Zápisnica č. 264
zo zasadnutia P SCHS konaného dňa 22. októbra 2019 o 14,00 na Sekretariáte SCHS

_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Kontrola zápisnice
2. Informácie o 71. zjazde chemikov
3. Chemické horizonty
4. Web-stránka SCHS
5. Stav hospodárenia
6. EuChemS
7. Personálne otázky
8. Rozličné
K jednotlivým bodom:
1.

Všetky uznesenia boli splnené

2.

Na Zjazde bolo 330 účastníkov, 131 prednášok, 146 posterov, 4 sekcie. Hlavnú plenárnu
prednášku predniesol nositeľ Nobelovej ceny Bernard L. Feringa. Ľudské a profesionálne
kvality B. Feringu a jeho manželky pomohli vytvoriť neopakovateľnú atmosféru zjazdu.
Ohlasy na zjazd sú samé superlatívy. Vyúčtovanie zjazdu ešte nie je ukončené.

3.

Chemické horizonty: Najbližšiu prednášku bude mať 23. októbra dr. Katarína Kotuľáková na
tému „Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ“. Ďalšiu prednášku bude mať
21. novembra prof. Lubor Borsig na tému „Cell surface glycosylation and its role in cancer and
immunity“.

4.

Web-stránka SCHS: Stránka funguje dobre, je prehľadná a informatívna. M. Procházka bude
priebežne dopĺňať mená a stručné profily nositeľov Medaily Daniela Belluša, príp. aj ďalších
medailí a ocenení SCHS.

5.

Stav hospodárenia: Financie sa podarilo po úmrtí Z. Hlouškovej skonsolidovať. RK SCHS
schválila finančné správy do r.2018 vrátane. Navrhujeme vysloviť absolutórium do roku 2018
na zasadnutí Výboru SCHS na hospodárenie SCHS.

6.

P.Šimon informoval o zasadnutí všeobecného zhromaždenia EuChemS v Bukurešti. Jedným
z bodov programu bola voľba členov výkonného výboru, kde kandidoval aj P. Šimon. Ani
jeden z kandidátov z krajín V4 nebol zvolený.

7.

P SCHS sa zaoberalo nasledovnými personálnymi otázkami:

-

Hladký prechod odovzdania funkcie predsedu Monike Jerigovej od 1.1.2020. Prevzatie funkcie
je spojené s početnými administratívnymi úkonmi, najmä prístupom k bankovým účtom,
nahlásením zmeny štatutára do poisťovní, na daňový a štatistický úrad, na MV SR,... P SCHS sa
uznieslo, že vzhľadom k predpokladanej neprítomnosti P. Šimona v období 12/2019–01/2020
prístup k daňovým účtom je potrebné zariadiť už tohto roku, ostatné náležitosti až po oficiálnom
prevzatí funkcie po 1.1.2020.

-

Neobsadený post 1. podpredsedu SCHS: P SCHS zastáva názor, že podpredsedom by sa mal
stať člen Výboru SCHS, aby poznal mechanizmy fungovania SCHS. M. Jerigová navrhla Ľ.
Švorca, ten s návrhom súhlasil. Ľ. Švorc teda bude kandidátom P SCHS vo voľbách 1.
podpredsedu (president elect) na najbližšom Výbore SCHS. Iné návrhy od členov V SCHS sú
samozrejme vítané.

