
Z á p i s n i c a 

 

z korešpondenčného zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti, 

konaného dňa 6.6.2018 

 

Svoje vyjadrenia per rollam poskytli: 

Členovia výboru:  Donič V, Jagla F, Javorka K, Ježová D, Pecháňová O, Ravingerová T,  

   Švorc P, Čalkovská A.  

 

Členovia dozornej rady: Török J, Mravec B. 

 

Výbor rokoval podľa programu: 

1. Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu  

2. Prerokovanie návrhu na zapojenie SFyS do spoluorganizovania kongresu FEPS 2019 

3. Prerokovanie žiadosti prof. Gvozdjákovej o refundáciu nákladov na zahraničný kongres   

4. Prerokovanie návrhu na jednorazovú odmenu pre p. L.Nebehajovú, ktorá zabezpečuje  

    agendu výboru SFyS  
 

K bodu 1. 

Výbor vyhlásil súťaž o najlepšiu prácu publikovanú v roku 2017. Do súťaže sa prijímajú 

originálne vedecké publikácie a prehľadové práce uverejnené vo vedeckých časopisoch. V 

súťaži nebudú hodnotené práce, ktoré už získali cenu niektorých iných odborných spoločností 

v rámci SLS. Udelenie iných cien (napr. Jesseniova, Guothova, atď.) nevylučuje prihlásenie a 

hodnotenie práce v súťaži, ale autori musia uviesť získanie iných cien za prácu do prihlášky 

(sprievodného e-mailu). Publikácie je potrebné zaslať na adresu "javorka@jfmed.uniba.sk" do 

8.7.2018. Komisia bude stanovená po uzatvorení prijímania prác, aby sa vylúčil konflikt 

záujmov. 

 

K bodu 2. 

Výbor reagoval na list Talianskej fyziologickej spoločnosti, ktorý obsahoval pozvanie pre 

národné spoločnosti spolupodieľať sa na organizácii Joint Meeting of the Federation of 

European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), ktorý sa 

uskutoční v Bologni v septembri 10-13, 2019 a odsúhlasil účasť SFyS na spoluorganizovaní 

tohto podujatia.  

 

K bodu 3. 

Výbor neodsúhlasil žiadosť prof. RNDr. Anny Gvozdjákovej, DrSc. o refundáciu nákladov na 

zahraničný kongres. Výbor si váži prácu dlhoročnej členky SFyS, avšak Spoločnosť 

nedisponuje rozpočtom, ktorý by umožňoval príspevok poskytnúť. Navyše, výbor má snahu 

vyhnúť sa precedensu, pretože doteraz takýto príspevok nebol žiadnemu členovi vrátane 

funkcionárov SFyS poskytnutý. 

 

K bodu 4.  

Výbor odsúhlasil vyplatenie jednorazovej odmeny pre p. Lýdiu Nebehajovú, ktorá 

zabezpečuje agendu výboru SFyS počas 4 rokov aj v 2. funkčnom období (administratíva, 

listy, diplomy, webstránka) vo výške 400,- EUR z prostriedkov Spoločnosti.  

 

 

V Martine dňa 9.6.2018  

Zapísali: A. Čalkovská, K. Javorka 


