Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS,
konaného dňa 29.9.2019 (per rollam)
Prítomní: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH, prof.
MUDr. Ladislav Mirrossay, DrSc., prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., prof. MUDr. Viera Kristová,
CSc., prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD., PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.,
prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Prizvaní:
členovia Dozornej rady: Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.,
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Program zasadania:
1. Poplatky do IUPHAR
2. Poplatky do EPHAR
3. Publikácia IUPHAR k 60-temu výročiu Slovenskej farmakologickej spoločnosti
4. Cena za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2019 – vyhlásenie
súťaže
5. Informácia o zmene v organizovaní FD 2020

Ad 1. IUPHAR: V decembri roku 2018 bol uhradený poplatok IUPHAR za 2018 aj dlh z 2017,
ktorý vznikol úhradou SLS za organizáciu volieb (nemali sme dostatok prostriedkov na účte).
Ďalšia platba do IUPHAR za rok 2019 bude uhradená až keď bude dostatok prostriedkov na
účte, pravdepodobne na konci roka. (zodpovedná Fraňová)
Ad 2. EPHAR: faktúry pre našu spoločnosť EPHAR neposlal 2 roky. Tento rok prišla faktúra
len za rok 2019. Navrhujem pokračovať v platbách podľa harmonogramu, ktorý sme si určili.
2019 RNDr. M. Dubovický, PhD., 2020 Prof. MUDr. V. Kristová, PhD.. Ak náhodou by boli
dodatočne zaslané ďalšie faktúry budeme pokračovať v platbách v určenom poradí. Uvedený
návrh bol jednohlasne schválený. (zodpovední Prof. Fraňová, Prof. Klimas)
Ad 3. Do publikácie IUPHAR bola zaslaný článok o výročí Slovenskej farmakologickej
spoločnosti. Slovak pharmacologists celebrate 60th anniversary. (Klimas, Fraňová)
Ad 4. Výbor sa jednomyseľne uzniesol na vyhlásení ceny pre mladých vedeckých pracovníkov
za najlepšiu publikáciu v roku 2019. 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 30. júna 2020. Výsledky súťaže a cena za víťaznú prácu
budú vyhlásené a odovzdané na Memoriály prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr.
Pavla Šveca, DrSc. v novembri 2020 v Bratislave.
Podrobné kritériá tvoria prílohu č. 1 a budú zaslané na SLS ako aj zverejnené na webe
spoločnosti. Prof. Klimas navrhol upraviť podmienky na súťaž o najlepšiu publikáciu pre
mladých farmakológov 2019. Vylúčiť podmienku, že musia byť zaslané 3 práce. Súťaž
prebehne aj keď bude zaslaná len 1 práca. Uvedený návrh bol jednohlasne schválený.
(zodpovedný Prof. Klimas)

Ad 5. Informácia o farmakologických dňoch 2020. V roku 2020 budú FD nahradené
konferenciou EPHAR v Prahe. Slovenská a Česká farmakologická spoločnosť sa dohodli na
organizovaní spoločného sympózia v rámci konferencie EPHAR 2020. Samozrejme okrem
tohto sympózia je aktívna účasť všetkých slovenských farmakológov vítaná. Ďalšie FD by sa
mali konať v roku 2021 v Bratislave na FaF UK.

Zapísala: prof. RNDr. S. Fraňová, PhD.

V Martine, 30. 09. 2019

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. v.r.
predsedníčka výboru SFaS SLS

Príloha 1

Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu
v roku 2019“
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 2019“.
Podmienky:
 vek autora do 35 rokov (k 31.12.2019)
 autor musí byť členom SFaS SLS (v roku 2019 aj 2020)
 prvo-autorstvo originálneho vedeckého článku v časopise zaradenom do databázy
Current Contents s rokom vydania 2019 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
2019 a 2020 a reprint celého článku
o termín doručenia: do 30.6.2020
o adresa doručenia: prof. Ján Klimas, Farmaceutická fakulta UK, Ul. Odbojárov
10, 832 32 Bratislava (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 v septembri 2020
a cena bude odovzdaná úspešnému autorovi pri otvorení Memoriálu prof. MUDr. F. Šveca,
DrSc. v Bratislave v novembri 2020.
S pozdravom,
prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
predsedníčka SFaS SLS

