Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS, konaného
dňa 25. 6. 2012 na 62. Farmakologických dňoch v Košiciach
Prítomní:
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. MUDr. Viera Kristová, CSc., prof. RNDr. Magdaléna
Kuželová, CSc., prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., prof.
MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Prizvaní:
Novozvolení členovia Dozornej rady: MUDr. Martina Šutovská, PhD., prof. PharmDr. Ján
Kyselovič, CSc.
Program zasadania:
1. Voľba predsedu výboru a vedeckého sekretára SFaS SLS
2. Správa o finančnom hospodárení a poplatkoch SLS
3. Priebežná aktualizácia webovej stránky spoločnosti
4. Cena za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2011 vyhodnotenie
5. Cena za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2012 - vyhlásenie
6. Rôzne
Ad 1. Predsedníčka SFaS SLS doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. privítala prítomných členov
novozvoleného výboru a predložila zápisnicu volebnej komisie SFaS SLS, obsahujúcu výsledky
volieb do výboru a dozornej rady SFaS SLS (príloha č. 1).
Do funkcie predsedu SFaS SLS na obdobie 2012-2016 bola zvolená jednomyseľne doc. RNDr.
Soňa Fraňová, PhD.
Do funkcie vedeckého sekretára SFaS SLS na obdobie 2012-2016 bol zvolený jednomyseľne
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ad 2. Členovia výboru SFS berú na vedomie správu predsedníčky SFaS SLS doc. RNDr. S.
Fraňovej, PhD. o aktuálnom finančnom stave spoločnosti. Oboznámila prítomných so
skutočnosťou, že boli uhradené poplatky do EPHAR a IUPHAR za rok 2012. Podľa spoločnej
dohody zástupcov jednotlivých pracovísk v rámci SFaS o jednorazovej úhrade poplatky do
EPHAR za rok 2013 zaplatí Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava (190
členov spoločnosti x 2 € = 380 €). Iné výdavky v priebehu t.r. neboli realizované.
Ad 3. Doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. informoval o priebežnej aktualizácii internetovej stránky
a vyzval všetkých členov, aby aktívne prispievali informácii k jej aktuálnosti.
Ad. 4. Doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. predložil výboru na posúdenie dve prihlásené práce na
základe výzvy k udeleniu ceny pre mladých vedeckých pracovníkov za najlepšiu publikáciu
v roku 2011. Obe prihlásené práce splnili všetky požadované kritériá a boli doručené do
určeného termínu. Na základe kritérií sa výbor SFaS SLS rozhodol udeliť 1. a 2. miesto
spojené s finančnou prémiou 100, resp. 50 € nasledovne:
1. miesto: RNDr. Silvia Líšková, PhD. z LF UK Bratislava za prácu Líšková S, Petrová M, Karen
P, Kuneš J, Zicha J. Effects of aging and hypertension on the participation of endothelium-

derived constricting factor (EDCF) in norepinephrine-induced contraction of rat femoral
artery. Eur J Pharmacol 2001; 667: 265-270. (IF 2011 - 2,516)
2. miesto: MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD. z JLF UK Martin za prácu Sadloňová V, Fraňová
S, Dokuš K, Janíček F, Višňovský J, Sadloňová J. Participation of BKCa2+ and KATP potassium
ion channels in the contractility of human term pregnant myometrium in in vitro conditions.
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2011; 37: 215-221. (IF 2011 - 0,942)
Diplom s odmenou budú oceneným odovzdané na Švecovom memoriáli v novembri 2012.
Ad. 5. Výbor sa jednomyseľne uzniesol na vyhlásení ceny pre mladých vedeckých
pracovníkov za najlepšiu publikáciu v roku 2012. Kritériá: vek do 35 rokov a hodnota Impact
faktoru, pričom podmienkou je prvoautorstvo prihláseného. Prihlášku do súťaže treba spolu
s požadovanými údajmi odovzdať do 31. mája 2013. Podrobné kritériá tvoria prílohu č. 2
a budú zaslané na SLS ako aj zverejnené na webe spoločnosti.
Zodpovedný: doc. Mokrý
Ad 6. Predsedníčka výboru predložila návrhy na ocenenia pri dosiahnutí významných
životných jubileí – návrhy budú zaslané na SLS (prof. MUDr. V. Bauer, DrSc., prof. MUDr. G.
Nosáľová, DrSc.).
Zodpovedná: doc. Fraňová
Členovia výboru na základe návrhu predsedníčky súhlasia s preverením podmienok
a zrušením sekcie toxikologickej v rámci SFaS SLS z dôvodu minimálnej členskej základne (1
registrovaný člen) a ekonomickej nevýhodnosti.
Zodpovedná: doc. Fraňová
Členovia výboru boli poverení zintenzívnením náboru členov najmä spomedzi mladých
farmakológov, najmä doktorandov na jednotlivých pracoviskách – podklady k prihlasovaniu
sú na webe SFaS SLS.
Členovia výboru berú na vedomie informáciu, že budúce 63. Farmakologické dni sa
uskutočnia v septembri 2013 v Olomouci.
Zapísal: doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
predsedníčka výboru SFaS SLS
V Martine, 30. júna 2012

Príloha 1

Príloha 2
Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu
v roku 2012“

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
na základe uznesenia Výboru Slovenskej farmakologickej spoločnosti (SFaS) SLS si Vás
dovoľujem informovať o vyhlásení súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za
najlepšiu publikáciu v roku 2012“.
Podmienky:
 vek autora do 35 rokov (k 31.12.2012)
 autor musí byť členom SFaS SLS (v roku 2012 aj 2013)
 prvo-autorstvo originálneho vedeckého článku v časopise zaradenom do databázy
Current Contents s rokom vydania 2012 a uvedením hodnoty „impact“ faktora podľa
databázy Journal Citation Reports
 zaslanie prihlášky do súťaže (potvrdenej vedúcim pracoviska) s dokladom o dátume
narodenia, fotokópiou potvrdenia o úhrade členského poplatku SFaS SLS na rok
2012 a 2013 a reprint celého článku
o termín doručenia: do 31.5.2013
o adresa doručenia: Ústav farmakológie JLF UK, Sklabinská 26, 03601 Martin
(na obálku prosím uviesť „Súťaž SFaS“).
Základnými kritériami sú úplnosť podkladov a rozhodovať bude výška „impact“
faktora.
Výber najlepšej publikácie sa uskutoční na zasadnutí výboru SFaS počas
Farmakologických dní v septembri 2013 a cena bude odovzdaná úspešnému autorovi pri
otvorení Memoriálu prof. MUDr. F. Šveca, DrSc. v Bratislave v novembri 2013.
S pozdravom,
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
predsedníčka SFaS SLS

