
Slovenská biofyzikálna spoločnosť,  
Katedra biofyziky Prírodovedeckej fakulty 

a Centrum interdisciplinárnych biovied  
Technologického a Inovačného parku 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

 

organizujú v dňoch 30.5. – 1.6. 2018                                   
 

VIII. Slovenské biofyzikálne sympózium  

 
1. Oznámenie 

Miesto konania: Košice, Budova Teologickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Košiciach, Hlavná 79/80, 040 01 Košice-Staré Mesto 
 
 

                                     
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tematické okruhy: 

 membránové systémy a transportné procesy 
 fotofyzika, fotochémia a fotobiológia 
 bioenergetika 
 štruktúra a funkcie nukleových kyselín 
 moderné mikroskopické a spektroskopické techniky 
 štruktúra a stabilita proteínov 
 interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami 
 biosenzory a nanobiotechnológie 
 „bioimaging“ vo výučbe a vede 
 lekárska biofyzika 
 molekulové modelovanie 

 



Ubytovanie:   

̶ Hotel Maraton (http://www.hotelmaraton.sk/sk/) 
̶ Hotel Yasmin (http://www.hotel-yasmin.sk/sk/) 
̶ Hotel GLORIA PALAC (http://gloriapalac.sk/) 
̶ Centrum apartments (http://www.apartments-kosice.com/index_sk.php) 
̶ Penzión Horse Inn (http://www.horseinn.sk/sk ) 
̶ Colosseo residence (http://www.colosseo.sk/) 
̶ Hotel Akademia (www.hotelakademia.sk/hotel_sk.html) 
̶ ŠD Němcovej 1 (http://www.sdaj.tuke.sk//sdbn1.html) 

(vybavuje p. Gajdosova: 055/602 58 38, bibiana.gajdosova@tuke.sk) 

 

Konferenčný poplatok: 

Člen SKBS        120 € 

Nečlen SKBS     150 €  
Študent/doktorand (člen SKBS)      60 € 

Študent/doktorand (nečlen SKBS)     80 €  
po 1.5.2018  hotovosťou pri registrácii           170 € 

 
Konferenčný poplatok zahŕňa: náklady na vydanie recenzovaného zborníka 
príspevkov, konferenčné a spomienkové materiály, občerstvenie a konferenčnú 
večeru.  
 
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický. 
Forma prezentácie: prednáška, poster 
 

Spôsob platby: 

Bankovým prevodom na účet SKBS: 
Adresa:  Slovenská biofyzikálna spoločnosť   
 Jesenná 5  
 041 01 Košice 
IČO:   35542918 
Poznámka: Transakcia nie je predmetom dane z pridanej hodnoty. 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 Tomášikova 48 
 83237 Bratislava 
IBAN:   SK0809000000000575691367 
Variabilný symbol:   2018  
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko (slúži ako identifikačný údaj) 

*Toto oznámenie má náležitosti daňového dokladu. 
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Termín zaslania abstraktov a prihlášok: do 16.4. 2018 

Záväzné prihlasovanie a zasielanie abstraktov je možné do 16.4.2018 cez stránku 
sympózia: http://skbs.sk/skbs-2018/.  
 

Ceny SKBS: 

1. Cena SKBS pre mladého vedca do 35 rokov za práce v odbore Biofyzika 
(vrátane Lekárskej biofyziky) v rokoch 2016, 2017 

 Termín zaslania prihlášky do súťaže: 30.3.2018. Elektronická 
prihláška sa nachádza na web-stránke sympózia v položke „Ceny 
SKBS“ (http://skbs.sk/ceny-skbs/).   

 Okrem prihlášky je potrebné zaslať  aj prehľad najdôležitejších 
výsledkov získaných a publikovaných v rokoch 2016, 2017, ako aj pdf-
kópie publikovaných prác. 

 
2. Cena SKBS  za prínos k rozvoju Biofyziky na Slovensku  

 Termín zaslania nominácie do súťaže: 30.3.2018.  

 Nominácia má obsahovať: zdôvodnenie nominácie, profesijný 
životopis a zoznam 10 najvýznamnejších prác. 

 

Vedecký  výbor konferencie: 

Doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. (PF UPJŠ Košice)  
Doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. (CIB TIP UPJŠ Košice) 
Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (FMFI UK Bratislava) 
Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (TIP UPJŠ Košice) 
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. (UMFG SAV Bratislava) 

Organizačný výbor konferencie: 

Erik Sedlák – predseda  
Daniel Jancura  
Gabriela Fabriciová  
Zuzana Jurašeková  
Stanislava Trepáčová 
Mária Stehlíková  
Martina Petrenčáková 
Eva Dušeková 

Editori konferenčného zborníka:  

Marian Fabian  
Andrej Musatov  
Katarína Štroffeková 
 
Všetky informácie a podrobnosti ohľadom sympózia a cien SKBS sa nachádzajú 
na stránke sympózia: http://skbs.sk/skbs-2018/. 
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