankovních poplatků. Rovněž bude vyřešen přístup tajemníka a 

sekretářky, příp. i paní účetní do internetového bankovnictví.  

 

V rámci otázky cestovních grantů, jejichž cílem je zatraktivnění společnosti pro mladé, 

předseda navrhl tento model: poskytnout příspěvek např. 40.000,- Kč/rok, což odpovídá 

zhruba dvěma zahraničním cestám po Evropě; příspěvek by bylo možné čerpat na cestovní 

náklady, úhradu konferenčních poplatků atd. Soutěž o cestovní granty by byla vypsána 

v listopadu 2017 po per rollam schválení podmínek čerpání. Bude vhodné oslovit některé 

firmy o sponzorský příspěvek. Pokud by se stihla definovat pravidla čerpání cestovního 

grantu do konce prázdnin, bylo by možné někoho ocenit již v rámci Biologických dnů – např. 

„Cena Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. za nejlepší posterové sdělení/přednášku“. 

Prof. Doškař uvedl zkušenost z Genetické společnosti Gregora Mendela, kde vypisují cenu za 

publikační činnost – kandidát musí dodat výpis publikační činnosti za poslední 3 roky, ten 

pak schvaluje odborná komise. Vítěz obdrží 2.000 Eur (dotováno sponzorskou firmou) a 

zavazuje se napsat odborný článek do Informačních listů společnosti. 

 

 

4. Zpráva vědeckého tajemníka (doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.) 

 

Biologické dny 

Vědecký tajemník referoval o průběhu příprav Biologických dnů jako tradičně 

nejvýznamnější akce Společnosti napříč jednotlivými sekcemi, pro kterou se také žádá o 

nejvyšší příspěvek od Rady vědeckých společností AV ČR (90.000,- Kč). 

- XXII. Biologické dny 2017 s podtitulem "Biomedicína v súčasnosti: od základného 

výskumu po klinickú aplikáciu“ proběhnou 22.-24.10.2017 na Slovensku 

v Kongresovém centru SAV (Smolenice) v režii Mgr. Lucie Kučerové, Ph.D. jako 

předsedkyně organizačního výboru a prof. RNDr. Silvie Pastorekové, DrSc. jako 

předsedkyně programového výboru pod hlavičkou ČsBS, z.s. a Biomedicínského 

centra SAV. 

- Organizací samotnou byla pověřena firma CBT jako u posledních Biologických dnů –

dr. Kučerová a dr. Lojová komunikují s pí. Zinou Peckovou, ředitelku a jednatelku 

společnosti. 

 

Dotace RVS na rok 2017 

Doc. Slabý informoval o poměrovém krácení dotace od RVS, kdy pouze Cytogenetická sekce 

byla krácení ušetřena, jelikož v roce 2017 pořádá 50. výroční cytogenetickou konferenci, je 

jednou z nejpočetnějších a nejaktivnějších sekcí společnosti, vždy důsledně zmiňuje podporu 

– dr. Oltová za tuto vstřícnost velmi poděkovala. 

 

Zpravodaj 

Doc. Slabý sdělil, že se připravuje Zpravodaj 1/2017, ale že stále chybí odborné sdělení – ing. 

Doležal přislíbil dodat příspěvek o elastografii. 



Doc. Slabý připomněl, že je možné jako odborné sdělení publikovat i bakalářskou, příp. 

upravenou diplomovou práci (bez výsledkové části), což je zajímavá varianta pro studenty, 

jelikož Zpravodaj má ISSN a je archivován v Národní knihovně . 

 

 

5. Čestné členství a další ocenění ČsBS, z.s. 

 

Babákova medaile bude prof. Doškařovi předána v rámci některé z pravidelných schůzí 

brněnské pobočky. 

Byl projednán seznam jubilantů a schválen návrh zaslat gratulaci formou dopisu (60 let: 

MUDr. Ludovít Čajági, PharmDr. Jana Fialová, RNDr. Danuše Očadlíková, prof. MVDr. 

