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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

 

Košice, 27.  jún 2018
 

Ústav Experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ 
zorganizoval v Budapešti medzinárodný kongres  

Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby „SOMED 2018“ 
 

 Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
zorganizoval nedávno významné odborné podujatie v Budapešti - SOMED 2018.  
Štyridsiaty ročník medzinárodného kongresu Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a 
choroby sa konal v dňoch 18. a 19. júna v hoteli Corinthia a jeho podtitul bol 
„Microbiota in health and disease“ (Mikróby v zdraví a chorobe). Prednosta Ústavu 
experimentálnej medicíny MVDr. Alojz Bomba, DrSc. hodnotí kongres ako veľmi 
vydarený.  
 „Počas kongresu vystúpili viacerí špičkoví pozvaní rečníci zo zahraničia:  
Tor Savidge z USA, Philippe Gerárd z Francúzska, Wilhelm Holzapfel z Južnej Kórei, 
Susan Joyce z Veľkej Británie, Shigeru Kamiya z Japonskoa,  Helena Tlaskalová-
Hogenová z Českej republiky, či Eugenia Bezirtzoglou z Grécko. Zaujímavú prednášku 
nazvanú ‚Probiotics for the Treatment of Antibiotic-associated Colitis‘ mal prorektor 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovník Kliniky infektológie a cestovnej 
medicíny prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. a program obohatil aj vynikajúci odborník – 
prednosta kliniky a primár klinického a výskumného centra pre črevné zápalové ochorenia 
ISCARE, prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., s  prednáškou ‚Is the Fecal Microbiota 
Transplantation a Promising Strategy for Patients with Inflammatory Bowel Disease?‘,“ 
hovorí MVDr. Alojz Bomba, DrSc.  (na snímke nižšie). 
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 Na medzinárodnej konferencii v spoločnosti najlepších odborníkov sveta z oblasti 
mikrobioty vystúpili so svojimi prednáškami aj mladí vedeckí pracovníci z Ústavu 
experimentálnej medicíny LF UPJŠ: RNDr. Monika Kvaková, Mgr. Ľuboš Ambro, PhD., 
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. a RNDr. Jana Štofilová, PhD. Väčšina z nich sa zúčastnila s 
prednáškou na prestížnej medzinárodnej konferencii po prvý raz, no účasť na takomto 
podujatí prispela k ich profesionálnemu rozvoju predovšetkým novými podnetmi pre ich 
ďalšiu výskumnú činnosť.    

 Mladí vedci mali možnosť súťažiť o ceny v troch kategóriách  a to Najlepšia 
prednáška, Najlepšia prehľadová prednáška a Najlepší poster. V prvých dvoch kategóriách 
zvíťazila RNDr. Jana Štofilová, PhD. a RNDr. Monika Kvaková z Ústavu experimentálnej 
medicíny UPJŠ LF a cenu o Najlepší poster získal RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD. z 
Ústavu Molekulárnej Biomedicíny, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 

 Okrem množstva mladých výskumných pracovníkov mali možnosť atmosféru 
medzinárodnej konferencie okúsiť aj študenti Lekárskej fakulty, či už doktorandi alebo 
študenti denného doktorského štúdia vďaka finančnej, materiálnej a morálnej podpore 
vedenia Lekárskej fakulty a UPJŠ, bez ktorých by to bolo veľmi ťažko realizovateľné.    

 Po sérii prednášok si vedomosti, ktoré získali počas konferencie, overili vedomostným 
kvízom v rámci diskusie ‚Student's round table‘ a najlepší boli ocenení vecnými cenami. Pre 
študentov to bola taktiež prvá skúsenosť zúčastniť sa medzinárodného kongresu, vypočuť si 
prednášky v anglickom jazyku z oblasti črevných zápalových ochorení a možnosť stretnúť sa 
so svetovými rečníkmi v danej oblasti. 

 

 „Som vďačná za možnosť zúčastniť sa konferencie SOMED v Budapešti. Ocenila 
som prednášky, vďaka ktorým som mohla získať prehľad v poznatkoch o význame črevnej 
mikrobioty pre živý organizmus, ale predovšetkým aj o aktuálne skúmaných otázkach v tejto 
oblasti. Taktiež možnosť zažiť atmosféru medzinárodnej konferencie a získať tak nové 
povzbudenie a motiváciu pre vlastnú prácu,“ hovorí doktorandka z Ústavu lekárskej a 
klinickej biochémie UPJŠ LF Mgr. Monika Široká. Študentka všeobecného lekárstva na 
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Petra Vašková dodáva: „Medzinárodný kongres 
SOMED bol pre mňa veľmi pozitívnou skúsenosťou. Mali sme možnosť vypočuť si viacero 
zaujímavých príspevkov z oblasti výskumu probiotík a prebiotík, zahŕňajúc experimentálne 
aj klinické štúdie. Som rada, že som bola súčasťou tohto kongresu a svojim kolegom 
odporúčam v budúcnosti zúčastniť sa tohto podujatia.“ 

 

 Kongres SOMED 2018 bol finančne podporený Predsedom vlády SR Ing. Petrom 
Pellegrinim, Lekárskou fakultou UPJŠ, a viacerými sponzormi. 
 
  

F O T O G A L É R I A (SOMED 2018) : 
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 Účastníci kongresu SOMED 2018 sa v rámci kongresu mohli zúčastniť aj 
medzinárodnej vedeckej konferencie INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE ON PROBIOTICS, PREBIOTICS, GUT MICROBIOTA AND 
HEALTH – IPC 2018, ktorá prebiehala v Budapešti v dňoch 18. - 21.júna 2018 a Ústav 
experimentálnej medicíny bol jej spoluorganizátorom. Konferencie IPC 2018 sa 
zúčastnilo viac ako 300 účastníkov z 80 krajín sveta. 

 

 Na konferencii zazneli prednášky najcitovanejších odborníkov v oblasti probiotického 
výskumu, ako Sin-Hyenog Im (Kórejská republika), Vincenso Cesi (Taliansko), Patrice Cani 
(Belgicko), Wilhelm Holzapfel (Južná Kórea), ktorí mali plnú prednáškovú sálu. „Okrem 
vysokej odbornej úrovne bolo cítiť priateľskú atmosféru a ochotu pomôcť mladým 
vedeckým a výskumným pracovníkom dosiahnuť vyššiu úroveň v oblasti výskumu črevného 
mikrobiómu,“ poznamenáva MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 
 

 
F O T O G A L É R I A (IPC 2018): 

 

 
 

   
 

Viac o týchto podujatiach na:  

https://www.probiotic-conference.net/page/353-somed-2018/ 

http://www.probiotic-conference.net/ 
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        RNDr. Jaroslava Oravcová  
                 PR manažérka 


