Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti,
konaného dňa 24. 11. 2014 na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, Bratislava
Členovia a čestní členovia výboru: Jagla F, Ježová D, Ostatníková D, Ravingerová T, Švorc P,
Čalkovská A, Javorka K, Hájek J, Macho L, Štrbák V.
Predseda dozornej rady: Török J.
Zasadnutie otvorila predsedníčka výboru prof. Čalkovská a privítala prítomných.
Výbor rokoval podľa programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Odovzdanie ceny za najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2013
Príprava volieb na ďalšie funkčné obdobie
Informácie o realizovaných a pripravovaných podujatiach
Informácie z IUPS a FEPS
Jubilanti
Rôzne

1. Do súťaže bolo prihlásených 7 prác, ktoré hodnotila komisia v zložení dr. Macho, prof.

Donič a prof. Zeman. Najvyšší a zároveň rovnaký počet bodov získali dve práce. Výbor
SFyS sa preto rozhodol udeliť Cenu Spoločnosti dvom prácam ex aequo (v abecednom
poradí):
Ježová et al.: Increased anxiety induced by listening to unpleasant music during stress
exposure is associated with reduced blood pressure and ACTH responses in healthy men.
Neuroendocrinology, 2013; 98:144-150.
Lackovičová et al: The time-course of hindbrain neuronal activity varies according to
location during either intraperitoneal or subcutaneous tumor growth in rats: Single Fos
and dual Fos/dopamine beta-hydroxylase immunohistochemistry. Journal of
Neuroimmunology, 2013; 260:37-46. Diplomy na zasadaní výboru osobne prebrali prof.
Ježová a Mgr. Lackovičová (vyd. Horváthová).

2. Výbor SFyS sa venoval príprave volieb na obdobie rokov 2015-2018. Výbor zvolil
volebnú komisiu v zložení MUDr. L. Macho, DrSc., MUDr. V. Štrbák, DrSc. a MUDr. K.
Babinská, PhD.
Výbor vypracuje v súlade s Volebným poriadkom SLS informáciu pre členov SFyS
o spôsobe vykonania jednokolových korešpondenčných volieb, hlasovací lístok, pripraví
aktuálny zoznam členov SFyS a informáciu o súčasnom zložení výboru a dozornej rady.
V spolupráci so sekretariátom SLS zabezpečí správny, demokratický a transparentný
priebeh volieb.

3. Prof. Čalkovská referovala, že od konania posledného výboru (6.6.2014) sa s účasťou
SFyS uskutočnili tieto podujatia:

- New frontiers in Cardiovascular Research v Smoleniciach (15.-19.6.2014), kde bol prof.
Rodolphemu Fischmeisterovi z INSERMU (Francúzsko), jednému zo zakladajúcich
členov NF sympózií odovzdaný diplom čestného člena SFyS za jeho prínos k rozvoju
fyziológie na Slovensku a vzniku početných spoluprác medzi slovenskými a francúzskymi
vedcami.
- 64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania (25.-27.6.2014)
- Sympózium organizované ÚNaPF SAV v rámci 7th International Congress of
Pathophysiology (4.-7.9.2014), Rabat, Maroko. Dr. Jagla doplnil, že na uvedenom
kongrese sa dr. Pecháňová stala viceprezidentkou ISP a pripomenul, že nasledujúci
kongres ISP sa uskutoční v r. 2018 v Bratislave.
- NO sympózium, ÚNaPF SAV (15.-19.9.2014), Vrsar, Chorvátsko
- 3rd Congress of Physiological Society of Serbia s medzinárodnou účasťou (28.31.10.2014), Belehrad, Srbsko
V 1.polroku 2015 sa uskutočnia tieto podujatia:
- 91. Fyziologické dni v Brne (3.-5.2.2015)
- Vedecká schôdza spolku lekárov v Martine – so zameraním na klinickú fyziológiu,
organizuje Ústav fyziológie JLF UK (29.4.2014)
Dr. Jagla doplnil, že ÚNaPF organizuje vedeckú schôdzu ÚNaPF pri príležitosti jubilea prof.
Zikmunda, ktorá sa uskutoční v 02-03/2014.

4. Zo zasadnutia FEPS Council v Budapešti počas konania Kongresu FEPS a Maďarskej

fyziologickej spoločnosti v auguste 2014 referovala dr. Ravingerová.
Nasledujúci kongres sa uskutoční ako spoločný kongres FEPS a Baltic Physiological
Societies 26.-29.augusta 2015 v Kaunase ( Litva) a v r. 2016 v Paríži.

V IUPS Steven Webster vykonáva funkciu manažéra namiesto Leslie Price, ktorá
ukončila svoju činnosť v IUPS. Na jeho výzvu sme aktualizovali údaje o SFyS.

5. Prof. Javorka informoval o členoch SFyS, ktorí v roku 2015 budú mať jubileum. Výbor

odsúhlasil pozdravné listy pre prof. Zikmunda, prof. Krišku, dr. Ondrejičkovú, prof.
Šveca, prof. Kristovú, dr. Zahradníka; o druhu ocenenia akad. Macha, prof. Slezáka, dr.
Jaglu a prof. Čalkovskej sa rozhodne na základe informácie zo SLS o tom, aké ocenenia
už získali a aké je možné im udeliť.

6. Rôzne

- Výbor vyhlásil súťaž o najlepší poster prezentovaný na FD v Brne. Podmienky: vek
do 35 rokov, prvý a prezentujúci autor je člen SFyS, prihlásenie sa do súťaže
- v termíne sme odoslali do kalendára podujatí SLS informácie len o jednej akcii:
Vedeckej schôdzi Spolku lekárov v Martine, organizovanej so spoluúčasťou
Spoločnosti, nakoľko iné podujatia neboli výboru nahlásené

Predsedníčka prof. Čalkovská poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí a dr. Štrbákovi za
zabezpečenie výborných podmienok pre rokovanie.

Zapísali: prof. Javorka, prof. A. Čalkovská

