Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti, konaného dňa 13.6.2016
na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, Sienkiewiczova 1, Bratislava.
Členovia a čestní členovia výboru: Donič V, Javorka K, Ježová D, Pecháňová O, Ravingerová T,
Švorc P, Macho L, Štrbák V, Čalkovská A.
Predseda dozornej rady: Török J.
Ospravedlnení: Jagla F, Ostatníková D.
Výbor rokoval podľa programu:
1) Príprava Fyziologických dní 2017, Košice
2) Súťaž o najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2015
3) Informácie o podujatiach SFyS
4) Žiadosť ČFS o podporu vydávania časopisu Čsl. Fyziol.
5) Jubilanti
6) Rôzne
1) Garant Fyziologických dní prof. Donič a za organizačný výbor doc. Švorc predložili
návrh 1.informácie FD, ktoré sa budú konať 31.1.-2.2.2017. Výbor prediskutoval všetky
otázky týkajúce sa finančného zabezpečenia podujatia ako výška registračných
poplatkov, termíny pre nahlasovanie účasti a abstraktov a pod. Ostáva doriešiť
vyhlásenie súťaže o najlepšiu prácu organizovanú ČFS a možnosť publikovania in
extenso prác prezentovaných na FD v suplemente Physiological Research. Obidve
záležitosti prediskutuje predsedníčka výboru s prof. Pokorným a postúpi informáciu
organizátorom.
Výbor sa zaoberal aj otázkou Purkyňovej prednášky, Antalovej prednášky a Vedeckej
aktuality. Prof. Javorka poskytne členom zoznam doterajších prednášateľov na
Fyziologických dňoch.
2) Profesor Javorka informoval, že do súťaže o najlepšiu publikáciu SFS za rok 2015 bola
po pripomenutí termínu uzávierky, 30.6.2016, prihlásená zatiaľ jedna práca.
3) V prvom polroku 2016 sa so spoluúčasťou SFyS uskutočnili/uskutočnia tieto podujatia:
- 92. Fyziologické dny, České Budějovice (2.- 4.2.2016)
- 2nd joint meeting of Slovak and Serbian Physiological Societies „Physiology
without Frontiers“, 15.-18.5.2016, Smolenice. Organizátorom za SFyS boli ÚNaPF
SAV a ÚVS SAV. V tejto súvislosti predsedníčka poďakovala dr. Pecháňovej a dr.
Ravingerovej za organizáciu podujatia, ktorá bola na vysokej úrovni a mala
pozitívnu odozvu u členov Srbskej fyziologickej spoločnosti. SFyS bola Srbskou
fyziologickou spoločnosťou (SrFS) udelená Pamätná medaila SrFS pri príležitosti
zorganizovania tohto vedeckého stretnutia.
- 25. Martinské dni dýchania, konferencia s medzinárodnou účasťou, 23.-24.jún
2016. Hlavným organizátorom je Ústav biofyziky JLF UK, Martin s hlavnou
tematikou „Cough it up 2016“
V druhom polroku 2016 sa uskutočnia:
- 9th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle Related Diseases; 13.-16.9.2016, Vršar, Chorvátsko
- 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016; 21.-23.9.2016, Bratislava
- Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie: 400 rokov kardiovaskulárneho
výskumu - pocta W. Harveymu, 17.-19.10.2016, Stará Lesná

Výročný FEPS kongres sa uskutoční v dňoch 29.-1.7.2016 v Paríži; na kongrese
bude mať zastúpenie aj SFyS.
4) Prof. Čalkovská informovala o liste prof. Pokorného, predsedu Českej fyziologickej
spoločnosti ČLS, ktorým vysvetlil nepriaznivú situáciu týkajúcu sa financovania
spoločného časopisu Československá Fyziologie a požiadal o prevedenie finančnej
čiastky (približne na jedno číslo; 40.000,- Kč) v roku konania Fyziologických dní na
Slovensku. O výške sumy, ktorú bude možné poskytnúť na vydávanie časopisu,
rozhodne výbor po konečnom vyúčtovaní FD 2017.
5) Prof. Javorka informoval o pozdravoch a oceneniach jubilantov v roku 2016. Výbor
schválil udelenie Strieborného odznaku SLS „Strom života“ prof. Tomorimu a doc.
Ruttkayovi –Nedeckému s prihliadnutím na ich bohatú vedeckú i organizačnú činnosť,
Zlatú medailu SLS doc. Ravingerovej, Striebornú medailu SLS prof. F. Šimkovi
a ďalším jubilantom (Dr. Gerová, prof. Hanáček, prof. Nosáľ, doc. Michalík, Dr.
Sotníková) - pozdravné listy.
6) Dr. Pecháňová pripomenula možnosť pre mladých fyziológov (do 35 rokov) uchádzať
sa o získanie Antalovej ceny, ktorú udeľuje ÚNaPF SAV za najlepšiu publikáciu/súbor
prác vydaných v roku pred prihlásením do súťaže. Termín: do 31. augusta príslušného
roka. Členovia SFyS budú o tejto možnosti informovaní.

V Martine dňa 14.6.2016
Zapísali: A. Čalkovská, K. Javorka

