Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti, konaného dňa 5. 11. 2019
na Ústave normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, Sienkiewiczova 1, Bratislava
Členovia a čestní členovia výboru: Čačányiová S, Donič V, Ferko M, Javorka K, Ostatníková
D, Švorc P, Macho L, Štrbák V, Čalkovská A
Ospravedlnení: Babinská K, Pecháňová O a predseda Dozornej rady: Török J
Výbor rokoval podľa programu:
1. Otvorenie
2. Výsledky súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2018
3. Príprava 1.informácie 96. Fyziologických dní
4. Informácie o realizovaných a ďalších pripravovaných podujatiach
5. Informácie z IUPS a FEPS
6. Jubilanti
7. Rôzne
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka výboru prof. Čalkovská.
2. O priebehu súťaže referoval prof. K. Javorka. Do súťaže bolo prihlásených 7 prác,
z ktorých 6 prác splnilo zverejnené kritériá. Práce hodnotila komisia zložená z čestných
členov a členov výboru bez konfliktu záujmu. Najviac bodov získala práca autorov Bernatova
I.: Biological activities of(-)-epicatechin and (-)-epicatechin-containing foods: Focus on
cardiovascular and neuropsychological health. Biotechnological Advances 36 (2018), 666681. Časopis mal v roku 2018 impakt faktor 12,83.
Dr. Macho k hodnotiacemu procesu poznamenal, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa
zvyšuje podiel prehľadových prác prihlásených do súťaže. Zdôraznil, aby komisia prihliadala
na citovanie vlastných prác, ktoré dokazujú vzťah autorov k spracovanej tematike, ako aj to,
či autori prezentujú vlastný názor a ponúkajú nový pohľad na problematiku. Diplom autorke
víťaznej práce bude odovzdaný na FD 2020 v Martine. Výbor SFyS ďakuje členom
hodnotiacej komisie za vykonanú prácu a všetkým súťažiacim, ktoré svoje kvalitné práce
zaslali do súťaže.
3. A. Čalkovská a K. Javorka informovali o stave príprav 96.FD v Martine. Výbor SFyS sa
venoval doladeniu 1.informácie a okrem iného odsúhlasil výšku registračného poplatku,
termíny registrácie a zasielania abstraktov, súťaž o najlepší poster mladých
fyziológov, prednášateľov Purkyňovej prednášky (prof. Ostatníková) a pedagogickej
(Antalovej) prednášky (prof. Mokrá). O prezentovaní vedeckej aktuality, ktorá nebýva
pravidelnou súčasťou otvorenia FD výbor zatiaľ nerozhodol. Organizátori spustia webstránku
podujatia s možnosťou registrácie a platby najneskôr do 10. novembra.
4. Do novembrového zasadnutia výboru sa v roku 2019 uskutočnili tieto podujatia s podporou
SFyS: 95. Fyziologické dny, Praha (5. - 7.2.2019), 3rd joint meeting of Slovak Physiological
Society and Serbian Physiological Society, Topola-Oplenac, Srbsko (21.-23.jún 2019),
vedecká schôdza spolku lekárov v Martine na tému „experimentálna respirológia“ (Ústav
fyziológie JLF UK, jún 2019), FEPS kongres v Bologni (10.-13.september 2019), konferencia
Komisie experimentálnej kardiológie, Senec (organizoval Ústav pre výskum srdca CEM SAV
7.-9.10.2019).

Do konca roka sa ešte uskutoční minisympózium organizované ÚNaPF CEM SAV
v spolupráci s IKEM Praha na tému: „Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické
riziká“ 13.-14.11.2019.
Z ohlásených podujatí v roku 2020 sa okrem februárových FD uskutoční NO sympózium
(ÚNaPF CEM SAV) a New Frontiers in Cardovascular Research (ÚVS CEM SAV).
Prof.A.Čalkovská a prof. K. Javorka pripravia a zašlú informáciu na SLS na zaradenie do
Kalendára podujatí SLS 2020 o FD ako aj o ďalších podujatiach, ktoré členovia SFyS na
podklade zaslanej výzvy nahlásia vedeckému sekretárovi do 25.11.2019.
5. Spoločnosť má splnené finančné záväzky voči IUPS aj FEPS. V letných mesiacoch bol
zaslaný na IUPS dotazník o aktivitách SFyS (dotazník bol schválený na jar 2019 členmi
výboru).
Európsky kongres sa uskutočnil ako spoločný kongres FEPS a Talianskej fyziologickej
spoločnosti so spoluúčasťou národných spoločností Česka, Francúzska, Chorvátska, Rakúska,
Slovenska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Turecka v septembri 2019 v Bologni. Prof.
Čalkovská informovala, že stretnutie zástupcov národných spoločností členských krajín
s členmi výkonného výboru FEPS sa konalo 12.9.2019. Počas stretnutia doterajšieho
prezidenta FEPS Marcusa Heckera (Heidelberg, Nemecko) vo funkcii vystriedala Susan Wray
(Liverpool, Veľká Británia). Uskutočnila sa aj voľba ďalších členov výkonného výboru,
pričom na dva uvoľnené mandáty boli navrhnutí a jednomyseľne zvolení: nová členka
Margarethe Geiger (Viedeň, Rakúsko) a Robert Zorec (Ľubľana, Slovinsko), ktorého mandát
bol potvrdený na 2.funkčné obdobie. Pokladníkom FEPSu ostal v 2.funkčnom období
William (Bill) Louch (Oslo, Nórsko). Prof. Čalkovská poskytla členom výboru aj informáciu
o hospodárení FEPS.
Podľa informácií predsedníčky organizačného výboru kongresu FEPS v Bologni profesorky
Eleny Fabbri sa zaregistrovalo približne 600 účastníkov. Súčasťou programu bolo sympózium
mladých fyziológov, 16 štandardných sympózií (z toho jedno zo Slovenska – T.
Ravingerová), 7 workshopov, 4 plenárne prednášky, 120 prednášok a 318 posterov.
Ďalší FEPS kongres sa plánuje v Granade v septembri 2021, čím sa zaradí medzi
Europhysiology 2020 v Berlíne a 2022 v Kodani. Spoluorganizátorom bude Španielska
fyziologická spoločnosť.
6. Prof. Javorka informoval o členoch SFyS – jubilantoch roku 2019, ktorým bude odovzdané
ocenenie v rámci otvorenia FD. Pre rok 2020 výbor odsúhlasil (na základe informácie zo SLS
o doterajších oceneniach jubilantov) udelenie čestného členstva Slovenskej fyziologickej
spoločnosti (bez titulov) L. Machovi a J. Slezákovi, Medaily založenia Společnosti lékařskoslowanskej v Pešti F. Jaglovi a Striebornej medaily SLS I. Zahradníkovi.
7. Dňa 13.11. sa uskutoční podujatie venované 50.výročiu samostatnej SLS a 70.výročiu
vzniku ČLS J.E.Purkyně. Za SFyS bol na podujatie nominovaný MUDr. V.Štrbák, DrSc.
Predsedníčka prof. Čalkovská poďakovala všetkým za účasť a požiadala o odovzdanie
poďakovania doc. Pecháňovej za vytvorenie výborných podmienok pre rokovanie.
Zapísali: A. Čalkovská, K. Javorka

