Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti
uskutočnenej dňa 5.2.2019 v rámci 95.Fyziologických dní v Prahe
Prítomní: 40 účastníkov (podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Správa o činnosti spoločnosti v r.2018
2. Plánované podujatia v r.2019
3. Informácie z FEPS, IUPS
4. Správa o rozpočte SFyS
5. Rôzne
6. Správa o výsledku volieb do výboru pre roky 2019-2022
Schôdzu viedla profesorka Čalkovská.
K bodu 1
Schôdze výboru SFyS: v roku 2018 výbor rokoval 6.6.2018 a 26.11.2018. Zápisnice sú
k dispozícii na web stránke SFyS.
V roku 2018 boli organizované nasledovné podujatia s účasťou SFyS:
- 94. Fyziologické dni v Plzni (6.-8.2.2018)
- New Frontiers in Cardiovascular Research, Smolenice (ÚVS SAV, 23.-26.5.2018)
- Martinské dni dýchania (21.-22.6.2018).
- 8. Medzinárodný kongres patofyziológie, Bratislava (5.-8.9.2018)
Pravidelné súťaže:
V roku 2018 boli naplánované pravidelné súťaže: O najlepšiu publikáciu členov SFyS v roku
2017 a súťaž o najlepší poster mladých členov SFyS na 94. Fyziologických dňoch v Plzni.
Do súťaže o najlepšiu publikáciu bolo prihlásených 6 prác, zvíťazila práca autorov:
Majzunova M, Pakanova Z, Kvasnicka P, Balis P, CacanyiovaS, Dovinova I: Age-dependent
redox status in the brain stem of NO - deficient hypertensive rats. J. Biomed.Sci, 2017,
(24(1):72.
Súťaž o najlepší poster 94.FD slovenských členov bola pre malý počet prihlásených (1)
zrušená.
Členská základňa:
V roku 2018 bolo ukončené členstvo 6 členom SFyS (3 úmrtia, 3 na vlastnú žiadosť).
V období od 1.1. do 31.1. sa prihlásilo 20 nových členov. K dňu konania plenárnej schôdze
(5.2.2019) mala Slovenská fyziologická spoločnosť 164 členov. Prof. K. Javorka upozornil na
potrebu uhrádzať pravidelne ročné členské príspevky a nahlasovať zmeny v rámci
kvalifikačného rastu (získanie titulov), ako aj prípadne adries. Tieto zmeny je potrebné hlásiť
e-mailom priamo na referát členskej evidencie SLS (Spustova@sls.sk; Horvathova@sls.sk).
K bodu 2
V roku 2019 sa uskutočnia:
- 95. Fyziologické dni v Prahe (5.-7.2.2019)
- vedecká schôdza spolku lekárov v Martine, téma: experimentálna respirológia (organizuje
Ústav fyziológie JLF U jún 2019)
- Konferencia KEK, organizuje Ústav pre výskum srdca SAV (jeseň 2019)
- FEPS kongres v Bologni, september 2019

K bodu 3
- SFyS je aktívnym členom FEPS a IUPS, pravidelne uhrádza poplatky spojené s členstvom
v týchto organizáciách. Nasledujúci 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. V decembri 2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov
organizujúcich spoločností a vyberali sa sympóziá. Za SFyS máme prijaté sympózium dr.
Ravingerovej: Targeting metabolic modulation and mitochondrial dysfunction for
cardioprotection z ÚVS CEM SAV. SFyS z organizácie sympózia nevyplývajú žiadne
finančné záväzky.
- Deadline na podávanie abstraktov do Bologne na FEPS je 28.2.2019. Členovia budú
informovaní e-mailom.
- IUPS rozvíja diskusiu ohľadom etických aspektov práce s laboratórnymi zvieratami. Únia
požiadala zástupcov za jednotlivé regióny o znovuotvorenie tejto témy. SFyS môže tejto
požiadavke vyhovieť zaradením problematiky napr. do programu najbližších FD
K bodu 4
Členovia Spoločnosti mali k dispozícii k nahliadnutiu predbežnú správu o hospodárskych
výsledkoch vypracovanú Ekonomickým odd. SLS, Vyplýva z nej, že k 31.12.2018 má SFyS
na účte 3593,25 EUR.
K bodu 5
- prof. Javorka informoval o aktuálne prebiehajúcej súťaži mladých fyziológov o najlepší
poster na 95. FD. Do súťaže bolo prihlásených 7 posterov.
- prof. Čalkovská informovala o výzve SLS na prípravu materiálov k histórii odborných
spoločností pri príležitosti 50. výročia vzniku SLS a 70. výročia vzniku Československej
lekárskej spoločnosti J.E.Purkyně. (Materiál pripravia Javorka, Čalkovská a predložia
novému výboru na odsúhlasenie/doplnenie.)
Diskusia - otázky od členov
- Ing. Zahradníková sa informovala o najvhodnejšom spôsobe aktualizácie údajov členov
Spoločnosti a o možnosti prístupu do časopisov z titulu členstva SFyS vo FEPS.
- dr. Bernátová sa zaujímala o výhodu plynúcu z členstva vo FEPS v zmysle prípadného
zníženia registračných poplatkov na podujatia
Na otázku týkajúcu sa členskej základne odpovedal prof. Javorka, že najvhodnejší spôsob
aktualizácie mien (napr. po výdaji), titulov, adries a pod. je v individuálnom a priebežnom
nahlasovaní zmien na SLS. Na otázky výhod členstva vo FEPS odpovedala prof. Čalkovská,
že v minulosti mali všetci členovia SFyS prístupové údaje do Acta Physiologica, čo je hlavný
partnerský časopis FEPS. Možnosť prístupu ako aj zníženia registračných poplatkov aktuálne
preverí nový výbor.
K bodu 6
Správu o výsledku volieb do výboru pre roky 2019-2022 predniesol člen volebnej komisie
MUDr. V. Štrbák, DrSc. Po oznámení priebehu volieb a ich výsledku inicioval prvé
zasadnutie novozvoleného výboru.
Prof. Čalkovská poďakovala prítomným za účasť a príspevky v diskusii.
Zapísali: prof. Čalkovská, prof. Javorka, Praha, 6.2.2019

