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Zápisnica z plenárnej schôdze Slovenskej fyziologickej spoločnosti 

 

uskutočnenej dňa 4.2.2020 v rámci 96.Fyziologických dní v Martine 

 

 

Prítomní: 31 členov SFyS a 2 hostia podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Správa o činnosti spoločnosti v r.2019 

2. Plánované podujatia v r.2020 

3. Informácie z FEPS, IUPS 

4. Správa o rozpočte SFyS 

5. Rôzne 

 

Schôdzu viedla predsedníčka SFyS prof. Čalkovská. 

 

K bodu 1 

Zasadnutia výboru SFyS: v roku 2019 výbor rokoval 3x (5.2.2019 – ustanovujúce 

zasadnutie novozvoleného výboru, 11.4.2019 a 5.11.2019. Zápisnice sú k dispozícii na 

webovej stránke SFyS. 

 

V roku 2019 boli organizované nasledovné podujatia s účasťou SFyS: 

- 95. Fyziologické dni v Prahe (5.-7.2.2019) 

- 3rd joint meeting of Slovak Physiological Society and Serbian Physiological 

Society, Topola-Oplenac, Srbsko (21.-23.jún 2019) 

- vedecká schôdza spolku lekárov v Martine na tému „Experimentálna respirológia“, 

organizoval Ústav fyziológie JLF UK v júni 2019 

- FEPS kongres v Bologni (10.-13.september 2019), kde bolo aj sympózium zo 

Slovenska (dr.Ravingerová) 

- konferencia Komisie experimentálnej kardiológie, Senec (organizoval Ústav pre 

výskum srdca CEM SAV 7.-9.10.2019) 

- minisympózium organizované ÚNaPF CEM SAV v spolupráci s IKEM Praha na 

tému: „Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká“ 13.-

14.11.2019 

 

 

Pravidelné súťaže: 

V roku 2019 sa uskutočnili pravidelné súťaže: o Najlepší poster mladých členov SFyS na 95. 

Fyziologických dňoch v Prahe a o Najlepšiu publikáciu členov SFyS za rok 2018. Poradie 

umiestnených posterov na prvých troch miestach sú uvedené na web stránke SFyS v zápisnici 

zo zasadania výboru (11.4.2019). Diplomy a odmeny boli odovzdané prvým autorom 

posterov (bez titulov: Kolomazník, Bališ a Jelemenský) na uvedenom zasadnutí výboru.  

   Do súťaže o Najlepšiu publikáciu členov SFyS za rok 2018 sa prihlásilo 7 prác, z toho 6 

splnilo zverejnené kritériá. Práce hodnotila komisia zložená z čestných členov a členov 

výboru bez konfliktu záujmu. Najviac bodov získala práca I. Bernátovej „Biological activities 

of(-)-epicatechin and (-)-epicatechin-containing foods: Focus on cardiovascular and 

neuropsychological health“ publikovanej v  Biotechnological Advances 36 (2018), 666-681. 

Časopis mal v roku 2018 impakt faktor 12,83. Predsedníčka informovala o diskusii, ktorá 

v súvislosti so súťažou prebehla na zasadnutí výboru (5.11.2019), kde dr. Macho poznamenal, 

že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zvyšuje podiel prehľadových prác prihlásených 

do súťaže. Zdôraznil, aby komisia prihliadala na citovanie vlastných prác, ktoré dokazujú 
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vzťah autorov k spracovanej tematike, ako aj to, či autori prezentujú vlastný názor a ponúkajú 

nový pohľad na problematiku.   

 

Členská základňa: 

Informoval prof. K.Javorka: K dňu konania plenárnej schôdze bol počet členov 156. Naše 

rady v auguste 2019 opustil vo veku 92 rokov dlhoročný aktívny člen a vedec zaoberajúci sa 

výskumom elektrického poľa srdca p. doc. MUDr. Ivan Ruttkay-Nedecký, DrSc.  

Z evidencie členskej základne SLS nám nahlásili dlžníkov na členských poplatkoch. Z 20 

dlžníkov majú 4 členovia nedoplatky za 3 roky a 6 za dva roky. Odporúčame vyrovnať svoje  

nedoplatky čím skôr. Zistiť svoje nedoplatky môžete u p. Spustovej (spustova@sls.sk), alebo 

e-mailom u vedeckého sekretára SFyS. Na najbližšom výbore sa bude rokovať aj o ukončení 

členstva SFyS tým členom, ktorí majú nezaplatené členské 3 roky a viac. Je potrebné 

nahlasovať zmeny mena (u žien po výdaji), v rámci kvalifikačného rastu (získanie titulov), 

ako aj prípadne adries, vrátane e-mailových. Tieto zmeny je potrebné oznámiť e-mailom 

priamo na referát členskej evidencie SLS (Spustova@sls.sk) a v kópii ved. sekretárovi. 

