Zápisnica
z korešpodenčného zasadnutia výboru SFyS konaného 5.-10. júna 2021
Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku sa aj toto zasadnutie výboru uskutočnilo
korešpondenčne. K materiálom predkladaným na zasadnutí výboru sa vyjadrili per rollam
(bez titulov):
Členovia výboru: Babinská K, Čačányiová S, Čalkovská A, Donič V, Ferko M, Javorka K,
Ostatníková D, Švorc P., čestný člen: Macho L.
Členovia dozornej rady: Javorka M, Mravec B.

P r o g r a m:
1)
2)
3)
4)
5)

97. Fyziologické dni
Súťaž o najlepší poster mladých členov SFyS 2021- priebeh a výsledky
Odovzdanie ocenení jubilantom víťazom súťaží SFyS
Vyhlásenie ďalšieho ročníka Súťaže o najlepšiu publikáciu členov SFyS
Informácie z IUPS a FEPS

1) V novembri 2020 výbor Českej fyziologickej spoločnosti (ČFS) dospel k neľahkému
rozhodnutiu, že pre nejasný vývoj epidemickej situácie sa v roku 2021 neusporiadajú
97. Fyziologické dni v Prahe. SFyS o tom informoval listom prezident ČSF prof.
Pokorný. Výbor ČFS pripravil ako jednu z náhradných aktivít vydanie Supplementa
Physiological Research. Cieľom je publikovať v ňom práce z pracovísk Českej
a Slovenskej republiky, ktoré autori plánovali prezentovať na 97. FD. O podmienkach
publikovania vrátanie deadline pre zasielanie príspevkov boli členovia SFyS
informovaní e-mailom 31.1. 2021. Supplementum vyjde v tradičnom termíne, koncom
tohto kalendárneho roka.
V súvislosti s tým, že sa nekonala plenárna schôdza SFyS, ktorej súčasťou býva
správa o činnosti Spoločnosti za uplynulý rok, výbor pripravil a 1.2.2021 zverejnil na
webe Správu o činnosti SFyS za rok 2020. Jej súčasťou sú aj informácie o členskej
základni a o hospodárení SFyS, ktoré zaslala pani Čápová zo SLS.
2) Pravidelnou súčasťou Fyziologických dní býva Súťaž o najlepší poster mladých
fyziológov, ktorú z dôvodu, že sa FD v roku 2021 nekonali, vyhlásil výbor SFyS
online 4.2.2021.
Kritériá: prvý autor člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti; vek do 35 rokov;
poster, ktorého prezentácia bola pôvodne plánovaná na FD v roku 2021 a bol
zverejnený prvýkrát až počas súťaže. Bolo prihlásených 7 posterov širších autorských
kolektívov, pričom prví autori boli: 1 z LF UK, 1 z FaF UK a 5 z JLF UK.
Komisia pracovala v zloženi doc. RNDr. Oľga Pechánová, DrSc. ako predsedníčka,
a doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. a prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. ako
členovia. Prezentácia posterov sa uskutočnila 6.mája 2021 cez MS Teams. Komisia
konštatovala vysokú vedeckú a prezentačnú úroveň tohtoročných posterov a určila
nasledovné poradie súťažiacich:
1.miesto: Horváth C. a kol.: RIP3 inhibícia v ischemicko-reperfúznom poškodení
srdca.

2.miesto: Hanusrichterová (rod.Topercerová) J. a kol.: Štúdium mechanizmov
relaxačného vplyvu pľúcneho surfaktantu na hladký sval dýchacích ciest: potenciál
atómovej silovej mikroskopie.
3.miesto: Matušková L. a kol.: Polymorfizmy génov pre -adrenergné receptory –
vplyv na kontraktilitu srdca a variabilitu tlaku krvi
3) Výbor dlho hľadal vhodnú platformu pre odovzdanie ocenení jubilantov za rok 2020,
čo sa podarilo až v máji 2021. Dňa 27.5.2021 v reprezentatívnych priestoroch
zasadačky VR Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV na
Sienkiewiczovej ulici v Bratislave sa konalo odovzdanie ocenení za účasti
predsedníčky výboru prof. Čalkovskej a riaditeľky ÚNPF SAV dr. Čačányiovej.
Ocenenia k jubileám si prebrali dr. Macho, prof. Slezák, dr. Jagla a dr. Záhradník.
Bola odovzdaná aj cena za najlepšiu publikáciu SFyS v roku 2019 kolektívu autorov
pod vedením dr. Majzúnovej z ÚNaPF a kolektívu autorov víťazného postera pod
vedením dr. Horvátha z FaF UK. Súťažiacim, ktorí sa umiestnili na 2. a 3.mieste
v Súťaži o najlepší poster bude cena, vrátane symbolickej finančnej odmeny
odovzdaná na pracovisku v Martine.
Výbor už odsúhlasil pre jubilantov, aktívnych členov SFyS v roku 2021 ocenenia
(podrobnejšie v Zápisnici z korešpondenčného zasadnutia výboru SFyS konaného
v dňoch 26.10. - 15.11 2020). Návrhy na ocenenia boli spracované a podané na SLS.
4) Výbor SFyS vyhlasuje ďalší ročník súťaž o najlepšiu publikáciu SFyS, tentokrát za
rok 2020. Do súťaže sa môžu zaslať originálne vedecké publikácie, ako aj prehľadové
práce uverejnené vo vedeckých časopisoch. Bližšie pokyny rozošle členom SFyS
vedecký sekretár.
5) Informácie z IUPS a FEPS: Bola pripravená spoločná nominácia SFyS a ČFS na
kandidátku za President-Elect FEPS prof. Margarethe Geiger a zaslaná predsedovi
Nominačného výboru prof. Markusovi Heckerovi, ktorý jej prijatie potvrdil. Zoznam
kandidátov zatiaľ nebol zverejnený. Voľba prebehne v jeseni 2021.
Do 31.3.2021 bolo možné podávať návrhy na sympóziá v rámci kongresu IUPS
v 2022 v Číne. Výbor nemá informáciu o tom, či zo SR bol takýto návrh zaslaný.
Dňa 16.4.2021 sa zrealizovala platba členského poplatku SFyS v IUPS vo výške
266,51 USD. Členský poplatok za členstvo SFyS vo FEPS sa uhrádza v mesiacoch júl
– august.

V Martine 11.6.2021
Zapísali:
Andrea Čalkovská
Kamil Javorka

