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Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti 
uskutočnenej dňa 7.2.2023 v rámci 98.Fyziologických dní v Prahe 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Správa o činnosti Spoločnosti v r.2022 
2. Správa o hospodárení a rozpočte  
3. Plánované podujatia v r. 2023 
4. Informácie z FEPS, IUPS 
5. Správa o výsledku volieb do výboru a dozornej rady SFyS pre roky 2023-2026 
6. Rôzne 
 
Schôdzu viedla profesorka Čalkovská. 
 
K bodu 1 
 

Zasadnutia výboru SFyS: V roku 2022 výbor rokoval 2x. Korešpondenčne v dňoch 6.-10.júla 
2022 a prezenčne 10.11.2022. Zápisnice sú k dispozícii na webovej stránke SFyS. V prípade 
potreby členovia výboru komunikovali mejlom alebo telefonicky. 

Podujatia pod hlavičkou/so spoluúčasťou SFyS  

• 97.Fyziologické dni, Praha, 8.-9. február  

• New Frontiers in Basic Cardiovascular Research (France – New EU members), 
Bratislava, 25.-27. máj  

• Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie ČFS a SFyS, Skalica, 12.-
14.október 

• 12th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations, 
Štrbské Pleso, 9.-12. október 

• pomerne silné zastúpenie malo Slovensko (účastníci z MT a KE) na kongrese, 
organizovanom Chorvátskou a Slovinskou fyziologickou spoločnosťou s účasťou 
FEPS na Plitvických Jazerách 22.-24. 9.2022, pričom SFyS bola uvádzaná ako 
„participating society“. 

 
 
Pravidelné súťaže:  
 
V roku 2022 bola výborom SFyS tak ako po iné roky vyhlásená Súťaž o najlepší poster 
mladých fyziológov podľa štandardných kritérií, ktorá sa vzhľadom k nižšiemu počtu 
posterov zo Slovenska počas 97.FD v Prahe neuskutočnila. 
 
Do Súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS za rok 2021 sa prihlásilo 9 prác, ktoré hodnotila 

komisia v zložení K. Babinská, L. Macho, M. Javorka. Tri práce získali zhodný výsledný počet 

bodov a umiestnili sa ex equo na troch prvých miestach. Prvými autormi ocenených prác sú 

M. Barteková, P. Košútová a M. Okuliarová.  
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Výbor odsúhlasil ďalší ročník súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2022. Posledný 

termín zasielania prác do Súťaže bude 15.5. 2023. 

Ocenenia: 
Na novembrovom zasadnutí výboru SFyS boli pri príležitosti životného jubile ocenení títo 

aktívni členovia: Strieborný odznak SLS – Strom života MUDr. Eva Kellerová, DrSc.; Medaila 

založenia společnosti lékařsko-slowanskej doc. MUDr. Jozef Török, CSc.; Zlatá medaila SLS 

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. a Strieborné medaily SLS doc. RNDr. Oľga 

Pecháňová, DrSc. a prof. MUDr. Viliam Donič,  CSc.  

 
K bodu 2 
 

Členovia Spoločnosti mali k dispozícii predbežnú správu o hospodárskych výsledkoch  SFyS 
za 2022 vypracovanú Ekonomickým oddelením SLS. Zo správy vidieť šetrné nakladanie 
s prostriedkami Spoločnosti. Uhrádzajú sa len nutné výdavky (v uplynulom roku členské 
FEPS 243,- eur, IUPS 271,84 USD, ocenenia a služby SLS). K 31.12.2022 mala SFyS na účte 1.733,94 
eur.  

 
K bodu 3  
 

Plánované podujatia v r. 2023:  
Aktuálne (7.-8.2.2023) prebiehajú 98.Fyziologické dni v Prahe. 
Výbor odsúhlasil, že organizátorom 99. FD 2024 na Slovensku bude Fyziologický ústav LF 
UK v Bratislave, pričom do programu FD bude  zahrnutý blok venovaný 100.výročiu 
založenia Fyziologického ústavu LF UK a vzniku slovenskej fyziológie.  
4.-6. 10. 2023 bude 50. pracovná konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, hotel 
Galant, Mikulov, Česká republika.  

 
K bodu 4  
 

Informácie z FEPS:  
Dňa 29.6.2022 bol  online regionálny míting FEPS, ktorý organizovala Executive Committee 

FEPS (v zastúpení prof. S. Wray a prof. R. Zorec). Za SFyS boli prezentované aktivity v 

r.2022. Zástupcovia ExCo FEPS oboznámili účastníkov stretnutia s najbližšími plánmi FEPS. 