K bodu 2 

V roku 2020 sa uskutočnia: 

- 96. Fyziologické dni v Martine (4.-6.2.2020) 

- Konferencia KEK, ktorú organizuje česká strana (predpokladaný termín jeseň 2020) 

- Europhysiology v Berlíne (11.-13.9. 2020) 

- z ďalších ohlásených podujatí sa v roku 2020 uskutoční NO sympózium (ÚNaPF CEM 

SAV) a New Frontiers in Cardovascular Research (ÚVS CEM SAV).  

 

K bodu 3 

- SFyS uhradila členské v IUPS (226.- USD, t.j. 200,82.-  Eur); očakáva sa faktúra na úhradu 

členského vo FEPS 

- Európsky kongres sa uskutočnil ako spoločný kongres FEPS a Talianskej fyziologickej 

spoločnosti so spoluúčasťou národných spoločností Česka, Francúzska, Chorvátska, Rakúska, 

Slovenska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Turecka v septembri 2019 v Bologni. Prof. 

Čalkovská informovala o stretnutí zástupcov národných spoločností členských krajín s členmi 

výkonného výboru FEPS. Došlo k výmene prezidenta FEPS Marcusa Heckera (Heidelberg, 

Nemecko), ktorého vystriedala Susan Wray (Liverpool, Veľká Británia). Na dva uvoľnené 

mandáty členov výkonného výboru boli navrhnutí a jednomyseľne zvolení: nová členka 

Margarethe Geiger (Viedeň, Rakúsko) a Robert Zorec (Ľubľana, Slovinsko), ktorého mandát 

bol potvrdený na 2.funkčné obdobie. Pokladníkom FEPSu ostal v 2.funkčnom období 

William (Bill) Louch (Oslo, Nórsko). Podľa predsedníčky organizačného výboru kongresu 

prof. Eleny Fabbri sa zaregistrovalo približne 600 účastníkov. Súčasťou programu bolo 

sympózium mladých fyziológov, 16 štandardných sympózií (z toho jedno zo Slovenska – T. 

Ravingerová), 7 workshopov, 4 plenárne prednášky, 120 prednášok a 318 posterov. 

Ďalší FEPS kongres sa plánuje v Granade v septembri 2021. Spoluorganizátorom bude 

Španielska fyziologická spoločnosť. Budúce podujatia FEPS: Europhysiology 2020 v Berlíne 

a 2022 v Kodani.  

 

-  39.kongres IUPS sa uskutoční v Pekingu 20.-24. augusta 2021;  

 

- IUPS rozvinula diskusiu ohľadom etických aspektov práce s laboratórnymi zvieratami. Únia 

požiadala zástupcov za jednotlivé regióny o znovuotvorenie tejto témy. Zástupcom v etickej 

komisii IUPS za tento región je prof. Čalkovská. Prítomní sa zhodli na tom, že európska, resp. 
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slovenská legislatíva je tak prísna, že prakticky vylučuje neetické postupy pri práci 

s laboratórnymi zvieratami.  

 

K bodu 4 

Členovia Spoločnosti mali k dispozícii predbežnú správu o hospodárskych výsledkoch 

vypracovanú Ekonomickým odd. SLS. Zo správy vyplýva, že s financiami Spoločnosti sa 

nakladá efektívne, využívajú sa len na uhradenie nutných výdavkov (členské FEPS, IUPS, 

ocenenia, služby SLS). K 31.12.2019 má SFyS na účte 2 932,58 EUR (k 31.12.2018 to bolo 

3593,25 EUR). 

 

K bodu 5 

- prof. Javorka informoval o aktuálne prebiehajúcej súťaži mladých fyziológov o najlepší 

poster na 96. FD v Martine. Do súťaže bolo prihlásených 7 posterov, všetky prihlášky splnili 

požadované kritériá (prvý a prezentujúci autor posteru, vek do 35 rokov a člen SFyS). Bola 

vytvorená komisia z členov výboru (doc.Babinská a doc. P.Švorc) s doc. Okuliarovou, ktorí 

nemali konflikt záujmov.    

- A. Čalkovská a K. Javorkom spracovali a zaslali na SLS materiál o histórii SFyS - k 50. 

výročiu vzniku SLS a 70. výročiu vzniku Československej lekárskej spoločnosti J.E.Purkyně 

- prof. Čalkovská informovala, že na poslednom zasadnutí redakčnej rady Československej 

fyziologie (02/2019 v Prahe) sa rozhodlo, že časopis začne uverejňovať sériu článkov 

o histórii fyziologických pracovísk/ústavov. Prvý z tejto série článkov bol venovaný histórii 

Ústavu fyziológie JLF UK v Martine. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, prof. Čalkovská poďakovala prítomným za účasť 

a ukončila schôdzu.  

 

Zapísali: A. Čalkovská, K. Javorka, Martin, 6.2.2020  


