Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti, konaného dňa 26. 11. 2018 na
Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, Sienkiewiczova 1, Bratislava
Členovia a čestní členovia výboru: Donič V, Jagla F, Ježová D, Pecháňová O, Ostatníková D,
Ravingerová T, Švorc P, Javorka K, Čalkovská A, Macho L, Štrbák V.
Predseda dozornej rady: Török J.
Zasadnutie otvorila predsedníčka výboru prof. Čalkovská a privítala prítomných. Výbor
rokoval podľa programu:
1) Výsledky súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2017
2) Príprava volieb na ďalšie funkčné obdobie
3) Informácie o realizovaných a pripravovaných podujatiach
4) Informácie z IUPS a FEPS
5) Jubilanti
6) Rôzne
1. Do súťaže bolo prihlásených 6 prác, ktoré hodnotila komisia v zložení dr. Macho, Dr.
Štrbák a prof. Donič. Najviac bodov získala práca autorov Majzúnová, Pakanová, Kvasnička,
Bališ, Čačányiová, Dovinová: Age-dependent redox status in the brain stem of NO-deficient
hypertensive rats. J. Biomed. Sci, 2017. Diplom bude odovzdaný na FD 2019 v Prahe. Výbor
SFyS ďakuje členom uvedenej komisie za vykonanú prácu.
2. Výbor SFyS sa venoval príprave volieb na obdobie rokov 2019-2022. Zvolil volebnú
komisiu v zložení MUDr. L. Macho, DrSc., MUDr. V. Štrbák, DrSc. a MUDr. Rastislav
Važan, PhD.
V súlade s Volebným poriadkom SLS vedecký sekretár prof. Javorka vypracuje informáciu
pre členov SFyS o spôsobe vykonania jednokolových korešpondenčných volieb, hlasovací
lístok, pripraví aktuálny zoznam členov SFyS a informáciu o súčasnom zložení výboru
a dozornej rady. Výbor v spolupráci so sekretariátom SLS zabezpečí transparentný priebeh
volieb.
3. Doc. Pecháňová referovala o 8. Medzinárodnom kongrese patofyziológie, ktorý sa konal 5.8.9.2018 v Bratislave. I napriek tomu, že na organizácii kongresu participovala SFyS,
zúčastnilo sa ho veľmi málo členov Spoločnosti. Výbor diskutoval o možnosti užšieho
prepojenia komunity fyziológov a patofyziológov, aj v rámci európskych a svetových
štruktúr. Budúci patofyziologický kongres sa má konať o 4 roky v Moskve.
Okrem toho sa so spoluúčasťou SFyS v priebehu r. 2018 realizovali 94.Fyziologické dni
v Plzni (6.-8.2.2018), New Frontiers in Cardovascular Research, Smolenice (ÚVS SAV, 23.26.5.2018) a Martinské dni dýchania (21.-22.6.2018).
V roku 2019 sa uskutočnia 95. Fyziologické dni v Prahe (5.-7.2.2019), vedecká schôdza
spolku lekárov v Martine so zameraním na experimentálnu respirológiu (organizuje Ústav
fyziológie JLF UK (jún 2019) a Konferencia KEK, ktorú organizuje Ústav pre výskum srdca
SAV (jeseň 2019).
4. Spoločnosť má splnené finančné záväzky voči IUPS aj FEPS. Najbližší európsky kongres
sa uskutoční ako spoločný kongres FEPS a Talianskej fyziologickej spoločnosti so
spoluúčasťou ďalších európskych spoločností vrátane SFyS 10.-13.septembra 2019 v Bologni.

Keďže uzatváranie prihlášok na organizovanie sympózií ešte nebolo ukončené (deadline
30.11.2018), výbor nemal k dispozícii informáciu, či bude za SR podaný návrh na
sympózium.
5. Prof. Javorka informoval o členoch SFyS, ktorí budú mať v roku 2019 jubileum. Výbor
odsúhlasil pozdravné listy pre (bez titulov) I. Béderovi, D. Petrášovej, udelenie čestného
členstva SFyS D.Ježovej, Čestného členstva SLS K.Javorkovi, Striebornej medaily SLS J.
Koppelovi a Bronzovej medaily SLS Ľ. Lacinovej.
Predsedníčka prof. Čalkovská poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí a doc.Pecháňovej
za vytvorenie výborných podmienok pre rokovanie.
Zapísali: prof. A. Čalkovská, prof. K. Javorka

