
 

 

 

 

 

V dňoch 23. - 26.5. 2013 zorganizoval Ústav pre výskum srdca SAV za 

spoluúčasti  Slovenskej Kardiologickej spoločnosti, Slovenskej Fyziologickej 

spoločnosti, Slovenskej Zdravotníckej univerzity, a pod patronátom 

Medzinárodnej Akadémie Kardiovaskulárnych Vied (International Academy 

of Cardiovascular Sciences - IACS) medzinárodné sympózium Advances 

in Cardiovascular Research (Pokroky v kardiovaskulárnom výskume), 

ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pri 

príležitosti 60. výročia SAV. Sympózium bolo zamerané na užšie prepojenie 

základného výskumu srdcovocievnych ochorení s klinickou praxou. Preto 

ústrednou témou sympózia boli najnovšie objavy vo výskume ochorení 

srdca a ciev, predovšetkým ischemickej choroby srdca a hypertenzie, a to 

od génov a molekúl až po klinické aplikácie, so zvláštnym zreteľom na 

rizikové faktory a genetické aspekty vzniku patologických stavov ako aj na 

možnosti aktivácie ochranných mechanizmov v kardiovaskulárnom 

systéme. Na úvod sympózia bolo za účasti výkonného riaditeľa  IACS prof.  

N.S. Dhallu z Kanady a zástupcov Európskej sekcie IACS (prof. B. Ošťádal, 

ČR a prof. A. Varro, Maďarsko) Dr. T. Ravingerovej z ÚVS SAV udelené 

prestížne vyznamenanie IACS „Distinguished Service Award in 

Cardiovascular Sciences, Medicine and Surgery“. Viac ako 60 účastníkov 

sympózia malo príležitosť si vypočuť prednášky renomovaných zástupcov 

viacerých vedeckých inštitúcií a popredných klinických kardiológov, ktorí 

reprezentovali SR (prof. R. Hatala, Doc. I. Šimková – prezidentka SKS), ČR, 

Maďarsko, Rumunsko, V. Britániu, Rakúsko, Turecko, Holandsko, USA 

a Kanadu a zúčastniť sa diskusií v posterovej sekcii. Veľkú časť slovenských 

účastníkov sympózia tvorili členovia Slovenskej Fyziologickej spoločnosti.   
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Významnou súčasťou sympózia boli súťaže mladých vedcov Young 

Investigators Award a Best Poster Award. V prvej súťaži získala prvú cenu 

Safa Abdul-Ghani (UK). Na ďalších miestach sa umiestnili Adrian Sturza 

(Romania), Ben Littlejohns (UK) a člen SPhysS Ľuboš Molčan (Slovensko). 

V súťaži Best Poster Award sa na prvom mieste umiestnila členka SPhysS 

Slávka Čarnická (Slovensko) a ďalšie ocenenia získali Oana Duicu 

(Romania), Veronika Ledvényiová, taktiež členka SPhysS) a Csilla 

Vinczenczová (Slovensko). 

Do každej zo 6. sekcií sympózia a posterovej sekcie výraznou mierou 

prispeli svojimi prezentáciami vedeckí pracovnici z pracovísk SAV a UK. 

Najväčším prínosom podujatia boli intenzívne diskusie a aktívna interakcia 

medzi vedeckými pracovníkmi z rôznych odborov, ktorá bola obohatením 

pre všetkých zúčastnených, predovšetkým pre mladých vedeckých 

pracovníkov, ktorí okrem prezentácií vlastných výsledkov získali aj 

možnosť nadviazania dôležitých medzinárodných kontaktov a spoluprác.  

Okrem bohatého vedeckého programu účastníci sympózia vysoko hodnotili aj 

atraktívny kultúrny program reprezentujúci tance a spev z rôznych regiónov 

Slovenska v podaní súboru BEZANKA (Bratislava).  
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