
 
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti 
zo dňa 16.12.2011 

 
 
Miesto konania:  Fyziologický ústav LF UK,  

Sasinkova 2, Bratislava  
 
Prítomní: Jagla, , Macho, Ostatníková, Pecháňová, Štrbák, Švorc, Čalkovská, Javorka K.  
 
Prítomní členovia revíznej komisie: Mravec, Török  
 
Program:  

1) Odovzdanie diplomov za najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2010 (Ondičová, Mravec)  
2) Informácia o FEPS a IUPS akciách  
3) Akcie SFyS v roku 2012  
4) Jubilanti  
5) Rôzne  

 
K bodu 1)  
 
Výbor zhodnotil priebeh súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2010. Do súťaže bolo 
prihlásených 8 prác (z toho jeden súbor prác). Publikácie hodnotila komisia, ktorá pracovala v zložení 
akad.Dr. Macho, prof. Donič, prof. Zeman. Najvyšší počet bodov získala práca autorov Ondičová, 
Mravec: „Role of nervous system in cancer etiopathogenesis“ publikovaná v Lancet Oncology, ktorá 
mala výrazne najvyšší impakt faktor (IF v 2010=17,764). Cenu (diplom) autorom (MVDr. K. 
Ondičová a doc. MUDr. B. Mravec, PhD.) na zasadnutí výboru odovzdali a autorom zablahoželali 
prof. Čalkovská, prof. Javorka a prítomní členovia výboru. Podrobnejšie vyhodnotenie súťaže bude v 
Novinkách č. 2 a na plenárnej schôdzi SFyS na FD v Hradci Králové.  
Výbor odsúhlasil návrh Dr.Jaglu, aby sa do podmienok súťaže doplnila informácia, že prihlasovať 
možno aj prehľadové články (review). Dr.Macho navrhol, aby zo súťaže boli vylúčené práce, ktoré už 
získali cenu najlepšej publikácie inej odb. spoločnosti v rámci SLS. Výbor sa dohodol, že udelenie 
iných cien (napr. Jesseniova, Guothova, atď.) nevylučuje prihlásenie práce do súťaže, ale autori musia 
túto skutočnosť uviesť do prihlášky.  
 
K bodu 2)  
 
Prof. Čalkovská podala správu z kongresu FEPS, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011 v Istanbule. 
Informovala o priebehu FEPS Council Meeting a o nadchádzajúcich kongresoch FEPS v Santiago de 
Compostella (2012) a v Budapešti (2014), ako aj o pripravovanom IUPS kongrese v Birminghame 
(2013).  
Prof. Javorka a prof. Čalkovská informovali o tom, že členovia výboru SFyS korešpodenčne súhlasili 
so zmenou Štatútu IUPS tak, aby mohla byť vytvorená Rada (Board of the General Assemly), ktorá 
bude plniť úlohu sprostredkovateľa medzi General Assembly, Executive Committee a Council IUPS v 
obdobiach medzi konaním kongresov.  
 
K bodu 3)  
 
SFyS sa bude v roku 2012 spolupodieľať na niekoľkých akciách:  
- 88. FD v Hradci Králové ČR (7.-9. 2. 2012)  
- XXIII. Martinské dni dýchania (máj), ktoré organizuje Ústav fyziológie JLF UK  
- Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2012 (International C.I.A.N.S. Conference 2012 – Collegium  
 Internationale Activitatis Nervosae Superioris) a medzinárodné sympózium: International Life  
 Style Symposium (10.-12.10. a 13. – 14. 10. 2012) organizované  



Slovenskou spoločnosťou pre vyššie funkcie mozgu SLS a Ústavom normálnej a patologickej 
fyziológie SAV). Bližšie informácie od polovice januára na: www.brain.sav.sk/conference 
 
K bodu 4)  
 
Prof. Javorka predložil zoznam jubilantov v 2012. Výbor podá návrh na SLS na udelenie príslušnej 
medaily pre: doc. Bračokovú, prof. Doniča, dr. Pecháňovú a prof. Zemana. Listom pozdraví, resp. 
pripojí sa k návrhu medaily iných odb. spoločností ďalších jubilantov: dr.Kellerová, prof. Stránsky, 
doc. Bernadič, dr. Ondriáš, dr. Babinská, dr. Barančík.  
Listom pozdraví dvoch jubilantov v decembri 2011 (prof. Tomori, doc. Ruttkay-Nedecký).  
 
K bodu 5)  
 
- Dr. Štrbák ako delegát SFyS na volebnom zjazde SLS konanom dňa 7.12.2011 podal správu o 

 priebehu zjazdu a o výsledkoch volieb do orgánov SLS. Predsedníčka mu v mene výboru  
poďakovala za účasť a reprezentáciu SFyS na tomto zjazde.  

- Prof. Javorka predložil niekoľko návrhov na logo SFyS, koré boli zaslané v súvislosti s vypísanou  
 súťažou. Výbor menoval dr. Štrbáka a doc. Ostatníkovú za členov komisie, ktorá návrhy  
 posúdi a vyberie vhodné logo pre reprezentovanie našej SFyS.  
- Prof. Javorka predložil zoznam členov spoločnosti. Výbor navrhol ukončiť členstvo tým členom,  
 ktorí si nesplnili povinnosť zaplatiť členský príspevok počas 3 rokov.  
- Výbor sa zaoberal potrebou znižovania vekového priemeru v členskej základni a záujmom mladých  
 kolegov stať sa členmi SFyS. Na návrh dr.Jaglu prijal výbor uznesenie, že listom bude vedenie  
 SLS žiadať, aby nelekári (RNDr., Mgr., Ing. a pod.) - členovia SFyS nemuseli v rámci  
 členského príspevku platiť poplatok pre miestny spolok lekárov  
- Členovia výboru zablahoželali RNDr. Oľge Pecháňovej, DrSc. k tomu, že sa stala akademičkou  
 Európskej akadémie vied a umenia a doc. MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD. k úspešnej  
 inauguračnej prednáške pred Vedeckou Radou Univerzity Komenského (5.12.2011).  
- Výbor poďakoval hostiteľke doc. Ostatníkovej za vytvorenie príjemnej atmosféry pre rokovanie  
 
Uznesenia:  

1) Výbor poveruje predsedníčku a vedeckého sekretára SFyS doplniť kritériá na  
prihlásenie prác do súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS o odsúhlasené úpravy uvedené v 
bode 1.  

2) Výbor súhlasí s ocenením jubilantov v roku 2012 podľa bodu 4  
3) Výbor poveruje Dr. Štrbáka a doc. Ostatníkovú výberom loga SFyS z predložených  návrhov.  
4) Výbor navrhuje ukončiť členstvo v SFyS RNDr. M. Ondrejčákovej (nezaplatenie 

členského 3 roky).  
5) Výbor poveruje predsedníčku a vedeckého sekretára SFyS napísať list na vedenie SLS  

so žiadosťou o úpravu povinosti člena SLS – nelekára nemať povinnosť byť aj členom  
spolku lekárov a platiť príslušný poplatok.  

 
 
 
 
V Martine dňa 17.12.2011      Za správnosť: prof. MUDr. A Čalkovská, PhD.  

Zapísali:   A.Čalkovská predsedníčka SFyS  
     K.Javorka 

http://www.brain.sav.sk/conference�

