Zápisnica
zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti
konaného dňa 19.6.2012

Miesto konania: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
Prítomní členovia a čestní členovia výboru:
Jagla F., Javorka K., Ostatníková S., Pecháňová O., Ravingerová T., Čalkovská A.,
Hájek J., Štrbák V.

Výbor rokoval podľa nasledovného programu:
1) Odovzdanie cien za najlepšie postery na FD v Hradci Králové
2) Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu v roku 2011
3) Informácie o podujatiach
4) Rôzne

K bodu 1)
Na základe výsledkov súťaže o najlepší poster mladých fyziológov na FD v Hradci Králové
(7.-9.2.2012) boli na zasadnutí výboru odovzdané diplomy a finančná odmena 50,- EUR bez
ohľadu na umiestnenie.
Ocenenie si osobne prebrali:
1.miesto Havránek T, Macho L, Ficková M. Účinok bisfenolu A na proliferáciu a apoptózu v
ľudských nádorových bunkách prsníka;
2.miesto Čarnická S, Nemčeková M, Ferko M et al. Involvement of ROS in PPAR-alphainduced protection against acute ischemia/reperfusion injury in the rat heart;
3. miesto Lackovičová L, Bizik J, Mravec B. Tumor nekrotizujúci faktor alfa a interleukín 1
beta - potenciálne signálne molekuly v neuro-nádorovej komunikácii.

K bodu 2)
Prof.Javorka predložil návrh podmienok Súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2011,
v ktorom boli zapracované námety z posledného zasadnutia výboru (zo 16.12.2011):
Do súťaže sa môžu zaslať originálne vedecké publikácie, ako aj prehľadové práce (review)
uverejnené vo vedeckých časopisoch. V súťaži nebudú hodnotené práce, ktoré už získali cenu
niektorých iných odborných spoločností v rámci SLS. Udelenie iných cien (napr. Jesseniova,
Guothova, atď.) nevylučuje prihlásenie a hodnotenie práce v súťaži, ale autori musia uviesť
získanie iných cien za prácu do prihlášky. Hodnotiť sa bude originalita práce, prínos pre
slovenskú fyziológiu a vedu, impact faktor časopisu, v ktorom bola práca uverejnená, počet
členov SFyS v autorskom kolektíve. Podmienkou je členstvo 1. autora v SFyS. Preferovať sa
budú práce zo slovenských pracovísk. Termín dodania práce/prác je 30. júl 2012. Práce
dodané po tomto termíne už nebudú môcť byť zaradené do súťaže. Spôsob doručenia
práce/prác: e-mailom vo forme pdf na emailovú adresu adresu vedeckého sekretára SFyS:
kamil.javorka@jfmed.uniba.sk
Výbor odsúhlasil podmienky súťaže a poveril prof. Javorku informovaním členskej základne
(web, e-mail).

K bodu 3)
- predsedníčka výboru prof. Čalkovská informovala o uskutočnených podujatiach, na ktorých
sa SFyS organizačne podieľala v 1.polovici roku 2012
- 88.FD v Hradci Králové (7.- 9.2.2012)
- XXIII. Martinské dni dýchania (24.- 25.5.2012)
- dr. Ravingerová informovala o pripravovanej konferencii s medzinárodnou účasťou:
„Trendy v kardiovaskulárnom výskume“ (21.6.2012) a o 40.výročnej konferencii
Komisie experimentálnej kardiológie (KEK), ktorá sa bude konať v dňoch 17.19.10.2012 na Morave vo Vranovskej Vsi.
- dr.Pecháňová a dr.Jagla referovali o organizovaní konferencie Collegium Internationale
Activitatis Nervosae Superioris (C.I.A.N.S.) a nadväzujúcej "5th Life Style
Conference" Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV v októbri 2012
- prof. Čalkovská informovala o pripravovanom kongrese FEPS (spoločne so Španielskou
fyziologickou spoločnosťou) v Santiago de Compostella (Španielsko) v 09/2012.
Výbor bude mať svoje zastúpenie aj na schôdzi Executive Committee FEPS
(predsedníčka a ved. sekretár).
- dr.Štrbák referoval o návrhu prof. Jakovleviča, ved. sekretára Srbskej fyziologickej
spoločnosti uskutočniť v roku 2013 stretnutie Srbskej a Slovenskej fyziologickej
spoločnosti v Kovačici. Výbor tento návrh pozitívne prijal a myšlienku podporil.
- Prof. Javorka informoval o spomienkovom stretnutí fyziológov a občanov obce Slovany a
odhalení pamätnej tabule akademikovi Jurajovi Antalovi pri príležitosti nedožitého
100.výročia narodenia. Podujatie sa uskutočnilo v rodnej obci prof. Antala – v
Slovanoch (okres Martin) dňa 16.6.2012 za účasti zástupcov výboru SFyS, zástupkyne
Prezídia SAV (prof. Ježová) predstaviteľov viacerých ústavov SAV (prof. J. Slezák,
doc. J. Török) a fyziologických ústavov obidvoch lekárskych fakúlt UK. Výbor ocenil
priebeh celej akcie a rozhodol, že dôstojnou pôdou pre pripomenutie si zásluh prof.
Antala o rozvoj lekárskej fyziológie v bývalom Československu a najmä na
Slovensku, ako aj pri založení Slovenskej fyziologickej spoločnosti budú najbližšie
FD (2013). Výbor v tejto súvislosti poveril prof. Čalkovskú kontaktovaním predsedu
výboru ČFS prof. Pokorného a organizátorov 89.FD. Výbor sa zhodol na potrebe
informovať aj verejnosť o významnom jubileu prof.Antala: doc. Hájek a doc.
Ostatníková napíšu do Medicínskeho monitoru, prof.Javorka a prof.Slezák napíšu do
Správ SAV, prof.Javorka a prof. Čalkovská napíšu článok do časopisu Univerzity
Komenského.
K bodu 4)
- výbor skonštatoval, že doposiaľ neprišla odpoveď zo SLS na list (január 2012) , ktorým sme
žiadali, aby nelekári (RNDr., Mgr., Ing. apod.) - členovia SFyS, nemuseli v rámci
členského príspevku platiť poplatok pre miestny spolok lekárov a členovia SFyS –
doktorandi mohli platiť členské vo výške určeného pre študentov. Doc. Ostatníková
preverí situáciu.
- doplnenie histórie za posledných 10 rokov; doc. Ostatníková poskytne všetky zápisnice zo
zasadnutí výboru, ktoré má k dispozícii.
- jubilanti: blahoprajné listy jubilantom: prof.Stránskemu a Dr. Kellerovej pripravia a zašlú
prof. Čalkovská a prof. Javorka.; jubilantom v druhej polovici roka výbor schválil
podanie návrhu na medaily SLS nasledovne: prof. Zeman (60) – Strieborná, prof.
Donič (50) a dr. Pecháňová (50) – Bronzová. Okrem toho výbor SFyS listom
zablahoželá jubilantom: doc. Bernadič a Dr. Barančík.
- členovia výboru poďakovali hostiteľom Dr.Pecháňovej a Dr.Jaglovi (ÚNaPF SAV) za
poskytnutie priestorov na zasadanie výboru a pohostinnosť.
V Martine dňa 21.6.2012

Zapísala: A.Čalkovská

