Zápisnica č. 253
zo zasadnutia P-SCHS konaného dňa 14. mája 2018 o 15,00vylovi na Sekretariáte SCHS

_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice
3. Personálne otázky SCHS
4. Finančné otázky SCHS
5. Príprava 71. zjazdu chemikov
6. Rozličné
K jednotlivým bodom:
1. P. Šimon privítal prítomných.
2. Priebežne sa plnia uznesenia prijaté Výborom SCHS – P. Šimon predstavil Ing. Michaelu
Halinkovičovú z FCHPT STU, ktorá sa ujme funkcie hospodárky SCHS. P SCHS súhlasí
s jej rovnakým odmeňovaním ako v prípade Ing. Hlouškovej. Odmenu za prácu
v organizačných výboroch konferencií si dohodne s organizátormi konferencie.
3. Výbor
zvažoval
možných
kandidátov/kandidátky
na
funkciu
vedeckého
tajomníka/tajomníčky.
4. V. Milata predniesol krátky prehľad stavu financií. Napriek nemožnosti asignovať 2% daní
pre SCHS, zdá sa, že finančná situácia SCHS je uspokojivá.
5. M. Omastová informovala o prípravách 71. zjazdu chemikov, ktorý sa bude konať
v Tatrách 9.-13.9.2019. Dňa 21.5.2018 sa uskutoční stretnutie s riaditeľom a prevádzkárom
hotela Bellevue, kde sa bude jednať o cenách ubytovania, stravy a technickej podpory.
V. Milata na kongrese EuChemS v Liverpoole osloví nositeľa Nobelovej ceny B. Feringu,
či potvrdzuje účasť na zjazde.
6. Rozličné:
• Chemické horizonty – P. Šimon oslovil V. Kellö, ktorý prisľúbil prednášku. Po nej mu
bude odovzdaná medaila D. Belluša.
• P SCHS schvaľuje Cenu za najlepšiu diplomovú prácu na FCHPT vo forme knižných
poukážok v hodnote 50 EUR. Cenu odovzdá V. Milata.
• P. Šimon informoval o liste od W. Kocha z GDCh o možnosti získania účastín
ChemPubSoc Europe pre SCHS. Konštatovalo sa, že momentálne je nákup účastín
nereálny z finančných dôvodov.
• P SCHS vyslovilo podporu organizovaniu Súťaže mladých chemikov.
• Členom SCHS, ktorí asignovali 2% dane, sa to po zdokladovaní uzná ako platba
členského.
• Dňa 26.6.2018 sa na FCHPT bude konať ChemShow – SCHS sa zúčastní a urobí nábor
členov do svojich radov.
• Na najbližšie zasadanie výboru bude pozvaný D. Velič kvôli príprave nového čísla
ChemZi.
Najbližšie zasadnutie P SCHS bude 18.6.2018 o 15,00 na sekretariáte SCHS.
P SCHS súhlasí s prijatím za členov SCHS: Bc. Tomáš Vašíček
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Zapísala: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.

Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
predseda SCHS
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