Zápisnica č. 244
zo zasadnutia P SCHS konaného dňa 28. februára 2017 o 15,00 na Sekretariáte SCHS

_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Kontrola zápisnice
Príprava 69. Zjazdu
EC2E2N a ECTN
Spolupráca so Združením učiteľov chémie
Chemické horizonty
Chemické Zvesti
Príprava schôdze Výboru SCHS
Rozličné

K jednotlivým bodom:
1. M.Omastová privítala prítomných.
2. D. Gyepesová konštatovala, že úlohy predchádzajúcich zasadnutí P SCHS sa väčšinou splnili,
priebežne sa plnia dve uznesenia:
- U: Zmenu funkcií (predsedov) ohlásiť na Ministerstvo vnútra (PŠ. VM), EUCheMS (DG), VÚB
(ZH,VM, PŠ). T: 31.1.2017.
- Oslovenie chemických podnikov so žiadosťou o asignáciu (aspoň časti) 2% dane pre SCHS. U: PŠ,
VM a RF prerokujú možný postup a detaily. T: 31.1.2017.
3. M.Omastová informovala o príprave 69. Zjazdu chemikov. Nad zjazdom prevzal záštitu prezident
SR, pán Kiska. Plenárnym prednášateľom je prof. P. Šajgalík, predseda SAV. Koncepcia zjazdu sa
oproti minulým ročníkom zmenila, došlo k rozšíreniu počtu sekcíí na 10, pozvané prednášky
nebudú bežať paralelne. Každá zo sekcií bude mať svojho garanta, ktorého úlohou bude zostaviť
program. V sekcii môže garant navrhnúť pozvaného prednášateľa do sekcie, dĺžka prednášky 25+5
min, prednášky budú mať trvanie 12+3 min. Org. a vedecký výbor zjazdu rozhodol o pozvaných
prednášateľoch, čakáme na nomináciu prednášateľa od ČSCH. Je potrebné pozvať firmy, okrem
tradičnej možnosti prezentácií bude ponúknutá možnosť prezentácie firmy formou prednášky.
Utorok a streda večer sú venované posterovým sekciám. Org. a vedecký výbor navrhne garanta
posterovej sekcie. Na zjazde bude prebiehať súťaž Shimadzu. Zmluva s hotelom Bellevue bude
podpísaná do konca apríla. Je potrebné jednať o zapojení mesta Vysoké Tatry a z toho dôvodu
navštíviť primátora. Na zjazd boli pozvaní kolegovia z ČSCH a študenti. P. Šimon napíše pozvanie
Poľskej spoločnosti chemickej. Podobne je potrebné pozvať zástupcu Rakúskej chemickej
spoločnosti.
4. P.Šimon informoval o nasledovných aktivitách:
- SCHS sa prihlásila ako participant do projektu ERAZMUS+ organizovaného ECTN s názvom
„Enhancing Quality and Internationalisation of Chemistry Education“ / EQUICE. Projekt je
zameraný na koordináciu študijných sylabov na chemických fakultách.

- 3-4. apríl 2017 sa uskutoční General Assembly ECTN na Malte.
5.

6.

7.

8.

Združenie učiteľov chémie malo kongres 3.2.2017 pri priležitosti 5. výročia založenia. Rokovanie
pozdravil V. Milata a informoval o aktivitách SCHS, BASF a Slovnaftu. V. Milata dostal Pamätný
list pri príležitosti 5. výročia ZUCh.
Najbližšie Chemické horizonty budú v stredu 15. marca 2017 o 14.00 h v prednáškovej miestnosti
CH11, nová budova FChPT STU Bratislava. Prednášať bude Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. Na
tému Štúdium vlastností molekúl a reakčných mechanizmov použitím metód výpočtovej
chémie.
P.Šimon informoval o rokovaní s riaditeľom ChÚ SAV M. Koósom o uvoľnení značky Chemické
Zvesti pre SCHS. Na rokovaní boli diskutované 3 možnosti participácie SCHS na značke: (i)
uvoľnenie značky pre SCHS, (ii) uvedenie SCHS v tiráži časopisu, (iii) uvedenie SCHS na
webstránke časopisu Chemical Papers ako zakladajúceho člena pri histórii časopisu a spomenutie
zakladajúcich členov časopisu.
Schôdza V-SCHS sa uskutoční 23.3.2017 o 13,00 na FCHPT STU o 13.00, miestnosť 154.
Občerstvenie zabezpečia Z.Hloušková a M.Omastová. Program:
1

9.

Privítanie
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Správa Predsedníctva SCHS za r 2016 (V. Milata)
Správa o hospodárení (Z.Hloušková)
Správa revíznej komisie (R.Oriňáková)
Správa mandátovej komisie
Výber mladých vedeckých pracovníkov na zjazdy - kritériá
Práca odborných skupín (D.Gyepesová)
Správa o príprave 69. Zjazdu chemikov (M. Omastová)
Diskusia: Info o založení OS pre environment a OMOD a iné
Schválenie uznesení
Záver

Rozličné:
 PŠ a VM informovali o aktivitách na vydanie známky k 50. Výročiu Chemickej olympiády.
 1.4.2017 o 18.00 h sa uskutoční 20. Ročník benefičného koncertu ku Dňu kontaktnej šošovky
s názvom Na vlnách hudby v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Koncert sa uskutoční
s mottom 300. výročie narodenia Márie Terézie a na počesť objaviteľa moderných kontaktných


šošoviek prof. Wichterleho – záštita SCHS a Ústav polymérov SAV. E-mailom P
SCHS pozve Dr. Ernsta Grubera, predsedu Rakúskej chemickej spoločnosti.
11.3. sa P.Šimon zúčastní na vyhodnotení CHO a víťazom odovzdá poukážky na nákup kníh
(2x30 EUR).

P SCHS súhlasí s prijatím za členov SCHS: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., Ing. Alžbeta
Takáčová, PhD., Ing. Jozef Tichý, Ing. Miroslava Smolinská, PhD., Mgr. Zuzana
Vatehová, PhD. a Ing. Michal Hricovíni.

Najbližšie zasadnutie P SCHS sa uskutoční v apríli v najvhodnejšom termíne podľa
moodlu na Sekretariáte SCHS. Účasť všetkých členov výboru nutná.

Zapísala: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.

Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
predseda SCHS
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