Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti, ktoré sa konalo
dňa 11.4.2019 na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK, Sasinkova 2, Bratislava
___________________________________________________________________________
Členovia a čestní členovia výboru: Babinská K, Čačányiová S, Čalkovská A, Donič V, Ferko M,
Javorka K, Ostatníková D, Pecháňová O, Švorc P, Štrbák V
Predseda dozornej rady:
Török J
Ospravedlnení:
Macho L
Rokovanie viedla prof. Čalkovská podľa programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Odovzdanie cien za najlepšie postery na 95. FD 2019 (Praha)
Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2018
Príprava Fyziologických dní 2020 na Slovensku
Ďalšie podujatia SFyS
Informácie z IUPS a FEPS
Rôzne

1)

Víťazi súťaže o najlepší poster mladých fyziológov, ktorých na 95. FD v Prahe, vyhodnotila
komisia pod vedením prof. Ostatníkovej, si prebrali diplomy.
1. miesto získal RNDr. Maroš Kolomazník, PhD. a kol. z Ústavu fyziológie
a BioMedu JLF UK v Martine za prácu: Pľúcny surfaktant a polymyxín B v liečbe poškodenia
pľúc indukovanom endotoxínom (z odovzdávania ocenení sa ospravedlnil),
2. miesto získal RNDr. Peter Bališ, PhD. z ÚNaPF CEM SAV s kolektívom z ďalších
pracovísk (FÚ LF UK, ÚVS CEM SAV a Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo,
Bratislava) za prácu Vplyv kyseliny močovej na funkciu endotelu mezenterických artérií
u starých Wistar-Kyoto potkanov za in vitro podmienok.
3. miesto získal Mgr. Marek Jelemenský a kol. z ÚVS CEM SAV a LF
Semmelweisovej univerzity v Budapešti) za prácu Selegilín znižuje adipozitu indukovanú
stravou s vysokým obsahom tuku a sacharózy u samcov potkanov.
Výbor odsúhlasil finančnú odmenu 50,- EUR za každý poster na 1.-3. mieste v súťaži.
Odmena bude prevedená z účtu SFyS na SLS prvým autorom víťazných posterov na ich
osobný účet. Prevod zabezpečí vedecký sekretár SFyS.

2)

Výbor SFyS vyhlásil súťaž o najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2018. Do súťaže sa môžu
zaslať originálne vedecké publikácie, ako aj prehľadové práce uverejnené vo vedeckých
časopisoch. Komisia bude vytvorená až po uzávierke, aby sa vylúčil konflikt záujmov, a bude
hodnotiť originalitu práce, impakt faktor časopisu, v ktorom práca vyšla, prínos pre slovenskú
fyziológiu a vedu, zastúpenie členov SFyS v autorskom kolektíve. Preferovať sa budú práce
pochádzajúce zo slovenských pracovísk. Práce, ktoré už získali cenu iných odborných
spoločností SLS, sa nebudú hodnotiť. Udelenie iných cien (napr. Jesseniova, Guothova)
nevylučuje prihlásenie a hodnotenie práce v súťaži, ale autori musia do prihlášky uviesť
získanie iných cien za prihlasovanú prácu. Podmienkou akceptovania práce/prác do súťaže je
členstvo 1. autora v SFyS. Práce sa budú prijímať do 30. júna 2019 elektronicky v .pdf
formáte na adrese vedeckého sekretára SFyS s uvedením výšky impakt faktora (JCR)
časopisu, v ktorom je práca uverejnená. Informáciu členom pošle prof. Javorka.

3)

96. FD sa majú konať na Slovensku. V predchádzajúcich rokoch sa pri organizovaní FD
vystriedali LF UK, ÚNaPF SAV v Bratislave a LF UPJŠ v Košiciach; v roku 2020
nasleduje Martin. Prof. K. Javorka informoval o liste dr. Kiskovej z Katedry fyziológie
živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach, v ktorom spoločne s prof. Šmajdom vyjadrili záujem zorganizovať, prípadne

zapojiť sa do organizovania nasledujúcich Fyziologických dní. Budúci rok budú oslavovať
30. výročie pracoviska.
Členovia výboru sa dohodli, že ak má košické pracovisko záujem zapojiť sa do organizovania
FD, môže v rámci FD zorganizovať osobitnú sekciu/sympózium s prezentáciou ústavu. Výbor
poveril doc. Švorca dohodnutím podrobností s prof. Šmajdom.
Prof. Čalkovská a členovia budúceho organizačného výboru FD poskytnú výboru SFyS včas
informáciu týkajúcu sa dátumu, finančného zabezpečenia, termínoch, ako aj návrh
prednášateľov Purkyňovej prednášky, Antalovej prednášky a vedeckej aktuality.
4)

