Zápisnica č. 258
zo zasadnutia P SCHS konaného dňa 6. februára 2019 o 16,00 na Sekretariáte SCHS

_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1. Kontrola zápisnice
2. Príprava zasadnutia V SCHS
3. MCHO - hodnotenie
4. Rozličné
5. Záver
K jednotlivým bodom:
1.

M. Procházka, aj ako predseda skupiny Mladi vedci SAV, informoval o konferencii
mladých polymérnych chemikov. Požiadal prítomných o informáciu, či neplánujú
organizovať podujatia pre mladých a ak áno, aby ho o tom čo najskôr informovali.
V. Milata oboznámil prítomných o priebehu 7. národnej konferencie učiteľov chémie,
ktorá sa konala dňa 1.2.2019 na Pedag. Fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Na konferencii odovzdal RNDr. Helene Vicenovej Ďakovný list, ktorý jej udelila
SCHS za mimoriadne aktívnu organizátorskú, propagačnú a popularizačnú prácu
na základných a stredných školách v odbore chémia spojenú so založením
a vytvorením zásad práce Združenia učiteľov chémie. V Milata pri tejto príležitosti
získal niekoľkých študentov a učiteľov za členov SCHS. P SCHS prijalo návrh,
aby učiteľom chémie ZUCH bolo určené členské vo výške 5 €. Tento návrh bude
predložený na schválenie na zasadnutí V SCHS. Zo Slovnaftu sme dostali informáciu,
že nemajú zámer s nami spolupracovať.

2.

P SCHS sa venovalo otázkam spojeným s prípravou programu zasadnutia V SCHS.
Uskutoční sa dňa 20. marca o 13,00 hod v AMOS na PriF UK. Na najbližšom
zasadnutí P SCHS sa prerokuje a naplní program zasadnutia.

3.

Prediskutovali sa otázky spojené s ocenením práce členov SCHS pri príprave
a zabezpečení celého priebehu MCHO. Dohodlo sa, že S. Kedžuch pripraví a predloží
zoznam navrhovaných členov s uvedením, za čo majú byť ocenení a aké ocenenie
sa im navrhuje, ako aj kedy a kto im ho odovzdá. Takýto postup pri navrhovaní
ocenení bude platiť aj do budúcnosti.

4.

a) R. Fišera informoval od podpore 71. Zjazdu chemikov od ChemPubSoc Europe
vo forme Conference Grantu vo výške 500,- EUR. Zároveň informoval o uvažovaných
zmenách v ChemPubSoc Europe, ktoré by sa týkali nového názvu, ako aj lepšej
propagácie tejto organizácie medzi chemikmi. ChemPubSoc Europe je združením 16
európskych chemických spoločností, medzi ne patrí aj Slovenská chemická spoločnosť.
Informoval aj o stanovisku ChemPubSoc Europe k plánu S, týkajúceho sa Open Access
prístupu vo vedeckých časopisoch.
b) M. Halinkovičová informovala o finančnej situácii spoločnosti. Uzatvoril sa rok
2017 v účtovníctve – za daný rok bolo hospodárenie spoločnosti plusové. Za daný rok
bolo podané Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2017 (p. Hloušková). Daňové
priznanie ani ročná uzávierka podané neboli. Hlásenie ohľadne použitia 2 % daní
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vyzbieraných v roku 2017 za rok 2016 nebolo potrebné podávať, nakoľko suma
neprekročila hraničnú hodnotu 3320,- € (od danej hranice je spoločnosť povinná
podávať hlásenie o použití 2 % dane) – to isté sa týka aj daní za rok 2017 prijatých
v roku 2018. Podala sa žiadosť na Daňový úrad o predĺženie termínu odovzdania
ročnej uzávierky – daňového priznania do 30.6.2018. Za rok 2018 bolo hospodárenie
spoločnosti v mínuse. M. Halinkovičová podala požiadavku na zakúpenie účtovného
programu Pohoda (účtovníctvo aj mzdová časť) v celkovej sume cca 700,- € (vstupný
balíček) za účelom zlepšenia a urýchlenia práce s účtovníctvom a mzdovými
podkladmi – daná požiadavka sa ešte bude prerokovávať.
c) Návrh Plánu Práce P SCHS na 1. polrok bude predložený na najbližšom zasadnutí.
Najbližšie zasadnutie P SCHS sa uskutoční dňa 27. februára 2019 o 16,00 hod.

Zapísala: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.

Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
predseda SCHS
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