
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti  

konaného dňa 14.6.2013  
na  Fyziologickom ústave LF UK, Sasinkova 2, Bratislava  

 
 
 
Prítomní členovia a čestní členovia výboru:  

Donič V, Jagla F, Javorka K, Ostatníková D, Pecháňová O, Ravingerová T, Čalkovská A, 
Hájek J, Macho L, Štrbák V. 

Prítomní členovia dozornej rady: Mravec B, Török J. 
 
Výbor  rokoval podľa nasledovného programu: 

 
1) Odovzdanie cien za najlepšie postery na FD v Prahe 
2) Informácie o realizovaných podujatiach (Praha, Martin, Smolenice) 
3) Informácie o pripravovaných podujatiach (Kovačica a i.) 
4) Informácie z IUPS a FEPS 
5) Rôzne 

 
K bodu 1)   
 
Na základe výsledkov súťaže o najlepší poster mladých fyziológov na FD v Prahe (5.-7.2.2013) boli 
na zasadnutí výboru odovzdané diplomy a finančná odmena 50,- EUR bez ohľadu na umiestnenie.  
 
Ocenenie si osobne prebrali: 
1.miesto:  Lichvárová L, Lacinová Ľ. Expresia CaV1.2 kanála v diferencovaných PC12  

bunkách je previazaná s expresiou CaV1.3 kanála a Na/Ca výmenníka. Ústav molekulárnej 
fyziológie a genetiky SAV;  

2.miesto:  Ledvényiová V, Pancza D, Matejíková I, Bernátová T, Ravingerová T. Úloha PI3K/Akt  
 dráhy v kardioprotektívnom účinku ischemického preconditioningu v myokarde samcov a  
 samíc potkana. Ústav pre výskum srdca SAV;   
3. miesto:  Szobi A, Rajtík T, Čarnická S, Ravingerová T, Adameová A. Nekroptóza ako alternatívna  
 forma bunkovej smrti kardiomyocytov vystavených ischémii-reperfúzii: úloha  
 Ca2+/kalmodulín závislej proteín kinázy II. Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK 
 

Na zasadaní výboru si  prebral ocenenie aj Mgr. Molčan za popredné umiestnenie v súťaži 
Young Investigators Award na medzinárodnom sympóziu Advances in Cardiovascular Research 
v Smoleniciach. Ocenenie odovzdala vedecká sekretárka sympózia Dr. Ravingerová, DrSc.    
 
 
K bodu 2) 

 
- predsedníčka výboru prof. Čalkovská informovala o uskutočnených podujatiach, na ktorých sa 

SFyS organizačne podieľala v 1.polovici roku 2013 
                - 89. FD v Prahe (5.- 7.2.2013) 

          - vedecká schôdza spolku lekárov v Martine (10.4.2013) 
- dr. Ravingerová informovala o medzinárodnej konferencii „Advances in Cardiovascular 

Research“ v Smoleniciach (23.-26.máj 2013)  
 
K bodu 3) 

 
- vedecký sekretár prof. Javorka informoval o pripravovanej srbsko-slovenskej konferencii 

v Kovačici (21.-23.6.2013), ako aj o stave príprav konferencie Komisie experimentálnej 
kardiológie (KEK), ktorá sa bude konať v dňoch 16.-18.10.2013 vo Valčianskej doline pri 
Martine, v hoteli Impozant. Členom KEK-u bola rozoslaná 1.informácia a návratka na 
prihlásenie sa na ubytovanie. 

- prof. Ostatníková informovala o nadchádzajúcich 90. Fyziologických dňoch, ktoré bude 
organizovať Fyziologický ústav LF UK v Bratislave v dňoch 4.-6.2.2014 



- dr. Pecháňová a dr. Jagla referovali o zrušení NO sympózia (hlavný organizátor: dr.Bernátová) 
v Chovátsku v septembri 2013 z dôvodu zaniknutia cestovnej kancelárie Tiptour 

- prof. Donič referoval o X.slovensko-českom a XV. českom zjazde spánkovej medicíny v 
Košiciach 
 

K bodu 4) 
 

- prof. Čalkovská informovala: 
- SFyS uhradila cestou SLS ročné členské do FEPS (117,- EUR) a IUPS (182,- EUR) 
- zo sekretariátu FEPS došla zápisnica z kongresu FEPS v Santiago de Compostela a program 

schôdze  FEPS, ktorá bude náplňou stretnutia na kongrese IUPS v Birminghame; členovia 
výboru sa oboznámili s materiálmi 

- o možnosti a podmienkach predkladania návrhov na organizovanie spoločných kongresov 
FEPS a národných spoločností 

- výbor bude mať zastúpenie aj na schôdzi Executive Committee FEPS v Biminghame, ktorá 
s bude konať v rámci IUPS kongresu. Schôdze sa zúčastní predsedníčka výboru. 

- prof. Javorka ako člen Nominating Committee FEPS-u informoval o zaslaní nominácie G. van 
der Vusseho do volieb za prezidenta FEPS 
  
 

K bodu 5) 
 

- prof.Čalkovská predložila predbežnú správu o hospodárení SFyS za rok 2012, zaslanú SLS  
   vo februári 2012  
- prerokovala sa otázka presťahovania archívu z ÚEE SAV na FÚ LF UK 
- prof. Javorka podal informácie zo schôdze redakčnej rady Československej fyziológie, ktorá 

sa uskutočnila počas 89.FD v Prahe. Predniesol návrh redakčnej rady, aby primeraná časť  
výnosu z organizovania 90. FD bola poskytnutá na podporu vydania jedného čísla časopisu  
Čsl. Fyziol, kde by mohli byť prednostne zverejnené materiály SFyS a príspevky jej členov 

-  jubilanti: blahoprajné listy  jubilantom v prvej polovici roku 2013 boli odoslané. Výbor  
    odsúhlasil, aby bol dr. Štrbák ocenený Medailou založenia Společnosti lékařsko-slowanskej  
   v Pešti;    
- členovia výboru poďakovali hostiteľke zasadania prof. Ostatníkovej.  

 
 

UZNESENIA 
 

1. Organizátori 90.FD pripravia na diskusiu 1.informáciu o podujatí  
    T: september 2013 

 
2. Dr. Macho a Dr. Štrbák pripravia archív, ktorý t.č. sídli v ÚEE SAV, na presťahovanie na  
    Fyziologický ústav LF UK; prof.Ostatníková pripraví priestory pre uskladnenie materiálov 
    T: jeseň 2013 

 
3. Prof. Čalkovská a  prof. Javorka vyžiadajú zo SLS definitívnu finančnú správu týkajúcu sa  
    hospodárenia SFyS v kalendárnom roku 2012 
    T: jeseň 2013 

 
4. Prof. Javorka pripraví návrh na SLS na udelenie uvedenej medaily MUDr. V. Štrbákovi, DrSc. pri  
    jeho jubileu.  
    T:  júl 2013  
 
 
V Martine dňa 16.6.2013 
 
 
 Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.                                       Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.  
            vedecký sekretár SfyS                                                                           predsedníčka SFyS  


