
Z á p i s n i c a  zo zasadnutia výboru Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS, konaného 
dňa 26.6.2014 na 64. Farmakologických dňoch v Martine 

 
Prítomní:  
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. MUDr. Viera Kristová, CSc., MUDr. Monika Laššanová, 
PhD., prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., prof. MUDr. Radomír 
Nosáľ, DrSc., prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, 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. 2013 - 

vyhodnotenie 
3. Cena za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2014 – vyhlásenie 

súťaže 
4. Výber kandidáta za SFaS do výboru EuCP (European Certified Pharmacoogist) 
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. Iné výdavky v priebehu t.r. neboli realizované 
(okrem diplomov pre víťazov súťaže). Zároveň informovala, že na tento rok začína nová 
rotácia platby za členstvo v EPHAR – členské za rok 2014 uhradí Ústav farmakológie JLF UK 
v Martine. Podľa spoločnej dohody zástupcov jednotlivých pracovísk v rámci SFaS 
o jednorazovej úhrade poplatky do EPHAR za rok 2015 zaplatí Katedra farmakológie a 
toxikológie FaF UK Bratislava (cca 190 členov spoločnosti x 2 €  = 380 €). Výbor zobral správu 
na vedomie a jednomyseľne súhlasil s navrhovaným spôsobom úhrady členského v EPHAR za 
rok 2014 a 2015. 
Zodpovedná: doc. Fraňová 
 
Ad. 2. Doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. predložil výboru na posúdenie jednu prihlásenú prácu na 
základe výzvy k udeleniu ceny pre mladých vedeckých pracovníkov za najlepšiu publikáciu 
v roku 2013. Prihlásená práca splnila všetky požadované kritériá a bola doručené do 
určeného termínu. Na základe kritérií sa výbor SFaS SLS rozhodol udeliť (napriek tomu, že 
bola prihlásená len jedna práca) cenu nasledovne: 
Cena SFaS za najlepšiu publikáciu mladých vedeckých pracovníkov v r. 2013: PharmDr. Hana 
Černecká. z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava za prácu Cernecka H, 
Ochodnicka-Mackovicova K, Kucerova D, Kmecova J, Nemcekova V, Doka G, Kyselovic J, 
Krenek P, Ochodnicky P, Klimas J: Enalaprilat increases PPARβ/δ expression, without 
influence on PPARα and PPARγ, and modulate cardiac function in sub-acute model of 
daunorubicin-induced cardiomyopathy. Eur J Pharmacol 2013; 714: 472-7. (IF 2012 – 2,592) 
 



Diplom s odmenou bude ocenenej odovzdaný na Švecovom memoriáli v novembri 2014. 
 
Ad. 3.  Výbor sa jednomyseľne uzniesol na vyhlásení ceny pre mladých vedeckých 
pracovníkov za najlepšiu publikáciu v roku 2014 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 2015. 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 o snahe EPHAR vytvoriť systém vzdelávania 
a certifikácie farmakológov v Európe s názvom „EPHAR European Certified Pharmacologists 
(EuCP)“. Viac informácií o tomto programe je možné nájsť na www.ephar.org ako aj 
v dokumente Guidelines of the EuCP certification. Zároveň informovala, že naša spoločnosť 
má právo v prípade schválenia a pripojenia sa k tejto certifikačnej schéme navrhnúť 
kandidáta na člena výboru EuCP (uzávierka bola k 20.6.2014, ale návrh bude zaslaný 
dodatočne). Za kandidáta navrhla prof. PharmDr. J. Kyseloviča, CSc., ktorý s kandidatúrou 
súhlasil. 
 
Členovia výboru jednomyseľne súhlasia s pripojením sa SFaS k certifikačnej schéme EuCP ako 
aj s návrhom, aby bol prof. PharmDr. J. Kyseloviča, CSc. dodatočne nahlásený ako kandidát 
do výboru EuCP.  
Zodpovedná za oznámenie: doc. Fraňová 
 
Ad 5. Členovia výboru zobrali na vedomie informáciu, že budúce 65. Farmakologické dni sa 
uskutočnia v septembri 2015 pravdepodobne v Prahe (organizátor 1LF UK Praha). 
Prof. Nosáľ poďakoval doc. Fraňovej a kolegom z jej pracoviska za úspešnú organizáciu 64. 
Farmakologických dní, ktoré boli spojené s 24. Martinskými dňami dýchania v Martine. 
 
Zapísal: doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 
                                                                                        doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 
                                                                                        predsedníčka výboru SFaS SLS 
 
V Martine, 26.6.2014 

http://www.ephar.org/
Guidelines_EuCP_20140328.pdf


Príloha 1 

 

Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu 
v roku 2014“ 

 

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 2014“.  

Podmienky: 

 vek autora do 35 rokov (k 31.12.2014) 

 autor musí byť členom SFaS SLS (v roku 2014 aj 2015) 

 prvo-autorstvo originálneho vedeckého článku v časopise zaradenom do databázy 
Current Contents s rokom vydania 2014 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 
2014 a 2015 a reprint celého článku 

o  termín doručenia: do 31.5.2015 
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 2015 a cena bude odovzdaná úspešnému autorovi pri 
otvorení Memoriálu prof. MUDr. F. Šveca, DrSc. v Bratislave v novembri 2015. Výbor SFaS si 
vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza súťaže v prípade, že sa prihlási menej ako 3 práce. 

S pozdravom, 

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 
predsedníčka SFaS SLS 

 


