Správa o činnosti Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS
za rok 2020

Zasadnutia výboru SFyS sa v roku 2020 konali 3x (4.2.2020 prezenčne na FD v Martine,
a korešpondenčne 6.-10.7.2020 a 26.10-15.11.2020). Zápisnice sú k dispozícii na webovej
stránke SFyS. Čestnou členkou výboru sa 4.2.2020 stala prof. Ježová.
Podujatia v roku 2020
V roku 2020 boli zorganizované 96.Fyziologické dni v Martine (4.-6.2.2020). Bolo
zaregistrovaných 146 účastníkov, z toho 112 zo SR a 34 z ČR. Odznelo 61 prednášok vrátane
Purkyňovej prednášky, Antalovej prednášky a Vedeckej aktuality, a bolo odprezentovaných
67 posterov. Z výťažku z FD naša spoločnosť prispela na spolufinancovanie časopisu
Československá Fyziologie vo výške 1500,- EUR. Ďalšie podujatia s účasťou SFyS sa pre
pandémiu ochorenia COVID-19 nekonali (Konferencia KEK, NO sympózium, New Frontiers
in Cardiovascular Research). Nekonalo sa ani podujatie Europhysiology, ktoré malo byť
v Berlíne v septembri 2020 a 39. kongres IUPS v Pekingu sa presunul na 7.-11. máj 2022.
Plánované podujatia na rok 2021
Výbor ČFS rozhodol, že z dôvodu aktuálnej situácie sa 97.Fyziologické dni v Prahe v roku
2021 neuskutočnia. Konferencia New Frontiers in Basic Cardiovascular Research plánovaná
na jún 2021 sa podľa oznámenia organizátorov neuskutoční. Nový termín konferencie KEK
ešte nebol oznámený. V septembri 2021 by sa mal konať kongres FEPS v Granade.
Pravidelné súťaže
V roku 2020 sa uskutočnili pravidelné súťaže: o Najlepší poster mladých členov SFyS na 96.
Fyziologických dňoch v Martine a o Najlepšiu publikáciu členov SFyS za rok 2019. Poradie
umiestnených posterov na prvých troch miestach sú uvedené na web stránke SFyS v zápisnici
zo zasadania výboru (november 2020). Diplomy a odmeny boli odovzdané prvým autorom
úspešne prezentovaných posterov (bez titulov: Mikolka, Berényiová a Bóna-Olexová) na ich
domácich pracoviskách.
V súťaži o Najlepšiu publikáciu členov SFyS za rok 2019 bolo hodnotených 6 prác. Komisia
na 1.mieste vyhodnotila prácu Majzunova M, Kvandova M, Berenyiova A, Balis P, Dovinova
I, Cacanyiova S. Chronic NOS Inhibition Affects Oxidative State and Antioxidant Response
Differently in the Kidneys of Young Normotensive and Hypertensive Rats. Oxid Med Cell
Longev 2019, Nov 22;2019:5349398. doi: 10.1155/2019/5349398. (4.868 -IF). Diplomy pre
členov víťazného autorského kolektívu sú pripravené, o ich odovzdaní výbor rozhodne.
Členská základňa
K 1.2.2021 má spoločnosť 142 členov. V roku 2020 členstvo na vlastnú žiadosť ukončilo 5
členov, najmä z dôvodu veku a/alebo ukončenia pracovného pomeru. Kvôli priebežnej
aktualizácii údajov o členskej základni je potrebné nahlasovať zmeny mena, titulov a adresy,
hlavne e-mailovej. Zmeny sa oznamujú e-mailom na referát členskej evidencie SLS
(Spustova@sls.sk) a v kópii vedeckému sekretárovi. Zloženky na úhradu členských
príspevkov SLS, i za rok 2020 sa budú rozosielať zo SLS elektronickou poštou, na e-mailové
adresy, ktoré sú evidované v databáze členov.
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FEPS, IUPS
SFyS má uhradené členské poplatky v IUPS a FEPS. Bola zmenená metodika výpočtu platby
členského príspevku národných spoločností do IUPS. Pre SFyS táto suma bola vypočítaná na
1150,- USD. Po vznesení námietky bola suma upravená na 266.51 USD a SFyS faktúru
uhradila. Členský poplatok do FEPS bol 243,- eur.
V októbri 2020 sa videokonferenčne uskutočnil FEPS Council Meeting. Za SFyS bol na
stretnutí prítomný prof. K. Javorka. Do FEPS bola hlasovaním prijatá Portugalská
fyziologická spoločnosť. Kongres v Bologni bol hodnotený ako úspešný. Španielski
zástupcovia prezentovali pripravenosť Granady na budúci FEPS kongres, ktorý by mal byť
začiatkom septembra 2021. V roku 2023 sa plánuje kongres organizovaný Škandinávskymi
fyziologickými spoločnosťami spoločne s Baltickými fyziologickými spoločnosťami vo
Vilniuse (Litva). V roku 2025 sa plánuje kongres v Mníchove, ktorý má byť spoločný s
mítingom IUPS.
Hospodárenie
Z priebežnej správy o hospodárskych výsledkoch vypracovanej ekonomickým oddelením SLS
(3.2.2021) vyplýva, že finančné prostriedky sa používajú výhradne na aktivity, ktoré priamo
súvisia s činnosťou spoločnosti (členské FEPS, IUPS, ocenenia, služby SLS). SFyS má
príjmy z členského (minulý rok 486,60.-eur), prípadne z usporiadania kongresov a konferencií
a zo sponzorských darov. V roku 2020 sme za uvedené aktivity mali výdavky viac ako 1100.eur. Z vyúčtovania vidieť, že členské príspevky na pokrytie činnosti nestačia. Preto je nutné
aktívne pristupovať k získavaniu sponzorských darov. V roku 2020 získala SFyS finančný dar
od Nadácie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku pre svoju činnosť vo
výške 2000,- EUR. V súlade s aktuálnym cenníkom (z r. 2018) pre administratívne úkony
SLS, SFyS na účet dostala reálne 1700,- eur. K 31.12.2020 má SFyS na účte 3825,21 eur (k
31.12.2019 to bolo 2 826,28 eur). Predbežná finančná správa je k dispozícii a možno do nej
nahliadnuť po vyžiadaní na adrese vedeckého sekretára.
Spracovali: A. Čalkovská, K. Javorka
V Martine, 4.2.2021
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