Prezidentka FEPS Susan Wray osobitne upozornila na možnosť žiadať o FEPS Travel 

Fellowships, ktoré FEPS poskytuje 2x ročne do výšky 1500,- eur. Ďalšia diskusia sa týkala 

názoru na European Physiology Day, ktorý bol v októbri 2021 online a na jeho ďalší osud. 

Účastníci stretnutia konanie tohto podujatia a tým zvyšovanie povedomia verejnosti 

o fyziológii podporili. 

14.-16.9.2022 sa v Kodani konal kongres FEPS v rámci podujatí Europhysiology. Zo 
Slovenska bolo zaregistrovaných 11 účastníkov. Konalo sa na ňom stretnutie zástupcov 
národných spoločností.  
Plánované podujatia so spoluúčasťou FEPS: 14.–16. 9. 2023 Talin (Škandinávska 
fyziologická spoločnosť + Pobaltské spoločnosti + rokuje sa o zapojení FEPS), 2024 
Španielska fyziologická spoločnosť + FEPS; 2025 FEPS + IUPS v Mníchove. 
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Informácie z IUPS:  
Dňa 7.-11. mája sa konal online kongres IUPS v Pekingu. V rámci kongresu bol zvolený nový 

Executive Committee a IUPS Council na roky 2022 – 2025. Novou prezidentkou IUPS sa 

stala Susan Wray. 

IUPS pre propagáciu fyziológie navrhla usporiadať „Rok fyziológie“, ktorý začal kongresom 
v Pekingu a pokračoval by minimálne 12 mesiacov. Návrh na zastrešujúcu tému je 
„Physiologists help save humans from environmental changes“. Podujatia organizované 
národnými spoločnosťami by mali byť označované logom Roku fyziológie (YoP). Bližšie 
informácie o Akadémii IUPS sú na web stránke IUPS (https://www.iups.org).  
Na kongrese IUPS bola vyhlásená iniciatíva Rok fyziológie (Year of Physiology, YoP).  Bola 
vytvorená webstránka na propagáciu fyziológie (Ulrich Pohl). Physiology in Focus cez 
https://www.physiology-in-focus.com má byť portálom, na ktorom je možné publikovať 
informácie o aktivitách národných spoločností, o stretnutiach, výskume a pod. 
Pripomienky/nápady je možné zasielať Ulrichovi Pohlovi (upohl@iups.org).  
 

K bodu 5 
 

Na žiadosť ospravedlneného predsedu volebnej komisie  MUDr. Ladislava Macha, 
DrSc.predniesol profesor K. Javorka Správu o priebehu volieb do výboru SFyS, ktoré boli 
v decembri  2022 korešpondenčne pod gesciou SLS (JUDr. Mistríková). Táto správa je 
zverejnená na webe SFyS. 
 

K bodu 6 

Prof. K.Javorka informoval o členskej základni, ktorá má aktuálne 150 členov. 

 
Do Súťaže o najlepší poster mladých fyziológov na aktuálne prebiehajúcich FD sa prihlásili 
traja autori. Hodnotenie posterov urobí komisia v zložení členiek výboru doc. Babinskej a dr. 
Čačányiovej, ktoré nemajú konflikt záujmov. 
 
V diskusii vystúpili: 
- doc.Babinská, ktorá upozornila na nízku volebnú účasť (návratnosť 43 zo 147 zaslaných 
hlasovacích lístkov). Navrhla, aby sa v budúcich voľbách do výboru zasielal spolu s volebným 
lístkom kompletný menoslov členov SFyS. Mohlo by to zvýšiť účasť vo voľbe a aktivizovať 
mladých, aj zapojením do práce vo výbore.  
- dr. Čačányiová informovala o iniciatíve a návrhu dr.Riečanského na založenie Spolku 
pracovníkov v medicínskom výskume. Prof. Čalkovská uviedla, že je o tomto návrhu 
informovaná a predloží ho na diskusiu na najbližšie zasadnutie výboru SFyS. 
 
 
Zapísali členovia výboru:  
Andrea Čalkovská 
Kamil Javorka 
 
 
V Martine dňa 10. februára 2023  

https://www.iups.org/
https://www.physiology-in-focus.com/

