Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS, konaného
dňa 17.9.2015 na 65. Farmakologických dňoch v Prahe
Prítomní:
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. MUDr. Viera Kristová, CSc., prof. MUDr. Ladislav
Mirrossay, DrSc., prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc., doc.
RNDr. Ingrid Tumová, CSc., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Prizvaní:
členovia Dozornej rady: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. MUDr. Martina Šutovská,
PhD.
Program zasadania:
1. Správa o finančnom hospodárení a poplatkoch SLS
2. Cena za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2014 vyhodnotenie
3. Cena za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2015 – vyhlásenie
súťaže
4. Informácia o počte členov SFaS
5. Rôzne
Ad 1. Predsedníčka SFaS SLS doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. privítala prítomných členov výboru
a dozornej rady predniesla správu predsedníčky SFaS SLS doc. RNDr. S. Fraňovej, PhD.
o aktuálnom finančnom stave spoločnosti. Oboznámila prítomných so skutočnosťou, že boli
uhradené poplatky do IUPHAR za rok 2014 a 2015. Ďalšie členské poplatky do IUPHAR za rok
2016 budú uhradené z prostriedkov SFaS až po uhradení platieb členm spoločnosti. Zároveň
informovala, že na tento rok začína nová rotácia platby za členstvo v EPHAR – členské za rok
2015 uhradí Katedra farmakológie a toxikológie FaFUK v Bratislave, Ústav farmakológie LF
UPJŠ v Košiciach uhradí členské za rok 2016 (cca 190 členov spoločnosti x 2 € = 380 €). Výbor
zobral správu na vedomie a jednomyseľne súhlasil s navrhovaným spôsobom úhrady
členského v EPHAR za rok 2015 a 2016.
Zodpovedná: doc. Fraňová
Ad 2. doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. informovala prítomných o výsledku výzvy k udeleniu ceny
pre mladých vedeckých pracovníkov (členov SFaS) za najlepšiu publikáciu v roku 2014.
V roku 2014 neboli splnené podmienky výzvy a do súťaže boli prihlásené len 2 práce. Výbor
zobral správu na vedomie a súhlasil so záverom, že v uvedenom roku nebude vyhlásený víťaz
súťaže. Zároveň sa výbor uzniesol, že prihlásené práce budú presunuté do výzvy k udeleniu
ceny pre mladých vedeckých pracovníkov (členov SFaS) za najlepšiu publikáciu v roku 2015
Zodpovedný: doc. Mokrý

Ad 3. Výbor sa jednomyseľne uzniesol na vyhlásení ceny pre mladých vedeckých
pracovníkov za najlepšiu publikáciu v roku 2015 s dispozičným právom pre výbor cenu
neudeliť v prípade, že sa prihlási menej ako 3 práce. Kritériá: vek do 35 rokov a hodnota
„impakt faktoru“, pričom podmienkou je prvo-autorstvo prihláseného. Prihlášku do súťaže
treba spolu s požadovanými údajmi odovzdať do 31. mája 2016. Do súťaže budú zaradené aj

práce mladých vedeckých pracovníkov, ktoré spĺňajú kritériá výzvy v roku 2014. Výsledky
súťaže a cena za víťaznú prácu budú vyhlásené a odovzdané na Memoriály prof. Šveca
v novembri 2016 v Bratislave. Podrobné kritériá tvoria prílohu č. 1 a budú zaslané na SLS ako
aj zverejnené na webe spoločnosti.
Zodpovedný: doc. Mokrý
Ad 4. Predsedníčka výboru informovala členov výboru o počte členov spoločnosti a
neuspokojivom stave platby ročných členských poplatkov do SLS. Z uvedeného dôvodu je
finančný stav spoločnosti každoročne nedostatočný a je limitujúcim faktorom, ktorý
nedovoľuje rozvíjať aktivity spoločnosti. Zároveň doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. zdôraznila fakt,
že mladí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci jednotlivých farmakologických pracovísk nie
sú členmi SFaS SLS. Výbor zobral správu na vedomie a jednomyseľne súhlasil so záverom, že
je nevyhnutné apelovať na školiteľov, vedúcich pracovísk aby informovali doktorandov
o možnosti uchádzať sa o členstvo vo Farmakologickej spoločnosti SLS.
Zodpovední: všetci členovia výboru

Ad 5. Členovia výboru zobrali na vedomie informáciu Českej farmakologickej spoločnosti, že
budúce 66. Farmakologické dni sa uskutočnia v septembri 2016 v Brne (organizátor LF MU
Brno).

Zapísala: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
predsedníčka výboru SFaS SLS
V Prahe, 17.9. 2015

Príloha 1

Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu
v roku 2015“
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 2015“.
Podmienky:
 vek autora do 35 rokov (k 31.12.2015)
 autor musí byť členom SFaS SLS (v roku 2015 aj 2016)
 prvo-autorstvo originálneho vedeckého článku v časopise zaradenom do databázy
Current Contents s rokom vydania 2015 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
2015 a 2016 a reprint celého článku
o termín doručenia: do 31.5.2016
o adresa doručenia: Ústav farmakológie JLF UK, Sklabinská 26, 03601 Martin
(na obálku prosím uviesť „Súťaž SFaS“).
 Do súťaže budú zaradené práce, ktoré boli súčasťou výzvy v roku 2014 a spĺňajú
kritériá uvedenej výzvy.
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 2016 a cena bude odovzdaná úspešnému autorovi pri
otvorení Memoriálu prof. MUDr. F. Šveca, DrSc. v Bratislave v novembri 2016. Výbor SFaS si
vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza súťaže v prípade, že budú prihlásené menej ako 3 práce
(vrátene prác výzvy v roku 2014).
S pozdravom,
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
predsedníčka SFaS SLS

