
 
Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS 

uskutočnenej dňa 5. februára 2013 
v rámci 89. Fyziologických dní v Prahe 

 
 

Prítomní: 
Členovia výboru SFyS: prof. Ostatníková, prof. Donič, Dr. Štrbák, doc. P. Švorc, prof. Čalkovská,  
                                      prof. Javorka, náhradný člen prof. Zeman a členovia SFyS podľa prezenčnej listiny.  
 
PROGRAM 
 

1) Správa výboru o vedeckých a organizačných aktivitách v roku 2012           
– predniesla predsedníčka výboru SFyS.  Pripomienky neboli žiadne – plénum správu prijalo. 
   Finančná správa za r.2012 bude predložená po jej vypracovaní SLS.  
 

2) Informácie o  pripravovaných podujatiach SFyS v roku 2013:  
- Prebiehajúce Fyziologické dni v Prahe s bohatou aktívnou účasťou členov SFyS zo Slovenska. 
- Konferencia: Advances in Cardiovascular Research – from Bench to Bedside. Máj, Smolenice.   
- Bilaterálna Srbsko – slovenská vedecká konferencia s aktívnou účasťou minimálne 30 

slovenských fyziológov. Jún, Kovačica, Srbsko. 
- The 8th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-related 

Diseases. September, Makarska, Chorvátsko.  
- Česko-slovenský kongres spánkovej medicíny: Poruchy životných funkcií počas spánku. Október,  

Košice.  
- Vedecká konferencia Komisie experimentálnej kardiológie pri Českej a Slovenskej 

fyziologickej spoločnosti. Október, Martin. 
 

                 Bližšie informácie o pripravovaných (i ďalších) podujatiach, organizátoroch a kontaktných  
                 adresách  sú na web stránke SFyS: (http://www.sphys.sk). 
    

3) Informácie o medzinárodných aktivitách výboru SFyS.  
Predsedníčka výboru informovala prítomných členov o pripravovanom kongrese IUPS 
(Birmingham), pripomenula termíny, ako aj o aktivitách v rámci FEPS (Joint Congress s IUPS). 
Ďalej informovala o snahe výboru dostať SFyS medzi regulárnych Adhering Bodies) členov 
IUPS. (V súčasnosti patrí SFyS medzi tzv. Associate Societies.) 
 

4) Rôzne:  
          Vedecký sekretár SFyS informoval o:  

  -   doplnení web stránky SPhyS  o  prehľad histórie SFyS a poďakoval akademikovi Machovi     
      a Dr. Štrbákovi, ako aj predchádzajúcim vedeniam Spoločnosti za poskytnutie materiálu  
      k spracovaniu histórie; 
-     vyzval členov SFyS k spolupráci na permanentnej aktualizácii web stránky; 
      Prof. M. Zeman ocenil web stránku Spoločnosti. 
- MUDr. V. Štrbák, DrSc. bližšie informoval o pripravovanej konferencii v Kovačici. MUDr. T. 

Ravingerová, DrSc. sa informovala o ďalších možnostiach účasti tejto bilaterálnej konferencie. 
 
Na záver zasadania poďakovala predsedníčka výboru všetkým účastníkom plenárnej schôdze 
SFyS za ich aktívnu účasť. 
 
 
 
Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.                               Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.  
vedecký sekretár SFyS                                                                            predsedníčka SFyS 
   
 
V Martine dňa 11.2.2013 

http://www.sphys.sk/�

