
Toto podujatie bola zorganizované na základe dlhodobých aktívnych 
bilaterálnych kontaktov niektorých srbských a slovenských fyziologických 

pracovísk, hlavne v Bratislave, Kragujevaci a Belehrade. 
 
   Konferenciu otvorili predseda Srbskej fyziologickej spoločnosti prof. V. 
Jakovljevič a predsedníčka Slovenskej fyziologickej spoločnosti prof. A. 
Čalkovská. K účastníkom mal príhovor aj slovenský veľvyslanec v Srbsku 
JUDr. Ján Varšo, ktorý neformálnym spôsobom podčiarkol význam 
vzájomnej  spolupráce i  vo vede. Úvodnú pozvanú prednášku pri otvorení 
konferencie predniesol  MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc., ktorý bol 

neoficiálnym lídrom slovenských účastníkov. 
 
Konferencia  pokračovala ďalšie dva dni mimoriadne bohatým vedeckým 
programom. Odzneli takmer všetky prednášky, ktoré sú zverejnené 
v programe i na našej web stránke (http://www.sphys.sk).   Zaujímavá bola 
aj posterová sekcia formou krátkych prezentácií a riadenej diskusie pri 
jednotlivých posteroch. K stále zaplnenej  prednáškovej (klimatizovanej) 
sále počas vedeckého programu prispela nielen kvalita prednášateľov a ich 
prezentácií, ale aj mimoriadne horúce počasie (35-37°C). Organizátori na 
rozlúčku usporiadali  spoločnú večeru – pri sviečkach - v dôsledku prudkej 
letnej búrky s výpadkom elektrického prúdu. 
 
Konferencia bola v Kovačici, ktorá je vo svete preslávená „naivným 
umením“ a na Slovensku známa i tým, že ľudia žijúci v tejto oblasti sú hrdí 
na vlasť svojich predkov, tradície a slovenský jazyk. I dnes sú na vývesných 
tabuliach úradov, škôl, obchodov názvy aj v slovenčine a tento jazyk sa 
bežne ozýva na ulici, obchodoch a inde. O obdivuhodnom  postoji 
obyvateľov Kovačice k Slovensku sa mohli účastníci konferencie presvedčiť 
počas krátkeho výjazdu z areálu, kde sa konala konferencia do galérie 
naivného umenia, k svetoznámemu husliarovi p. Nemčekovi  i  v sídle 

Spolku žien. 
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 V dňoch 20.—22. júna 2013 sa uskutočnil v Kovačici (Srbsko, Vojvodina) Joint Meeting Srbskej  fyziologickej spoločnosti  

a Slovenskej fyziologickej spoločnosti: „ New Frontiers in Physiological Research –  from Scientific Truth via Friendship 

to the Art“.  

 

Zástupcovia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti na hodnotiacom stretnutí   vyzdvihli  
prácu srbských organizátorov – výber miesta, zabezpečenie kvalitných prezentácií, vysokú 
vedeckú i spoločenskú úroveň podujatia. Poďakovali menovite prof. Vladimirovi Jakovljevičovi 
(Kragujevac) a prof. Draganovi Djuričovi (Belehrad) a dohodli  pokračovanie týchto stretnutí 

i v budúcnosti.   
Predpokladáme, že ďalšie stretnutie sa uskutoční o dva roky (2015) na Slovensku. 
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