
 
Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS 

uskutočnenej dňa 5. februára 2014 v rámci 90. Fyziologických dní v Bratislave 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Schôdzu viedla predsedníčka výboru prof. Čalkovská.  
P r e d l o ž i l a: 
 
1) Správu výboru o vedeckých a organizačných aktivitách v roku 2013    
     -    89. FD v Prahe (5.- 7.2.2013) 
     -    vedecká schôdza spolku lekárov v Martine (10.4.2013) 

- medzinárodná konferencia „Advances in Cardiovascular Research“ v Smoleniciach (23.-
26.máj 2013)  

- Slovensko-Srbská konferencia v Kovačici (jún 2013) 
- X. Slovensko – Český a XV. Český zjazd  spánkovej medicíny s medzinárodnou účasťou v 

 Košiciach (október 2013) 
- 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej a Českej fyziologickej 

spoločnosti vo Valčianskej doline (október 2013) 
- plenárna schôdza SFyS 5.2.2013 (Praha) a zasadnutia výboru SFyS 14.6. a 9.12.2013 

(Bratislava) 
-  

2) Informáciu o pripravovaných/prebiehajúcich podujatiach SFyS v roku 2014:  
- 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) 
- Martinské dni dýchania  (25.-27. jún 2014) 
- Dve sympóziá SFyS na kongrese FEPS v Budapešti (27.-30.8. 2014) 
- New Frontiers in Cardiovascular  Research v Smoleniciach (16.-19.6.2014) 

 
Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach, organizátoroch a kontaktných adresách  
sú na web stránke SFyS: (http://www.sphys.sk), kam zároveň môžu členovia spoločnosti 
(cez ved.sekretára alebo predsedníčku) vystaviť informácie o ďalších podujatiach. 
 

3) Informáciu o medzinárodných aktivitách výboru SFyS – o prebiehajúcich kongresoch FEPS  
 a IUPS: najbližšie je to kongres FEPS a Maďarskej fyziologickej spoločnosti v Budapešti.  
 Vyzdvihla fakt, že z 21 sympózií organizovaných v rámci kongresu FEPS sú dve  prijaté zo  
 Slovenska. 

Ďalej informovala o tom, že SFyS si platí členské príspevky do vyššieuvedených 
medzinárodných organizácií 
 

4) Finančnú správu za posledné zúčtovacie obdobie. K dispozícii je správa len za rok 2012,  
 pretože predbežné vyúčtovanie SLS robieva na prelome február/marec nasledujúceho roka.  
 Príjmy a výdavky spoločnosti sú relatívne vyrovnané. 
 
5) Vedecký sekretár spoločnosti prof. Javorka informoval o súťaži o najlepší poster mladých  
 členov SFyS. Do súťaže sa požadovaným spôsobom a v stanovenom termíne do 26.1.2014  
 prihlásili 4 súťažné práce. Práce prihlásené priamo na FD neboli do súťaže akceptované.  
 Vysvetlil, že pravidlá odsúhlasené výborom boli nastavené tak, aby umožnili mladým  
 fyziológom prihlásiť sa s dostatočným časovým predstihom, aby stihli zaslať aj prihlášku  
 za členov SFyS v prípade, ak nimi ešte neboli. Členstvo prvého autora v SFyS je jednou  
 z podmienok účasti v súťaži. 

V diskusii v súvislosti s podmienkami súťaže vystúpili: prof. Zeman – navrhol zvážiť     
zaradenie aj ústnych prezentácií do súťaže, prof. Ježová - navrhla zjednodušiť pravidlá tak, 
aby už pri on-line registrácii záujemcovia vyjadrili svoj záväzný záujem sa súťaže 

http://www.sphys.sk/�


zúčastniť a nemuseli posielať ďalšiu prihlášku, dr.Štrbák navrhol zvážiť, či by 
nepostačovalo, že jeden člen autorského kolektívu je členom SFyS. V súvislosti 
s členstvom nelekárov v SFyS opätovne zarezonovala otázka nutnosti platiť v rámci 
členského príspevku aj členské do príslušného  Spolku lekárov. Výbor opakovane vyvinul 
aktivity a písomne žiadal SLS, aby nelekári boli od tejto povinnosti oslobodení. To však 
stanovy SLS v súčasnosti neumožňujú (v diskusii vystúpili dr. Jagla, prof. Javorka, prof. 
Čalkovská). 
 
O týchto návrhoch a pripomienkach k posterovej súťaži bude výbor rokovať na zasadnutí 
po skončení plenárnej schôdze.  
 

6) V rámci bodu rôzne predsedníčka informovala o:  
- presťahovaní archívu SFyS na Fyziologický ústav LF UK (podieľali sa: dr.Macho 

a dr.Štrbák na príprave materiálov na presťahovanie a prof.Ostatníková na príprave 
priestorov na FÚ LF UK) 

- potrebe pripraviť propagačný materiál spoločnosti v súvislosti s prijatím návrhu 
ÚNaPF SAV na organizovanie svetového patofyziologického kongresu (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 dr.Pecháňová a Dr. Jagla. Výbor na 
decembrovom zasadnutí odsúhlasil aj prezentovanie Slovenskej fyziologickej 
spoločnosti, k čomu je potrebný propagačný materiál. Jeho prípravou boli poverení 
prof. Javorka a prof. Čalkovská. Predsedníčka vyzvala členov spoločnosti, aby prispeli 
svojimi myšlienkami a nápadmi.  

- potrebe aktualizovať e-mailové adresy niektorých členov spoločnosti 
 

 
Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a podnetné príspevky v diskusii. 
 
 
V Martine dňa 6.2.2014 
 
Zapísala: prof. Čalkovská 

 