František Tichý, CSc.; 65 let: prof. RNDr. Petr Dubový, Csc., RNDr. Vlastimil Král, CSc., 

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.; 70 let: ing. Ladislav Doležal, CSc., MVDr. Petr Hošek, 

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.; 75 let: prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., ing. Jiří Hřib, 

CSc., prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; 80 let: prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.; 90 let: 

RNDr. Věra Hašková, DrSc., prof. MUDr. Gustav Čatár, DrSc.). 

Byl schválen návrh prof. Michalové ocenit dr. Oltovou a prof. Jarošovou na 50. výroční 

cytogenetické konferenci – doc. Slabý bude informovat prof. Michalovou o schválení jejího 

návrhu Hlavním výborem, prof. Mornstein připraví diplomy, které budou předány v průběhu 

konference (7.-8.9.2017, Praha). 

 

 

6. Různé 

 

▪ Cestovní granty - podmínky 

- Prof. Svoboda: strukturovaná žádost/seznam publikačnní činnosti by měla být 

k projednání zaslána Hlavnímu výboru; je potřeba zhodnotit poměr výkonu a věku, 

odhalit pouhé připisování na publikace a další možné nešvary. 

- Prof. Rubeš: Pokud by cestovní grant byl udělen jako ocenění v rámci Biologických 

dnů, byli by diskvalifikováni nečlenové. 

- Doc. Slabý: uchazeč by měl doložit abstrakt, který zasílá na konferenci, na kterou 

chce čerpat příspěvek, motivační dopis, ve kterém shrne přínos cesty, měl by doložit 

alespoň jednu prvoautorskou publikaci, strukturovaný životopis (vše v elektronické 

podobě). Vítěz pak bude mít možnost publikovat ve Zpravodaji na téma, které 

prezentoval na podpořené konferenci a dostane možnost přednášet na Biologických 

dnech, kde bude osvobozen od platby registračního poplatku. 

- O vítězi bude bodovým systémem hlasovat Hlavní výbor per rollam. 

▪ Doc. Slabý připomněl možnost propagovat všechny akce jednotlivých sekcí a 

poboček na webových stránkách společnosti. 

▪ Byl schválen požadavek na převzetí záštity nad Brněnskými onkologickými dny. 

▪ Dr. Vařejka otevřel diskusi na téma problematické komunikace mezi středo- a 

vysokoškolskými pedagogy. Uvedl, že v pedagogické sekci je již hodně neaktivních 

členů a členská základna se stále ztenčuje. Bylo by vhodné, kdyby v rámci 

pedagogické sekce mohla vzniknout dočasná pracovní skupina, která by zmapovala 



situaci a vyjádřila se k osnovám na středních školách, případně nastínila nějakou 

koncepci, která by vedla k co největšímu průsečíku v osnovách na SŠ a u přijímacích 

testů na VŠ. Zkušenost dr. Vařejky je taková, že zájem selhává především na straně 

středoškolských pedagogů, proto požádal o dodání tipů na osoby z akademické sféry, 

kteří by byli ochotni se k této problematice vyjádřit a případně se stát členy výše 

uvedené pracovní skupiny. Doc. Slaninová a dr. Šolc uvedli, že hlavní problém 

spatřují v neaktuálních osnovách, nejednotných výukových materiálech a rámcových 

vzdělávacích programech, které se na jednotlivých SŠ mohou kvalitativně velmi 

odlišovat.  – Společnost takovou aktivitu ráda zaštítí.  

▪ Dr. Vařejka rovněž informoval o setkání s dr. Hřibem, žákem prof. Calábka, který je 

považován za průkopníka vědecké kinematografie. Dr. Hřib uvažuje o uspořádání 

akce ke 120. výročí narození prof. Calábka a dr. Vařejka požádal o záštitu Společnosti 

nad touto akcí. Doc. Slabý uvedl, že pokud se bude jednat o historický odkaz 

některého ze členů Společnosti, bylo by možno na takové akce alokovat dotaci cca 

5.000,- Kč – schvalování příspěvků na konkrétní akce by vždy bylo předmětem 

jednání HV. 

 

 

7. 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: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein 


