Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS
zo dňa 7.7.2011

Miesto konania:

Fyziologický ústav LF UK,
Sasinkova 2, Bratislava

Prítomní:

Čalkovská, Donič, Jagla, Javorka, Ježová, Macho, Ostatníková, Pecháňová,
Ravingerová, Štrbák, Švorc, Török

1) Odovzdanie cien za najlepšie postery na FD v Bratislave (9.-11.2.2011)
Výbor SFyS odsúhlasil, aby ocenení dostali diplom a finančnú odmenu po 50,- EUR bez
ohľadu na umiestnenie. Predsedníčka výboru prof. Čalkovská a predsedníčka hodnotiacej
komisie prof. Ježová odovzdali ceny za najlepšie postery mladých vedeckých pracovníkov:
Za 1.miesto prebrala RNDr. Tatiana Ravingerová, DrSc. v zastúpení RNDr. Jany
Matejíkovej, PhD z ÚVS SAV, za 2.miesto Mgr.Magdaléna Máleková z ÚNaPF SAV a za
3. miesto Mgr.Stanislav Babic z ÚEE SAV.
2) Informácia o vyhlásení súťaže o najlepšiu publikáciu v roku 2010
Prof. Javorka informoval o vyhlásení súťaže o najlepšiu publikáciu v roku 2010 s termínom
prijímania návrhov do 30.7.2011. Do zasadnutia výboru bolo do súťaže prihlásených 6
prác. Komisia pre hodnotenie publikácií bude vytvorená po uzatvorení termínu prihlášok do
súťaže.
3) Pripravované akcie
- 22. septembra 2011 sa uskutoční vedecká schôdza ÚVS SAV (organizuje Dr.Ravingerová);
-10.a 11. októbra 2011 bude 45. Medziodborová konferencia o klinickom a
experimentálnom výskume vyšších funkcií mozgu (Ústav normálnej a patologickej
fyziológie SAV);
- Dr.Pecháňová informovala o tom, že ÚNaPF SAV uchádza o organizovanie IPC
(Medzinárodného patofyziologického kongresu) v roku 2018 (kandiduje aj Peking a
Petrohrad).
4) Jubilanti v roku 2011
Výbor schválil oceniť jubilantov roku 2011 – členov SFyS takto (bez titulov):
Strieborná medaila SLS: Ravingerová;
Pozdravné listy: Hanáček, Nosáľ, Novotová, Sotníková, Stankovičová, Szatmáry, RuttkayNedecký.
Dr. Jagla v tejto súvislosti informoval, že SLS sprísnila pravidlá udeľovania ocenení.
Ocenenia sa rozdeľujú na pocty (medaily), ktoré sa udeľujú za prácu vo výbore spoločností
a na ceny, ktoré sa udeľujú za výskumnú prácu.

5) Rôzne
Dr. Jagla podal správu o hospodárení Spoločnosti v uplynulom období a informoval o zaplatení
členského príspevku 130,- EUR do FEPS. K 30.6.2011 mala SFyS na účte 2427, 62 EUR.
Na základe doterajšieho pozitívneho hospodárenia výbor odsúhlasil zaplatenie členského do
IUPS na nasledujúci kalendárny rok; v tejto súvislosti bude členom Spoločnosti zaslaný
materiál týkajúci sa výhod členstva v IUPS.
Predsedníčka informovala o
- konaní FEPS Council v Istanbule 5.9.2011; zúčastnia sa prof. Čalkovská, prof. Javorka;
- liste Dr.Matfielda, riaditeľa Európskej asociácie pre biomedicínsky výskum (EBRA),
ktorým vysvetľuje situáciu týkajúcu sa ECBR (Európskej koalície pre biomedicínsky
výskum). Koalícia po prijatí EU Direktívy pre pokusy na zvieratách splnila svoje poslanie
a v nasledujúcom období utlmí svoje aktivity; SFyS zostane členom Koalície i počas jej
hibernácie.
Prof. Javorka informoval o skompletizovaní adresára členov SFyS (e-mailové adresy); v súčasnosti
má SFyS 127 členov. Upresnenie počtu bude po jesennej kontrole platby členského.
Výbor odsúhlasil vypísanie súťaže o nové logo Spoločnosti a zaoberal sa možnosťami aktualizácie
web stránky Spoločnosti. Jednou z možností je získanie prístupových hesiel od webmastera
SAV, keďže stránka sa nachádza na www.sfsmain.sav.sk; druhou možnosťou je vytvorenie
novej stránky na serveri JLF UK.
Dr. Jagla informoval o požiadavke predsedu ČFS prof. Pokorného, aby SFyS zvážila poskytnutie
finančného príspevku na vydávanie časopisu Československá fyziologie. Výbor sa bude
touto požiadavkou zaoberať po získaní podrobnejších informácií o stave a perspektívach
časopisu a predstavy o výške finančného príspevku. Výbor s poľutovaním konštatoval, že v
súčasnej dobe finančná situácia Spoločnosti neumožňuje poskytnúť finančný príspevok,
ktorý by výrazne pomohol pri vydávaní uvedeného časopisu.
Prof. Javorka predložil návrh na stretnutie so zástupcami príbuzných odborných spoločností (napr.
Slovenská farmakologická spoločnosť, Spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie) za
účelom dohody o výmene informácií o uskutočňovaných podujatiach. Výbor tento návrh
podporil.
V tejto súvislosti dr.Pecháňová informovala o tom, že Ústav fyziológie hospodárskych
zvierat v Košiciach má záujem o spoluprácu v rámci Spoločnosti. Výbor deklaroval, že má
záujem o rozšírenie spolupráce s inými odb. spoločnosťami a poveril dr. Pecháňovú
zistením podrobností o potenciálnej spolupráci.
Prof. Javorka informoval o tom, že doc. Ruttkay-Nedecký zaslal originál zápisnice z ustanovujúcej
schôdze slovenskej odbočky československej fyziologickej spoločnosti v roku 1953. Výbor
vyslovil poďakovanie doc. Ruttkayovi – Nedeckému a Dr. Macho a Dr. Štrbák uložia tento
vzácny dokument v archíve SFyS na ÚEE SAV.

V Martine dňa 13.7.2011

Zapísali: Javorka, Čalkovská

