Zápisnica
zo zasadnutia výboru SFyS konaného v dňoch 6.-10.júla 2020
Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku sa zasadnutie výboru uskutočnilo korešpondenčne.
Svoje vyjadrenia per rollam poskytli:
Členovia výboru:
Členovia dozornej rady:

Babinská K, Čačányiová S, Čalkovská A, Donič V, Ferko M, Javorka K,
Pecháňová O, Švorc P.
Török J, Javorka, M, Mravec B.

Výbor rokoval podľa programu:
1) Súťaž o najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2019
2) Podujatia SFyS, hodnotenie 96.FD v Martine
3) FEPS/IUPS

K bodu 1
Výbor odsúhlasil zloženie komisie na hodnotenie prác prihlásených do súťaže o najlepšiu publikáciu
SFyS za rok 2019: MUDr. Ladislav Macho, DrSc., MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc., doc. RNDr. Pavol
Švorc, CSc.
Súťaž bola uzavretá 30.6.2020. Komisia bude hodnotiť 6 prác. Z pôvodne prihlásených 9 prác boli tri
stiahnuté autormi pre nesplnenie podmienok (prvý autor nebol členom SFyS).
K bodu 2
96.FD v Martine sa konali v spolupráci s Českou fyziologickou spoločnosťou, Jesseniovou lekárskou
fakultou UK a Nadáciou pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v dňoch 4.-6.2.2020.
Jedným z výsledkov bolo získanie sponzorského daru od Nadácie pre rozvoj otorinolaryngológie a
chirurgie hlavy a krku pre činnosť Slovenskej fyziologickej spoločnosti vo výške 2000,- EUR, pričom
prebieha podpis Darovacej zmluvy medzi SLS, SFyS a uvedenou Nadáciou, ako aj príspevok pre
spolufinancovanie časopisu Čs.Fyziol vo výške 1500,- EUR, čo výbor ČFS vysoko ocenil.
Na 96.FD v Martine bolo zaregistrovaných 146 účastníkov, z toho 112 zo SR a 34 z ČR. Odznelo 61
prednášok vrátane Purkyňovej, Antalovej prednášky a Vedeckej aktuality, a bolo odprezentovaných 67
posterov.
Ceny za najlepší poster mladých fyziológov, prezentovaný na FD budú na jesennom zasadnutí výboru.
Výsledky súťaže:
1.miesto Mikolka a spol. Syntetický surfaktant s analógmi ľudských surfaktantových proteínov SP-B a
SP-C (CHF5633) ako terapia experimentálneho syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS),
Karolinska Institut, Štokholm a Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin;
2.miesto Berényiová a spol. Vazoaktívny účinok endogénneho sírovodíka a jeho donora v normotenzii
a experimentálnej hypertenzii, SAV, Bratislava;
3.miesto Bóna Olexová a spol. Zmeny kardiovaskulárnej regulácie pri prolapse mitrálnej chlopne
v adolescentnom veku, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin. Komisia pre hodnotenie posterov
pracovala v zložení doc. K. Babinská (LF UK Bratislava), doc. M. Okuliarová (PriF UK Bratislava),
doc. P. Švorc (LF UPJŠ Košice).

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie nie je predpoklad, že sa sa uskutočnia ďalšie podujatia so
spoluúčasťou SFyS. Výnimkou je pripravovaný KEK 19.-21.10.2020 v Kroměříži, o ktorom už išla
informácia členom.
K bodu 3
Podujatia FEPS a IUPS plánované na leto a jeseň 2020 boli zrušené. Členovia výboru boli priebežne
informovaní o zmene metodiky výpočtu platby členského príspevku národných spoločností. Pre SFyS
táto suma bola vypočítaná na 1150,- USD. Po vznesení námietky bola suma upravená na 266.51 USD.
Faktúru SFyS uhradila.

V Martine 11.7.2020
Zapísali:
Andrea Čalkovská
Kamil Javorka

