Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti
uskutočnenej dňa 6.2.2018 v rámci 94. Fyziologických dní v Plzni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Schôdzu viedla predsedníčka výboru prof. Čalkovská podľa programu:
1. Správa o činnosti spoločnosti v r.2017
2. Plánované podujatia v r.2018
3. Informácie z FEPS, IUPS
4. Správa o rozpočte SFyS
5. Rôzne

K bodu 1
V r. 2017 sa uskutočnili 3 zasadnutia výboru: 31.1.2017, 5.4.2017 a 14.11.2017. Zápisnice sú
k dispozícii na web stránke SFyS.
V roku 2017 boli organizované nasledovné podujatia s účasťou SFyS:
- 93. Fyziologické dni, Košice (31.1.-2.2.2017)
- Vedecká schôdza Spolku lekárov v Martine (15.3. 2017)
- Konferencia „Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii“
v Smoleniciach (4.-6.4 2017)
- Kongres FEPS vo Viedni (13.-17.9.2017)
- Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie v Kutnej Hore, ČR (18.-20.10. 2017)

K bodu 2
- 94.Fyziologické dni v Plzni (6.-8.2.2018)
- New Frontiers in Cardovascular Research, Smolenice, ÚVS SAV (23.-26.5.2018)
- Martinské dni dýchania (Martin, predpoklad jún 2018)

K bodu 3
SFyS je aktívnym členom FEPS a IUPS, pravidelne uhrádza poplatky spojené s členstvom
v týchto organizáciách.
Predsedníčka podala informácie z Kongresu IUPS v Rio de Janeiro a z FEPS Council o Viedni
2017 a informovala o najbližšom podujatí FEPS - Europhysiology 2018, Londýn. Nasledujúci
„klasický“ FEPS spoluorganizovaný Talianskou fyziologickou spoločnosťou sa uskutoční
v septembri 2019 v Bologni. Talianska FS oslovila európske fyziologické spoločnosti
o spoluúčasť na organizácii tohoto podujatia. SFyS predbežne súhlasila za podmienok podobných
ako pri FEPS vo Viedni, t.j. aby organizácia nezasahovala negatívne do rozpočtu SFyS.

K bodu 4
Členovia Spoločnosti mali k dispozícii k nahliadnutiu predbežnú správu o hospodárskych
výsledkoch vypracovanú Ekonomickým odd. SLS, Vyplýva z nej, že k 31.12.2017 má SFyS na
účte 5083,21 EUR vďaka výťažku z 93. FD.
K bodu 5
- o členskej základni SFyS a počte podaných prihlášok za členov
- o zrušení súťaže mladých fyziológov o najlepší poster na 94. FD z dôvodu nízkeho počtu
prihlášok.
Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a príspevky v diskusii.
Zapísala: prof. Čalkovská, Plzeň, 7.2.2018

