
 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti  dňa 14.11.2017 na Fyziologickom 

ústave LF UK, Sasinkova 2, Bratislava 

 

Prítomní: 

Členovia a čestní členovia výboru: Jagla F, Javorka K, Macho L, Ostatníková D, Pecháňová 

O,  Ravingerová T, Štrbák V, Čalkovská A.  

Predseda dozornej rady: Török J. 

Hosť: MUDr. Eva Kellerová, DrSc. 

 

Zasadnutie viedla predsedníčka prof. Čalkovská podľa programu: 

1) Otvorenie 

2) Odovzdanie Čestného členstva Slovenskej fyziologickej spoločnosti                    

MUDr. E. Kellerovej, DrSc. 

3) Výsledky súťaže o najlepšiu publikáciu členov SFyS v roku 2016 

4) Informácie o realizovaných podujatiach  

5) Pripravované podujatia v roku 2018  

6) Informácie z IUPS a FEPS   

7) Jubilanti 

8) Rôzne 

 

1) Pri otvorení zasadnutia si Cenu za najlepší poster prezentovaný na  93.Fyziologických 

dňoch v Košiciach (3.miesto) prebrala RNDr. Lucia Lapínová z  Odd. bunkovej 

fyziológie a genetiky, Centra biovied, SAV v Bratislave ktorá sa nezúčastnila na 

odovzdávaní ocenení v Smoleniciach v apríli 2017. 

 

2) MUDr. Eva Kellerová, DrSc. si pri príležitosti životného jubilea prebrala Čestné 

členstvo Slovenskej fyziologickej spoločnosti. Predsedníčka v mene výboru ocenila 

dlhoročnú vedeckú činnosť dr. Kellerovej týkajúcu sa ontogenetických aspektov 

kardiovaskulárneho systému, organizačnú činnosť v rámci výboru SFyS a poďakovala 

za odvedenú prácu v prospech fyziológie a Spoločnosti. 

 

3) Prof. Javorka informoval o výsledkoch súťaže o najlepšiu publikáciu členov SFyS 

v roku 2016. Do súťaže sa prihlásilo 10 prác. Komisia, ktorá pracovala v zložení: 

MUDr. L. Macho, DrSc., prof. MUDr. V. Donič, PhD. a MUDr. F. Jagla, CSc. na 1. 

miesto umiestnila prácu Zeman M. a kol.: Endocrine and cardiovascular rhythms 

differentially adapt to chonic phase - delay shifts in rats; Chronobiology International 

33(9): 1148-1160. Diplom víťaznému kolektívu autorov bude odovzdaný na 

Fyziologických dňoch v Plzni. 

 

4) V druhej polovica roka 2017 sa so spoluúčasťou SFyS uskutočnil kongres FEPS v 

septembri 2017 vo Viedni (bližšie informovala A. Čalkovská) a Konferencia Komisie 

experimentálnej kardiológie v Kutné Hore v októbri 2017 (bližšie informácie podal K. 

Javorka).  

 

5) V prvom polroku 2018 sa uskutočnia: 

 

- 94. Fyziologické dny, Plzeň, ČR (6.- 8.2.2018) 



- Martinské dni dýchania (pravdepodobne jún 2018) 

V septembri 2018 sa uskutoční 8. medzinárodný kongres patofyziológie (IPS, 

prezidentka O. Pecháňová). Informácia o podujatí ako aj možnosť pre členov SFyS 

navrhovať sympóziá bude distribuovaná cez databázu členov. 

  

6) Prof. Čalkovská podala podrobné informácie z kongresu IUPS v Rio de Janeiro 

konaného v auguste 2017 (správa za obdobie 4 rokov, ktorá bola na IUPS 

odsúhlasená, bola zaslaná členom SFyS v lete) a  zo zasadnutia FEPS Council 

Meeting vo Viedni. Novinkou je zmena spôsobu výpočtu členského príspevku 

národných spoločností vo FEPS na základe HDP, ktorý sa bude aktualizovať 1x/5 

rokov. SFyS tak bude platiť vyšší členský príspevok cca o 100 EUR. 

 

7) Prof. Javorka informoval o nových žiadostiach za členov SFyS, o členoch SFyS - 

jubilantoch v roku 2018 a zároveň predložil návrh štatútu udeľovania pôct a cien 

SFyS, ktorý výbor schválil. Výbor požiadal prof. Javorku o preverenie vhodných 

ocenení jubilantov.   

 

8) Výbor poďakoval profesorke Ostatníkovej za vytvorenie príjemnej atmosféry pre 

rokovanie.  

 

V Martine dňa 14.11.2017  

 

Zapísali: prof. Čalkovská, prof. K.Javorka 
 


