Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti dňa 6.6.2014
na Ústave pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Prítomní:
Členovia a čestní členovia výboru:
Donič V, Hájek J, Jagla F, Javorka K, Ježová D, Ostatníková D, Pecháňová O,
Ravingerová T, Čalkovská A, Macho L, Štrbák V.
Predseda dozornej rady:
Török J.
Ospravedlnený:
Švorc P.

Výbor rokoval podľa nasledovného programu:
1) Odovzdanie cien za najlepšie postery mladých fyziológov na FD 2014
2) Informácie o realizovaných podujatiach
3) Informácie o pripravovaných podujatiach
4) Informácie z IUPS a FEPS
5) Financovanie Čsl. fyziologie – možnosti podpory SFyS
6) Rôzne

K bodu 1)
Ocenenia za najlepší poster z 90. FD 2014 si prebrali: 1. miesto Mgr. K. Lukáčová a kol.,
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji; 2.miesto MUDr. S.
Smolárová a kol., Ústav fyziológie JLF UK v Martine a 3.miesto Mgr. P. Bališ, PhD., ÚNaPF
SAV v Bratislave.
K bodu 2)
Ku dňu zasadnutia výboru sa so spoluúčasťou SFyS uskutočnili tieto podujatia:
- 90. FD v Bratislave (4.- 6.2.2014)
- Sympózium v rámci kongresu CIANS v Benátkach (28.-30.3.2014)
- Vedecká schôdza Spolku lekárov v Martine (2.4.2014)
K bodu 3)
V priebehu r.2014 sa uskutočnia
- New Frontiers in Cardiovascular Research v Smoleniciach (15.-19.6.2014)
- 64. Česko-slovenské farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania (25.-27.6.2014)
- Kongres FEPS v Budapešti (27.-30.8.2014) (dve sympóziá za SFyS)
- 3rd Congress of Physiological Sciences of Serbia, Belehrad (29.-31.10.2014), kde sú
členovia výboru SFyS (Pecháňová a Štrbák) členmi Medzinárodného programového
výboru
- sympózium organizované ÚNaPF SAV v rámci 7th International Congress of
Pathophysiology (4.-7.9.2014, Rabat Maroko)

K bodu 4)
Predsedníčka výboru predložila k nahliadnutiu materiály zo zasadnutia FEPS Council, ktoré
sa uskutočnilo počas kongresu IUPS v Birminghame – zápisnicu a vyúčtovanie hospodárenia
FEPS, o čom predbežne informovala už na zasadnutí výboru 9.12.2013 (zápisnica z výboru
12/2013) a program najbližšieho zasadnutia rady, ktoré bude konať počas FEPS v Budapešti
v auguste 2014. Informovala ďalej o tom, že kongres FEPS 2015 bude v Litve v Kaunase.
Profesor Javorka informoval o tom, že spoločnosť má zaplatené členské poplatky do FEPS
a IUPS a že sa podarilo opraviť naše nesprávne zaradenie na stránke IUPS; SFyS je teraz
správne zaradená medzi Adhering bodies.
K bodu 5)
Výbor sa zaoberal listom Českej fyziologickej spoločnosti, v ktorom ČFS žiada o príspevok
na čiastočné pokrytie nákladov na časopis Československá fyziologie vo výške 10 000,- CZK
(približne 365,- EUR).
Po diskusii členovia výboru žiadosť podporili a schválili príspevok na vydanie ďalšieho čísla
Čs. fyziológie v požadovanej sume. Členovia výboru SFyS si uvedomujú vysokú historickú
hodnotu tohto časopisu a hlásia sa k nemu. Redakčnej rade však odporúčajú, aby zvážila
prípadnú finančnú spoluúčasť autorov príspevkov do Čs.fyziologie, čo by mohlo čiastočne
prispieť k riešeniu problémov s financovaním časopisu.
K bodu 6)
- prof. Ostatníková referovala o stave publikovania príspevkov z FD 2014
v suplemente časopisu Physiological Research a o svojej opakovanej snahe zistiť
podrobnosti od českých kolegov. Výbor konštatoval, že proces publikovania
prebieha inak, ako bolo pôvodne dohodnuté medzi slovenskou a českou stranou,
podľa čoho členovia výboru SFyS mali byť zapojení do recenzného procesu
rukopisov. Predsedníčka predložila list prof. Pokorného, v ktorom informoval, že
na publikovanie bolo zaslaných 25 prác a 2 prehľadové články, z toho 17 prác zo
Slovenska, o problémoch s recenzným konaním (neochota recenzentov). Prof.
Pokorný navrhol stretnutie zástupcov výborov a užšej redakčnej rady, avšak
nemohol prijať pozvanie na zasadnutie výboru 6.6.2014. Výbor poveril prof.
Ostatníkovú a prof. Čalkovskú, aby získali zoznam autorov a názvov
publikovaných prác a dohodli stretnutie s českou stranou.
- dr. Jagla informoval, že novými členkami CIANS Council (Collegium
Internationale Activitatis Nervosae Superioris) za SR sa stali prof. Ostatníková a
dr. Pecháňová
- prof. Javorka informoval:
- o stave súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2013: uzávierka súťaže je 30.6.2014,
k 6.6.2014 sú prihlásené 4 práce; všetci prví autori sú členovia SFyS
- o jubilujúcich členoch SFyS
- predsedníčka informovala:
- že výbor korešpondenčným spôsobom odsúhlasil čestné členstvo Slovenskej
fyziologickej spoločnosti SLS dr. Rodolphemu Fischmeisterovi; toto ocenenie mu
bude odovzdané na podujatí New Frontiers in CV Research v júni v Smoleniciach
- že 19.6.2014 sa uskutoční stretnutie predsedníctva SLS s predstaviteľmi
odborných spoločností, ktoré sa o.i. bude týkať sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, príprav osláv 45.výročia samostatnej SLS, pôct

-

a cien SLS. Výbor SFyS poveril zastupovaním na tomto podujatí dr. Riečanského
z ÚNaPF SAV.
o vyplatení odmeny pre p. Nebehajovú za spravovanie web stránky spoločnosti
a poďakovala členom výboru za odsúhlasenie
dr. Ravingerová informovala o účasti na oslavách 60.výročia založenia
Fyziologického ústavu ČAV v Prahe
výbor sa zaoberal prípravou informačného bulletinu o SFyS (uznesenie 2/2013)
členovia výboru poďakovali dr. Ravingerovej za pohostinnosť a vytvorenie
vhodného prostredia na zasadanie výboru.

V Martine dňa 7.6.2014
Zapísala: A. Čalkovská

