Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti
uskutočnenej dňa 31.1.2017 v rámci 93.Fyziologických dní v Košiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Schôdzu viedla predsedníčka výboru prof. Čalkovská podľa programu:
1. Správa o činnosti spoločnosti v r.2016
2. Plánované podujatia v r.2017
3. Informácie z FEPS, IUPS
4. Správa o rozpočte SFyS
5. Rôzne
K bodu 1
V r. 2016 sa uskutočnili 2 zasadnutia výboru: 2.2.2016 a 13.6.2016. Zápisnice sú k dispozícii
na web stránke SFyS.
V roku 2016 boli zorganizované nasledovné podujatia s účasťou SFyS:
- 92. Fyziologické dny, České Budějovice (2.- 4.2.2016)
- 2nd joint meeting of Slovak and Serbian Physiological Societies „Physiology
without Frontiers“, 15.-18.5.2016, Smolenice. Organizátorom za SFyS boli
ÚNaPF SAV a ÚVS SAV. SFyS bola Srbskou fyziologickou spoločnosťou (SrFS)
udelená Pamätná medaila SrFS pri príležitosti zorganizovania tohto vedeckého
stretnutia.
- 25. Martinské dni dýchania, konferencia s medzinárodnou účasťou, 23.-24.jún
2016.
- 9th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle Related Diseases; 13.-16.9.2016, Vršar, Chorvátsko
- 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016; 21.-23.9.2016, Bratislava
- Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie: 400 rokov kardiovaskulárneho
výskumu - pocta W. Harveymu, 17.-19.10.2016, Stará Lesná
K bodu 2
Kľúčovými podujatiami SFyS v roku 2017 sú 93. Fyziologické dni v Košiciach a FEPS
kongres vo Viedni 13.-17.9.2017, spoluorganizovaný Rakúskou fyziologickou spoločnosťou
a niektorými ďalšími národnými spoločnosťami vrátane SFyS. Za SFyS boli na FEPS 2017
navrhnuté dve sympóziá, z ktorých jedno bolo akceptované organizačným výborom. Odkaz
na webstránku kongresu a termíny na podávanie abstraktov a registrácie budú členom zaslané
v najbližších dňoch.
K bodu 3
SFyS je aktívnym členom FEPS a IUPS, pravidelne uhrádza poplatky spojené s členstvom
v týchto organizáciách.
Predsedníčka podala informácie zo zasadnutia FEPS Council v Paríži 2016 (napr. snaha
navýšiť príspevok Acta Physiologica do FEPS, zmena formátu konania európskych podujatí
so spoluúčasťou troch silných spoločností: Veľkej Británie, Nemecka a Škandinávie
(Europhysiology 2018 Londýn, 2020 Berlín a 2022 Kodaň) a informovala o aktivitách
v rámci IUPS (najbližší kongres v Rio de Janeiro v auguste 2017, možnosť uchádzať sa o
organizáciu IUPS v r. 2025)

K bodu 4
Z predbežnej správy o hospodárení vypracovanej Ekonomickým odd. SLS vyplýva, že
k 31.12.2016 má SFyS na účte 485,83 EUR. V priebehu roka sa hradili a hradia len nutné
výdavky (kolektívne členstvá vo FEPS, IUPS, zhotovovanie ocenení, internet).
Je tradíciou, že v roku konania FD na Slovensku SFyS sa podieľa na financovaní jedného
čísla časopisu Čs.Fyziologie. Tento príspevok odsúhlasil výbor na zasadnutí 13.6.2016.
Predsedníčka požiadala členov o pomoc pri aktívnom vyhľadávaní potenciálnych sponzorov.

K bodu 5
Prof. Javorka informoval:
- o členskej základni SFyS; Spoločnosť má momentálne 152 členov;
- o prebiehajúcej súťaži mladých fyziológov na 93. FD a počte prihlásených posterov (9
súťažiacich spĺňajúcich podmienky).
Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a príspevky v diskusii.
Po plenárnej schôdzi zasadol výbor SFyS:
Prítomní členovia výboru: Donič, Javorka, Ostatníková, Ravingerová, Švorc, Čalkovská
a predseda Dozornej rady: Török.
Hlavným bodom, ktorý viedol prof.Javorka, bolo vytvorenie komisie pre hodnotenie posterov:
prof. Ostatníková, doc. Török. Výbor schválil vyhlásenie súťaže o Najlepšiu publikáciu
členov SFyS za rok 2016.
Zapísali: prof. Čalkovská, prof. Javorka, Martin, 3.2.2017

