
 

Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti 

 

uskutočnenej dňa 2.2.2016 v rámci 92.Fyziologických dní v Českých Budějoviciach 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Schôdzu viedla predsedníčka výboru prof. Čalkovská podľa programu: 

1. Správa o činnosti spoločnosti v r.2015 

2. Plánované podujatia v r.2016 

3. Správa o rozpočte SFyS 

4. Rôzne 

 

K bodu 1:  

 

Zasadnutia výboru SFyS: V r. 2015 sa uskutočnili 3 zasadnutia výboru:  

25.2.2015 (prvé ustanovujúce zasadnutie nového výboru) a zasdanutia  3.6. a 28.10. 2015. Zápisnice 

sú zverejnené na web stránke SFyS. 

 

V roku 2015 boli zorganizované nasledovné podujatia s účasťou SFyS: 

- 91. Fyziologické dni v Brne (3.- 5.2.2015) 

- Schôdza Spolku lekárov v Bratislave k jubileu prof. Zikmunda, organizovaná ÚNPF SAV a SLS za  

  spoluúčasti Slovenskej fyziologickej, psychiatrickej a neurologickej spoločnosti, Bratislava, LF UK,  

  23.2. 2015 

- Vedecká schôdza Spolku lekárov v Martine, organizovaná Ústavom fyziológie JLF UK (29.4.2015)  

- 7th International Posture Symposium, Smolenice, 6.9.-9.9.2015, ÚNPF SAV; 

- zasadanie sekcie: Medziodborové štúdium o funkciách mozgu, na ktorej participoval ÚNPF SAV a  

  Fyziologický ústav LF UK v Bratislave  - ako súčasť Konferencie patologickej a klinickej fyziológie  

  v Plzni dňa 22.-24.9.2015;  

- European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (8.- 

  10.10.2015) v Belehrade, Srbsko, kde členmi medzinárodného programového výboru boli členovia  

  SFyS (O. Pecháňová, T. Ravingerová a J. Slezák); 

- Advances in Cardiovascular Research s medzinárodnou účasťou 2.-5.9.2015 v Smoleniciach; 

- vedecká schôdza ÚNaPF SAV pri príležitosti jubilea dr.Jaglu; 

- konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, 21.-23.10. 2015, Buchlovice (ČR). 

 

K bodu 2: 

 

Plánované podujatia: 

- Bilaterálna slovensko-srbská konferencia fyziologických spoločností,                             

15.-18.5.2016, Smolenice – ÚnaPF, ÚVS AV a SFyS 

 

- výbor sa na októbrovom zasadnutí zaoberal otázkou usporiadania Fyziologických dní 2017, 

ktoré majú byť na Slovensku. Po súhlase prof. Doniča ich bude organizovať Ústav 

fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ. 

 

Predsedníčka požiadala členov, aby nahlasovali podujatia organizované so spoluúčasťou Slovenskej 

fyziologickej spoločnosti pre ich zverejnenie na webe.  

 

Medzinárodné aktivity spoločnosti: 

SFyS je aktívnym členom FEPS a IUPS, pravidelne uhrádza poplatky spojené s členstvom v týchto 

organizáciách.  

- Predsedníčka podala informácie zo zasadnutia FEPS Council v Kaunase 2015 



- Nasledujúci kongres FEPS sa uskutoční ako spoločný kongres spoločností združujúcich 

francúzsky hovoriacich fyziológov 29.6.-1.7. 2016 v Paríži. 

- Ďalší kongres FEPS je plánovaný vo Viedni 2017 (v termíne 10-16.9.2017 v Campus of the 

University of Vienna. Rakúska FS požiadala Českú FS a Slovenskú FS o spoluúčasť  

pri jeho organizovaní 

 

K bodu 3:  

 

Finančná správa: 

- predbežná správa o hospodárení - vypracovaná SLS, k dispozícii členom Spoločnosti 

- k 31.12.2015 má SFyS na účte 575,53 EUR 

- z účtu boli hradené len najnutnejšie výdavky (poplatky za kolektívne členstvá v medzin.    

  organizáciách – FEPS a IUPS, zhotovovanie ocenení, internetové služby) 

- predsedníčka SFyS informovala o aktívnom vyhľadávaní sponzorov s cieľom navýšiť rozpočet 

 

K bodu 4: 

 

Rôzne: 

Pravidelné aktivity:  
 

SFyS pravidelne vypisuje Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov na Fyziologických dňoch 

a Súťaž o najlepšiu publikáciu členov SFyS za predchádzajúci rok. Okrem toho výbor SFyS pravidelne 

oceňuje jubilantov pozdravnými listami, prípadne medailami SLS.  

 

Prof. Javorka informoval: 

- o výsledkoch súťaže o najlepšiu publikáciu SFyS, prebiehajúcu  v roku 2015 

- o vypísaní súťaže na 2016 

- požiadal motivovať mladých fyziológov prihlásiť sa za členov SFyS s cieľom rozšíriť členskú   

   základňu a znížiť vekový priemer 

 

Doc. P. Švorc diskutoval k otázke prípadného členstva študentov pregraduálneho štúdia v SFyS;  

k tejto otázke sa vráti výbor na najbližšom zasadnutí 

 

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a príspevky v diskusii. 

 

 

Po plenárnej schôdzi zasadol výbor SFyS:  

Prítomní: Ježová, Ostatníková, Štrbák, Švorc, Javorka, Čalkovská.  

 

Výbor rozhodol, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených posterov mladých fyziológov do súťaže  

na 92.FD (4 postery, z toho podmienky spĺňali 3 postery) sa vyhodnotí len 1. miesto.  

Vytvorila sa hodnotiaca komisia: predsedníčka prof. Ježová, členovia dr. Štrbák, doc. Švorc. 

 

 

 

Zapísali:  prof. Čalkovská  

                prof. Javorka 

 

 

V Martine dňa 8.2.2015 


