Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti
uskutočnenej dňa 3.2.2015 v rámci 91.Fyziologických dní v Brne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Schôdzu viedla predsedníčka výboru prof. Čalkovská podľa programu:
1. Správa o činnosti spoločnosti v r.2014
2. Plánované podujatia v r.2015
3. Správa o výsledku volieb do výboru pre roky 2015-2018
4. Rôzne
K bodu 1
V r. 2014 sa uskutočnili 3 zasadnutia výboru: 5.2., 6.6. a 24.11. Zápisnice sú k dispozícii
na web stránke SFyS.
V roku 2014 boli zorganizované nasledovné podujatia s účasťou SFyS:
- 90. Fyziologické dni 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)
- 64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania (25.-27.6.2014)
- New frontiers in Cardiovascular Research v Smoleniciach (15.-19.6.2014), kde bol
prof. Rodolphemu Fischmeisterovi z INSERMU (Francúzsko), jednému zo
zakladajúcich členov
uvedeného tradičného podujatia odovzdaný diplom čestného člena SFyS
- Dve sympóziá SFyS na kongrese FEPS v Budapešti (27.-30.8. 2014)
- Sympózium organizované ÚNaPF SAV v rámci 7th International Congress of
Pathophysiology (4.-7.9.2014), Rabat, Maroko. Nasledujúci kongres medzinárodnej
patofyziologickej spoločnosti ISP sa uskutoční v r. 2018 v Bratislave.
- NO sympózium, ÚNaPF SAV (15.-19.9.2014), Vrsar, Chorvátsko
- 3rd Congress of Physiological Society of Serbia s medzinárodnou účasťou (28.-31.10.2014),
Belehrad, Srbsko
Medzinárodné aktivity spoločnosti:
SFyS je aktívnym členom FEPS a IUPS, pravidelne uhrádza poplatky spojené s členstvom
v týchto organizáciách. Nasledujúci kongres sa uskutoční ako spoločný kongres FEPS
a Baltic Physiological Societies 26.-29.augusta 2015 v Kaunase ( Litva) a v r. 2016 v
Paríži.
Finančná správa:
Z predbežnej správy o hospodárení za kalendárny rok 2014, vypracovanej SLS, vyplýva,
že výdavky prevyšujú príjmy spoločnosti (4,- Euro z členského). Z účtu Spoločnosti sa
hradia iba najnutnejšie výdavky, medzi ktoré v uplynulom roku patrila úhrada členského
v medzinárodných spoločnostiach (IUPS, FEPS), podiel na spolufinancovaní časopisu
Československá fyziologie , poplatky za web stránku SFyS a odmena administrátorovi
webu (p. L.Nebehajová). Prof. Javorka uistil prítomných, že členovia výboru nikdy

nepoužili finančné prostriedky na hradenie svojich aktivít v súvislosti s výkonom funkcie
(cestovné apod.).

Pravidelné aktivity:
Organizácia súťaží o Najlepší poster mladých fyziológov na Fyziologických dňoch
a o Najlepšiu publikáciu členov SFyS za predchádzajúci rok. Okrem toho výbor SFyS
pravidelne oceňuje jubilantov pozdravnými listami, prípadne medailami SLS.
V diskusii odznela otázka, prečo do súťaže prezentácií mladých fyziológov nemožno
prihlásiť prednášku, ale je obmedzená len na postery. Výbor sa touto myšlienkou už
v minulosti opakovane zaoberal. Pre nemožnosť objektívneho zhodnotenia súťažných
prednášok jednou komisiou (rôzne zaradenie do sekcií, paralelné prezentácie) bude súťaž
zatiaľ prebiehať v pôvodnej forme.
K bodu 2
V roku 2015 sú nahlásené podujatia za 1.polrok:
1) 91.Fyziologické dni v Brne
2) Slávnostná vedecká schôdzu ÚNaPF SAV v marci 2015.
3) Schôdza Spolku lekárov Martin v apríli 2015 (Ústav fyziológie)
Predsedníčka požiadala členov, aby nahlasovali podujatia, organizované so spoluúčasťou
Spoločnosti pre ich zverejnenie na webe.
K bodu 3
Správu o výsledku volieb do výboru SFyS pre roky 2015-2018 predniesol v zastúpení
akad. Macha, predsedu Volebnej komisie, profesor Javorka.
Informoval, že do výboru boli zvolení (bez titulov, podľa počtu hlasov): Čalkovská,
Ostatníková, K. Javorka, Pecháňová, Jagla, Ravingerová, Ježová, Donič, Švorc a do
dozornej rady: Tӧrӧk, M.Javorka, Mravec. Ako náhradníci výboru: Zeman, Mravec
a náhradníci dozornej rady: Hlaváčová, Adameová. V mene novozvolených členov výboru
a dozornej rady poďakoval za odovzdané hlasy a prejavenú dôveru.
V diskusii členovia výboru poukázali na postupnú potrebu generačnej obmeny v ďalších
funkčných obdobiach.
K bodu 4
K bodu rôzne neboli žiadne príspevky.

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a príspevky v diskusii.
V Brne dňa 4.2.2015
Zapísali: prof. Čalkovská, prof. Javorka

