
 
Zápisnica 

zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti dňa 9.12.2013  
na  Fyziologickom ústave LF UK, Sasinkova 2, Bratislava  

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

1) Odovzdanie diplomov za najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2012  
2) Fyziologické dni  Bratislava 2014  
3) Akcie SFyS v roku 2013 a plán na budúci rok   
4) Informácie o FEPS a IUPS akciách 
5) Jubilanti   
6) Rôzne 

 
Výbor skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené (pozri zápisnicu 
zo dňa 14.6.2013). 
 
K bodu 1) 
Do súťaže o najlepšiu publikáciu členov SFyS za rok 2012 boli prihlásené dve práce.  
Publikácie hodnotila komisia: dr. Macho, prof. Donič, prof. Zeman a na ocenenie vybrala 
pôvodnú vedeckú prácu  Tonhajzerová I. a spol.: „Heart rate time irreversibility is impaired in 
adolescent major depression“, ktorá bola publikovaná v časopise Progress in Neuro-
Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 2012, 39:212-217 (CC,  IF 3,55). Diplomy za 
kolektív autorov prebrala doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.    
 
K bodu 2) 
Prof. Ostatníková referovala o stave príprav 90.Fyziologických dní, ktoré sa uskutočnia 
v Bratislave v dňoch 4.-6.2.2014. Skonštatovala, že na FD bolo prihlásených 96 prednášok 
a 83 posterov a predložila predbežný program  podujatia. Výbor odsúhlasil prednášateľov 
Purkyňovej prednášky (dr. Štrbák), Antalovej prednášky (doc. Celec) a vedeckej aktuality 
(prof. Donič). Je potrebné pre nich pripraviť pozývacie listy (uznesenie č.1). Výbor schválil aj 
predsedajúcich jednotlivých sekcií a komisiu pre posudzovanie súťažných posterov (doc. 
Mravec, dr. Ravingerová, doc. Török, prof. Zeman). 
Výbor sa zaoberal možnosťou publikovať niektoré príspevky v suplemente časopisu 
Physiological Research, ktorú za presne definovaných podmienok ponúkol dr. Zicha (celkovo 
20 prác in extenso, slovenských i českých autorov, doručených do termínu 1.6.2014 do 
redakcie, 40,- EUR za tlačenú stránku, proces recenzovania príspevkov slovenských autorov 
zabezpečí výbor SFyS). Prof. Ostatníková zistí u prof. Pokorného prípadný záujem českej 
strany o publikovanie. Podľa záujmu o publikovanie členmi SFyS sa stanovia pravidlá 
recenzného konania až po FD. 
 
 



K bodu 3) 
V druhej polovici roku 2013 sa so spoluúčasťou SFyS uskutočnili tieto podujatia:  

- Slovensko-Srbská konferencia v Kovačici (referoval dr. Štrbák)  
- X. Slovensko – Český a XV. Český zjazd  spánkovej medicíny s medzinárodnou 

účasťou v  Košiciach (referoval prof. Donič)  
- 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej a Českej 

fyziologickej spoločnosti vo Valčianskej doline (referoval prof. Javorka). 
 
Plánované podujatia v roku 2014 

- 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) 
- Martinské dni dýchania  (máj-jún 2014) 
- New Frontiers in Cardiovascular  Research v Smoleniciach (16. - 19.6.2014) 

 
K bodu 4) 
Predsedníčka výboru podala informácie z kongresu IUPS v Birminghame, ktorý sa uskutočnil 
21.-26.7.2013. Informovala o stretnutí FEPS Council (24.7.2013) a o zaradení dvoch 
sympózií zo Slovenska do programu kongresu FEPS v Budapešti (august 2014): Physiology 
of interaction between RAS, IRAP and glucose metabolism (organizátor Ing. Zorad) a 
Pulmonary surfactant: from molecule to function (organizátor prof. Čalkovská). Prof. Javorka 
informoval, že na zasadaní Etickej komisie IUPS požiadal o uvoľnenie z funkcie člena, ktorú 
zastával 10 rokov a pre zachovanie zastúpenia strednej Európy a Slovenska v tomto orgáne 
navrhol ako jednu z možných kandidátok prof. Čalkovskú.  
 
K bodu 5)  
Výbor sa zaoberal oceňovaním jubilantov a odsúhlasil pozdravné listy pre prof. Ahlersovú, 
dr. Štolca, doc. Veselovského, Ing. Hlavačku, doc. Beňačku a dr. Petrinca; o druhu ocenenia  
doc. Hájka, Ing. Ziegelhoffera, doc. Bédera, prof.  Javorku, prof. Ježovú a doc. Koppela sa 
rozhodne na základe informácie zo SLS o tom, aké ocenenie už získali. 
 
K bodu 6) 

- dr. Pecháňová a dr. Jagla informovali, že návrh na organizovanie svetového 
patofyziologického kongresu bol úspešný (v súťaži bol aj Peking a Petrohrad) a  
tak  8th International Congress of Pathophysiology sa uskutoční v roku 2018 na 
Slovensku. V súvislosti s tým budú na najbližšom kongrese v Maroku (Rabat) 
propagovať pripravované podujatie. Výbor odsúhlasil aj prezentovanie Slovenskej 
fyziologickej spoločnosti, k čomu je potrebný propagačný materiál (uznesenie 
č.2);   

- dr. Ravingerová informovala o mimoriadnej porade SLS a MZ SR, ktorej sa 
zúčastnila dňa 30.10.2013. Táto porada sa týkala sústavného vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov a prideľovania kreditov; 

- prof. Čalkovská informovala o liste prezidenta SLS zo dňa 2.12.2013 ohľadom 
prideľovania kreditov a o seminári organizovanom SLK na túto tému; 

- dr. Štrbák požiadal o uvoľnenie z pozície reprezentanta SR na stránke International 
Society for Pathophysiology (http://www.ispathophysiology.org/Council.html). Je 
žiaduce, aby si Slovensko túto pozíciu zachovalo. Situáciu preveria dr. Pecháňová 
a dr. Jagla. 

http://www.ispathophysiology.org/Council.html�


- členovia výboru poďakovali za vhodné prostredie na rokovanie a pohostenie  prof. 
Ostatníkovej. 

 
UZNESENIA 

1. Prof. Javorka a prof. Čalkovská pripravia listy pre pozvaných prednášajúcich na 90.FD;  
T: január 2013. 

2. Prof. Čalkovská a prof. Javorka zabezpečia prípravu propagačného materiálu o SFyS;  
T: august 2013. 

 
 
 
V Martine dňa 10.12.2013 
 
Zapísali: A. Čalkovská,  K. Javorka 


