Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS
zo dňa 5.11.2012

Miesto konania:

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV,
Vlárska 3, Bratislava

Prítomní členovia výboru: Donič, Jagla, Ježová, Macho, Pecháňová, Ravingerová, Štrbák,
Čalkovská, Javorka a členovia revíznej komisie: Mravec, Török
Výbor rokoval podľa nasledovného programu:
1) Odovzdanie diplomu za najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2011
2) Informácie o FEPS a IUPS akciách
3) Akcie SFyS v roku 2013
4) Jubilanti
5) Rôzne

1) Odovzdanie diplomu za najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2011
Na zasadnutí výboru si prebral cenu RNDr. František Kristek, DrSc., ktorého práca
„Some peculiar effects of NO-synthase inhibition on the structure and function of
cardiovascular system. Curr Pharm Biotechnol 2011, 12:1305-1315“ (IF=3,980/2011) bola
hodnotiteľskou komisiou vyhodnotená ako najlepšia publikácia SFyS v roku 2011.

2) Informácie o FEPS a IUPS akciách
Prof. Čalkovská a prof. Javorka referovali o:
- kongrese FEPS a Španielskej fyziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7.12. 9. 2012 v Santiago de Compostela a o priebehu zasadnutia FEPS Executive
Committee dňa 10.9.2012;
- o nadchádzajúcom kongrese IUPS v Birminghame v r. 2013;
- o kongrese FEPS a Maďarskej fyziologickej spoločnosti v Budapešti v r.2014 (plánovaný
termín jún alebo koniec augusta 2014)

3) Akcie SFyS v roku 2013
SFyS sa bude podieľať na organizovaní resp. spoluorganizovaní týchto podujatí:
- 89. Fyziologické dni v Prahe v dňoch 5.-7.2.2013 (ČFS)
- vedecká schôdza Spolu lekárov v Martine na tému „Inaktivácia endogénneho surfaktantu:
molekulové, tkanivové a funkčné aspekty poškodenia respiračného systému“ - apríl 2013
(prof. Čalkovská)
- konferencia: „Advances in cardiovascular research – from bench to bedside“, Smolenice,
23.-26.5. 2013 (SFyS, Kardiologická spoločnosť) (dr. Ravingerová)
- bilaterálna konferencia fyziologických spoločností Srbska a Slovenska v Kovačici; júnjúl/2013; Srbská fyziologická spoločnosť prostredníctvom prof. Jakovljeviča zaslala
oficiálny „Letter of Intent“; dr.Jagla referoval o krokoch, ktoré podnikol v súvislosti
s možnosťou publikovať výstupy z tohto podujatia v špeciálnom čísle kvalitného
vedeckého periodika; oslovené MK SR
- NO sympózium, september 2013; Chorvátsko (dr. Bernátová)
- Česko-slovenský kongres spánkovej medicíny, 8.-10.10.2013, Košice (prof. Donič)

-

konferencia Komisie experimentálnej kardiológie (KEK) pri Slovenskej a Českej
fyziologickej spoločnosti – organizuje Ústav fyziológie JLF UK v Martine, KEK v dňoch
16.-18.10.2013 (prof. Javorka, dr. Ravingerová,)

