
 

Zápisnica 

zo zasadnutia výboru SFyS konaného v dňoch 26.10. - 15.11 2020 
 

 

Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku sa zasadnutie výboru uskutočnilo 

korešpondenčne. 

 

Program: 

1) Odovzdanie cien za najlepší poster 96.FD. 

2) Odovzdanie diplomu SLS za najlepšiu publikáciu 

3) Informácie o realizovaných a pripravovaných podujatiach 

4) Informácie z IUPS a FEPS  

5) Jubilanti 

6) Rôzne  

 

   

1) Odovzdanie cien za najlepší poster 96.FD. Diplomy a finančné odmeny (70,- eur za 

1.miesto, 60,- za 2. miesto a 50,- za 3.miesto) sme pripravili, ale v dôsledku 

aktuálnych opatrení tieto budú v najbližších dňoch odovzdané len v užšom kruhu. Dr. 

Mikolkovi (1.miesto) a Dr. L. Bóna – Olexovej (3. miesto; obidvaja z JLF UK Martin) 

sa diplomy odovzdajú za prítomnosti predsedníčky a ved. sekretára SFyS. Za 2. 

miesto bude diplom a odmena doručená členke výboru SFyS Dr.S.Čačányiovej, ktorá 

ju odovzdá prvej autorke posteru Dr. A. Berényiovej (Ústav normálnej a patologickej 

fyziológie SAV Bratislava).   

2) Odovzdanie diplomu SLS za najlepšiu publikáciu členov SFyS za rok 2019. Do 

Súťaže bolo prihlásených 6 prác. Komisia na 1.miesto umiestnila prácu Majzúnová, 

M, Kvandová, M, Berényiová, A, Bališ, P, Dovinová, I, Čačányiová S.: Chronic NOS 

inhibition affects oxidative state and antioxidant response differently in the kidneys of 

young normotensive and hypertensive rats. In Oxidative medicine and cellular 

longevity, 2019, vol. 2019, article ID 5349398, 10 pp. (4.868 - IF). Požiadali sme SLS 

vypísať diplomy pre členov kolektívu víťaznej práce. O spôsobe odovzdania diplomov 

členom víťazného kolektívu  ešte nie je rozhodnuté.  

3) Informácie o realizovaných a pripravovaných podujatiach.                                                       
Predseda Českej fyziologickej spoločnosti Prof. Pokorný sa obrátil na nás 

s požiadavkou o názor členov SFyS na dátum organizovania 97. FD v Prahe.  

Prieskum, v ktorom odpovedalo 25 respondentov, členov SFyS  ukázal, že 24 členov 

je za presun FD 2021 na neskorší termín (jún/september), 1 členka je za dodržanie 

klasického harmonogramu príprav FD s tým, že sa februárový termín bude dať zrušiť 

aj neskôr. Veľká väčšina respondentov odporúča elektronickú formu len v prípade, že 

by sa FD v roku 2021 nemali  konať prezenčne. Výsledky prieskumu sme zaslali prof.  

Pokornému i s uvedením, že názory na mesiac, kedy by mali byť FD sa líšia - 

pedagógovia skôr preferujú začiatok septembra, iní jún a máj. Na 16.-18.6.2021 je 

plánovaná konferencia "New Frontiers in Basic Cardiovascular Research" - v tom 

termíne by to nebolo vhodné.  Ako sme sa dozvedeli neskôr, začiatkom septembra by 

mohol byť aj FEPS kongres (bod 4). 

Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, ktorá sa mala usporiadať 19.-

21.10.2020 v  Kroměříži bola zrušená.  Náhradný termín bude oznámený 

usporiadateľmi (org. výbor vedie Dr. Jan Neckář) podľa situácie.  

Členom SFyS sme rozoslali požiadavku SLS (Kalendár akcií 2021) o nahlásenie 

akcie, ktorú plánujú usporiadať pod hlavičkou SFyS, prípadne s uvedením SFyS ako 

spoluusporiadateľa. Vyplnené tlačivá odošleme podľa požiadavky SLS hromadne na 

sekretariát.   Nahlásené bolo jedno podujatie: "New Frontiers in Basic Cardiovascular 

Research" (jún 2021), organizátor ÚVS CEM SAV, Bratislava.  



 

4) Informácie z IUPS a FEPS  

IUPS:  
Odpovedali sme Jayasree Sengupta, predsedníčke Board of General Assambly IUPS 

na otázky týkajúce sa vplyvu pandémie COVID-19 na fungovanie SFyS a prípadnej 

asistencie Spoločnosti pri realizácii výučby a výskumu našimi členmi v čase 

pandémie. 

Dostali sme list od reprezentantov IUPS (Julie Chan a Steven Webster), že pre 

pandémiu sa rozhodli IUPS a Čínska asociácia fyziologických vied posunúť kongres 

IUPS na 7.-11. máj 2022.  

V dôsledku toho sa opäť otvorila možnosť nominovať kandidátov do IUPS Council. 

Nominácie je možné poslať do 31.januára 2021. List z IUPS bol zaslaný členom 

výboru  a dozornej rady 24.10.2020. 

 

FEPS:  
Dňa 14.10. 2020 bol formou videokonferencie zorganizovaný FEPS Council Meeting. 

Za SFyS bol na stretnutí prítomný prof. K. Javorka. Z viacerých bodov vyberáme:   

- Do FEPS bola hlasovaním prijatá Portugalská fyziologická spoločnosť.  

- Kongres v Bologni bol hodnotený ako úspešný. Zúčastnilo sa ho takmer 600 

účastníkov.  

- Španielski zástupcovia prezentovali pripravenosť Granady na budúci FEPS 

kongres, ktorý by mal byť začiatkom septembra 2021. Konanie kongresu v 

Granade bolo schválené hlasovaním. 

- V roku 2023 sa plánuje kongres, ktorý by bol zorganizovaný Škandinávskymi 

fyziologickými spoločnosťami spoločne s Baltickými fyziologickými 

spoločnosťami vo Vilniuse (Litva).  

- V roku 2025 sa plánuje kongres v Mníchove. Tento FEPS meeting bude spoločne 

s meetingom IUPS.  

- Prezentovaný bol účet FEPS-u (SFyS uhradila členský poplatok 243,- EUR dňa 

11.8.2020) a plán rozpočtu. Materiály súvisiace s agendou FEPS sú u vedeckého 

sekretára a budú poskytnuté na požiadanie. 

 

5) Jubilanti 2020 

Ocenenia jubilantov v roku 2020 sú pripravené na SLS. Plánovali sme ich slávnostné 

odovzdanie na otvorení 97. FD v Prahe. V súčasnej spoločensko-zdravotnej situácii 

hľadáme iné možnosti.  

 

V roku 2021 majú jubileá nasledovní aktívni členovia SFyS.Výbor SFyS súhlasí 

s nasledovnými oceneniami: 

 

MUDr. Mária Gerová, DrSc. Strieborný odznak SLS "Strom života"  

Dr. V. Szathmáry Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti 

Dr. T. Ravingerová, Čestné členstvo Slovenskej fyziologickej spoločnosti 

 

Pozdravné listy: prof. J. Hanáček, prof. R. Nosáľ;  Dr. Novotová, doc. Stankovičová. 

 

6) Rôzne  

Z redakcie Physiological Research prišla informácia o finalizácii supplementa s 

publikáciami príspevkov z 96.FD. 

             

 

V Martine 16.11.2020 

 

Zapísali:  Andrea Čalkovská 

Kamil Javorka                          