V r. 2019 sa so spoluúčasťou SFyS uskutočnili/uskutočnia tieto podujatia:
- 95. Fyziologické dny, Praha (5.- 7.2.2019)
- 3rd joint meeting of Slovak Physiological Society and Serbian Physiological Society,
Topola-Oplenac, Srbsko, 21.-23.jún 2019 (referovala doc. Pecháňová) 1.informáciu
pripravil Vladimir Jakovljevič; v krátkej dobe bude rozposlaná členom Spoločnosti
- vedecká schôdza spolku lekárov v Martine, téma: experimentálna respirológia (organizuje
Ústav fyziológie JLF UK jún 2019)
- FEPS kongres v Bologni, september 2019
- konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, organizuje Ústav pre výskum srdca
CEM SAV Bratislava (7.-9.10.2019; miesto konania hotel Senec) (referoval Ing. Ferko)
- minisympózium ÚNaPF CEM SAV v spolupráci s IKEM Praha na tému: „Metabolické
poruchy a hypertenzia – kardiovaskulárne riziko“ v termíne október-november 2019
(referovala dr. Čačányiová)

5)

Informácie z IUPS a FEPS:
– SFyS uhradila členské v IUPS (226,- USD, t.j. 200,82 EUR); očakáva sa faktúra na úhradu
členského vo FEPS
- Elena Fabbri mejlom informovala členov medzinárodného výboru FEPS v Bologni (za
SFyS prof. Čalkovskú a doc. Pecháňovú) o postupe prác na organizácii podujatia. Prebehol
proces posudzovania abstraktov a ďalej budú oslovení organizátori sympózií (zo Slovenska
sa to týka dr. Ravingerovej), aby z abstraktov vybrali prezentácie vhodné ako prednášky na
zaradenie do sympózií
- 39. kongres IUPS sa uskutoční v Pekingu, Čína 20.-24. augusta 2021; do 30.6.2019 je
možné nominovať prezentujúcich plenárnych a keynote prednášok; informáciu členom
spoločnosti rozpošle prof. Javorka
- členovia výboru sa vrátili k otázke, ktorú otvorila IUPS, a to je diskusia o etických
aspektoch práce s laboratórnymi zvieratami. SFyS môže tejto požiadavke vyhovieť
dôsledným vyžadovaním stanoviska o schválení experimentálnych štúdií pri registrovaní sa
na najbližšie FD, prípadne zaradením prednášky napr. na tému animálych modelov
(diskutovali doc. Babinská, doc. Pecháňová)

6)

Rôzne:
- prof. Ostatníková informovala o tom, že 5.mája by sa doc. Hájek, prvý predseda SFyS po
roku 1990, ktorý sa osobitne zaslúžil o akceptáciu samostatnej SFyS do medzinárodných
štruktúr, a čestný člen výboru dožil 90 rokov. Pri tejto príležitosti pripravila medailón, ktorý
bude publikovaný v Medicínskom monitore
- prof. Čalkovská spolu s prof. Javorkom spracovali a zaslali materiál o histórii SFyS
(deadline bol 31.3.2019), ktorý žiadala SLS pri príležitosti 50. výročia vzniku SLS a 70.
výročia vzniku Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně
- prof. Čalkovská informovala, že na zasadnutí redakčnej rady Československej fyziológie vo
februári 2019 v Prahe sa rozhodlo, že časopis začne uverejňovať sériu článkov o histórii
fyziologických pracovísk/ústavov

Výbor poďakoval profesorke Ostatníkovej a docentke Babinskej za vytvorenie príjemnej atmosféry
pre rokovanie.
V Martine dňa 13.4.2019

Zapísali: A. Čalkovská, K. Javorka