Informácie o podujatiach budú v požadovanej forme zaslané na zaradenie do Kalendára
odborných podujatí SLS do 15.11.2012
Výbor v súvislosti s 89. FD dňami v Prahe
- vyhlasuje súťaž o najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov (prvý a prezentujúci
autor; člen SFyS, vek do 35 rokov, prihlásenie do súťaže)
- požiada organizačný výbor o zaradenie prezentácie o akademikovi Antalovi pri otvorení
FD; autori Hájek J, Javorka K; trvanie 10-15 minút
- požiada OV FD o uvedenie Slovenskej fyziologickej spoločnosti ako spoluorganizujúcej
spoločnosti FD; v 1.informácii táto skutočnosť chýba
- požiada OV FD o možnosť udeliť ocenenia členom SFyS na otvorení FD
4) Jubilanti
Blahoželania k jubileám budú zaslané, resp. odovzdané nasledovným členom SFyS:
prof. Ahlers, dr. M. Konkolský, dr. F. Zachar, prof. A. Gvozdjaková, dr. V. Štrbák, dr. E.
Králová, dr. A. Maťašeje, prof. B. Šmajda, dr. Ľ. Šutarík, ing. A. Zahradníková, dr. E.
Zachar. Jubilantom, ktorí v minulosti organizovali podujatia, resp. podieľali sa na
organizátorskej činnosti v rámci SFyS sa preverí možnosť udelenia medalí SLS (prof.
Javorka, prof. Čalkovská).
5) Rôzne
Výbor sa zaoberal publicitou jubilea profesora Antala v súvislosti 100. výročia
narodenia a skonštatoval, že väčšina úloh bola splnená (publikácie v Našej Univerzite,
Správach SAV, Novom Živote Turca). Materiál pripravený doc. Hájkom a prof. Ostatníkovou
bude namiesto v Monitore medicíny publikovaný v skrátenej verzii v Lekárskom obzore
Prof. Javorka:
- informoval o stave členskej základne; SFyS má v súčasnosti 146 členov, z ktorých 29
nemá zaplatený členský príspevok počas 1-3 rokov; výbor odsúhlasil návrh na
ukončenie členstva tých členov, ktorí nezaplatili členské počas 3 rokov;
- predniesol návrh a výbor odsúhlasil, aby sa prístup do Acta Physiologica realizoval
individuálne registrovaním jednotlivých členov spoločnosti;
- predniesol návrh na zmenu termínu zasielania prihlášok do súťaže o najlepšiu
publikáciu SFyS v roku 2012. Výbor súhlasil s termínom dodania prác do 30. júna
2013 a s nezmenenými kritériami.
Dr. Jagla referoval o účasti na pracovnom stretnutí zástupcov odborných spoločností na tému:
Pravidlá pre financovanie a sponzorovanie odborných, vedeckých a vzdelávacích podujatí dňa
17.10.2012; informácie sú publikované v Monitore medicíny 3-4/2012.
Prof. Čalkovská informovalo o:
- odpovedi na list, ktorým výbor žiadal SLS oslobodiť členov SFyS – „nelekárov“ od
členstva v príslušnom Spolku lekárov. SLS sa odvoláva na platný Príspevkový poriadok,
podľa ktorého každý riadny člen SLS je aj členom jedného spolku lekárov. Doktorandi
dennej formy štúdia môžu platiť zvýhodnený členský príspevok po dodaní potvrdenia
o tom, že sú doktorandi a čestného prehlásenia, že nepoberajú iný príjem. Odpoveď SLS
bude distribuovaná členom výboru, aby mohli podať inštrukcie na svojich pracoviskách;

-

-

liste pani Hájovskej zo spoločnosti PharmINFO prevádzkujúcej referenčnú databázu
farmaceutických produktov - ADC číselník, ktorým ponúkajú spoluprácu formou
bezplatného poskytnutia tohto číselníka v prípade, že SFyS umožní pravidelnú účasť
firmy na kongresoch a prednáškach a teda prezentáciu produktov a umiestnenie loga na
svojej webstránke. Číselník ADC je v súčasnosti voľne dostupná databáza a preto sa
výbor rozhodol nevyužiť túto ponuku;
zámere prezidenta SLS zvolávať pravidelné tlačové konferencie, na ktorých budú mať
odborné spoločnosti priestor vyjadrovať sa k závažným otázkam v zdravotníctve
a referovať o svojich aktivitách, jubileách a vedeckých poznatkoch.

Dr. Macho a dr. Štrbák upozornili, že z dôvodu priestorových zmien na ÚEE SAV je
potrebné presťahovať archívne materiály SFyS na iné miesto. Predsedníčka a vedecký
sekretár budú jednať s prof. Ostatníkovou o možnosti ich uskladnenia na Fyziologickom
ústave LF UK.
Členovia výboru poďakovali hostiteľom za vytvorenie príjemnej atmosféry pre rokovanie na
ÚEE SAV.

V Martine 6.11.2012

Zapísali: Čalkovská, Javorka

