Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti dňa 5.4.2017 na zámku v
Smoleniciach v rámci Konferencie ÚNaPF SAV a SFyS: Srdce, mozog, cievy: od normálnej
k patologickej fyziológii
Prítomní:
Členovia výboru: Donič V, Jagla F, Javorka K, Ravingerová T, Švorc P, Čalkovská A,
náhradník Zeman M
Predseda dozornej rady: Török J
Zasadnutie viedla predsedníčka prof. Čalkovská podľa programu:
1) Odovzdanie Cien za najlepšie postery mladých fyziológov na 93. FD v Košiciach
2) Hodnotenie 93. Fyziologických dní
3) Vyhlásenie Súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2016
4) Informácie o podujatiach SFyS
5) Informácie o kongrese FEPS Viedeň
6) Rôzne
1) Cenu za najlepší poster v rámci 93.Fyziologických dní v Košiciach, ktoré hodnotili
prof. Ostatníková a doc. Török, si prebrali M. Kolomazník a spol. z BioMedu a Ústavu
fyziológie JLF UK v Martine (za 1.miesto) a I. Kancírová a spol. z Ústavu pre výskum
srdca SAV v Bratislave (za 2.miesto). L. Lapínová a spol. z Odd. bunkovej fyziológie
a genetiky, Centra biovied, SAV v Bratislave (3.miesto), ktorá sa z odovzdávania
ocenení ospravedlnila, si ho preberie pri inej vhodnej príležitosti.
2) Výbor vysoko vyzdvihol organizáciu 93. FD, ktoré sa konali v spolupráci s Českou
fyziologickou spoločnosťou ČLS JEP, Lekárskou fakultou UPJŠ a Neurobiologickým
ústavom SAV v dňoch 31.1.-2.2.2017 v Košiciach. Špeciálne poďakoval doc. RNDr.
Pavlovi Švorcovi, CSc. za jeho prínos v pozícii predsedu organizačného výboru.
Výsledkom jeho činnosti bolo získanie sponzorského daru od Nadácie pre podporu
neurovedného výskumu pre činnosť Slovenskej fyziologickej spoločnosti vo výške
5000,- EUR, pričom bola podpísaná Darovacia zmluva medzi SLS, SFyS a
uvedenou Nadáciou, ako aj spolufinancovanie časopisu Čs.Fyziol vo výške 1500,EUR.
3) Výbor schválil termín prihlasovania autorov - členov SFyS do súťaže o najlepšiu
publikáciu za rok 2016 do 30.júna 2017 na adresu vedeckého sekretára Spoločnosti
prof. K. Javorku: javorka@jfmed.uniba.sk.
4) Slovenská fyziologická spoločnosť sa podieľala na organizovaní nasledovných
podujatí: v prvom polroku 2017 - 93.FD v Košiciach (31.1-2.2.2017), Vedecká
schôdza Spolku lekárov v Martine (15.3. 2017), Konferencia „Srdce, mozog, cievy: od
normálnej k patologickej fyziológii“ v Smoleniciach (4.-6.4 2017). V druhom polroku
sa uskutoční FEPS vo Viedni (podrobnejšie v bode 5), Konferencia Komisie
experimentálnej kardiológie (október 2017, v ČR). Prípadné ďalšie podujatia budú
doplnené.

5) Na organizovaní kongresu FEPS 2017, ktorý sa bude konať vo Viedni v dňoch 13.17.9.2017 sa okrem Rakúskej fyziologickej spoločnosti podieľajú aj ďalšie národné
spoločnosti vrátane SFyS. Za SFyS sú členkami organizačného výboru O.Pecháňová
a A.Čalkovská. Slovenská strana je na podujatí zastúpená jedným sympóziom
(organizátor prof. Michal Javorka, téma: Cardiovascular oscillations: from signal to
physiological interpretation). Na organizácii sympózia sa SFyS finančne nepodieľa.
6) V bode Rôzne členovia výboru diskutovali o postupe prác na Suppl.Physiol Research,
venovanom 93.Fyziologickým dňom.
V Martine dňa 7.4.2016
Zapísali: prof. Čalkovská, prof. K.Javorka