-

D. Gyepesová požiadala P. Šimona o uvoľnenie z funkcie vedeckej tajomníčky z vekových aj
zdravotných dôvodov. Členovia P SCHS veria, že D. Gyepesová bude ešte dlho odovzdávať
SCHS svoje neoceniteľné skúsenosti, o termíne jej uvoľnenia sa zatiaľ nehovorilo. M. Jerigová
navrhla, že vedeckým tajomníkom by mal byť odstupujúci predseda (past president) SCHS,
v tomto prípade na obdobie 1.1.2020-31.12.2022 P. Šimon. P. Šimon však skonštatoval, že je
neschopný robiť kancelárske práce a v tomto prípade by SCHS potrebovala aj tajomníčku. Za
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tajomníčku navrhol M. Halinkovičovú, ktorá však (zatiaľ) nesúhlasila. Do najbližšieho
zasadnutia P SCHS si členovia predsedníctva premyslia ďalší postup v tejto otázke.
8. Rozličné:
- Definícia jednotky mol: M. Drábik informoval o aktivitách IUPAC pri definovaní jednotky mol.
Ing. Michal Mariassy, PhD. zo Slovenského metrologického ústavu emailom informoval, že by
mal byť zverejnený návrh novej vyhlášky o meracích jednotkách na stránke WWW.SLOVLEX.SK na medzirezortné pripomienkové konanie, asi bude aj oznam na www.unms.sk. Ak
majú členovia SCHS návrhy na vylepšenie definície, prosíme zaslat emailom P. Šimonovi do
8.11.2019.
- R. Fišera. informoval o účasti na 24-tom stretnutí ChemPubSoc Europe, ktoré sa uskutočnilo 1.4.9. vo Varšave. Od 1.1. 2020 by sa mal zmeniť názov ChemPubSoc Europe na Chemistry
Europe. Boli odsúhlasené aj dva nové časopisy ChemPubSoc Europe: Chemistry Methods
a analytický časopis s predbežným názvom Analysis & Sensing. Budúcoročné stretnutie by sa
malo uskutočniť 6.–8.5.2020 v Madride.
- Predsedníctvo SCHS odsúhlasilo kandidátov ChemPubSoc Europe Fellows 2018/2019 za
Slovenskú chemickú spoločnosť: prof. Ing. Viktora Milatu, DrSc.z FCHPT STU v Bratislave
a doc. Ivany Fleischer z Univerzity Tübingen, Nemecko, ktorá vyštudovala Katedru organickej
chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
- Predsedníctvo SCHS odsúhlasilo udelenie Medaily SCHS predsedovi Švajčiarskej chemickej
spoločnosti Dr. Alainovi De Mesmaekerovi. Dr. De Mesmaeker bol dlhé roky vedúcim
chemického výskumu vo firmách Novartis Crop Protection a Syngenta Crop Protection. Z tejto
pozície umožnil viaceré študijné a postgraduálne pobyty pre absolventov chemických vysokých
škôl zo Slovenska v týchto špičkových chemických firmách. Prispel aj k dodaniu chemickej
literatúry pre PrirF UK. Je držiteľom prestížnej Sandmeyerovej ceny za rok 2018, ktorú udeľuje
Švajčiarska chemická spoločnosť. Na Slovensku bude mať 12.12.2019 prednášku na
Prírodovedeckej fakulte UK s názvom: “Design and synthesis of Strigolactones and
Strigolactams derivatives using keteneiminiums as key intermediates: Potential application to
Crop Enhancement and Crop Protection”. Text na diplom dodá R. Fišera najneskôr do
30.11.2019.
- P SCHS schvaľuje organizovanie konferencie NFA 2020 prostredníctvom SCHS. Konferencia
sa uskutoční 8.-11.11.2020, Hotel Patria, Štrbské Pleso.
- Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. z TUAD v Trenčíne organizuje prostredníctvom Centra pre
funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) ďalší ročník konfenrencie Solid State
Chemistry, ktora bude v Trenčíne 6.-10.9.2020. Ponúkol SCHS účasť na spoluorganizácii
konferencie, pričom od SCHS sa očakáva nasledovné: (i) Nominácia člena SCHS do
International Advisory Board a International Programme Committee konferencie (ii) Pomoc pri
výbere pozvaných prednášajúcich (iii) Pomoc pri distribúcii informácie o konferencii pomocou
databázy SCHS. Členom SCHS bude poskytnutá zľava na vložnom. P SCHS súhlasí so
spoluorganizáciou konferencie v spomenutom rozsahu. Členom komisií za SCHS bude
P. Šimon.
- 2% z daní: P. Šimon informoval o vybavení notárskej zápisnice, na základe ktorej je SCHS
zapísaná do zoznamu príjemcov 2% z daní. P SCHS žiada členov SCHS o asignáciu 2% z
daňového priznania za r. 2019. Tieto prostriedky budú uznané ako zaplatenie členského za
r. 2021.
- V. Milata informoval, že CVTI plánuje prestať platiť za databázu SciFinder (bývalé Chemical
Abstracts). Navrhol poslať ministerke M. Lubyovej otvorený protestný list, ktorý je prílohou
tejto zápisnice. P SCHS súhlasí so zaslaním listu po jeho kolovaní v P-SCHS. T: do 4.11.2019.
- P SCHS súhlasí s vyslaním dvoch slovenských zástupcov (M.Procházka+1) na 15th EYCN
Delegate Assembly v Sitges, Španielsko, 26.-29.1.2020. Celkový finnčný limit na akciu je 600
EUR.
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-

Seminár jubilantov SCHS sa uskutoční 3.12.2019 o 14,00 v miestnosti VR FCHPT STU č.154,
nová budova, 1. posch. Prednášku prednesie prof Ing. Ján Garaj, DrSc. na tému nová definícia
jednotky mol.

P. SCHS súhlasí s prijatím za členov: Ing. Róbert Balogh, Ing. Zuzana Burčová, PhD., Mgr.
Filip Bulko.
Nasledujúce zasadanie P SCHS bude v utorok 26.11.2019 o 14,00 na sektretariáte SCHS.

Zapísala: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.

Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
predseda SCHS
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SLOVENSKÁ CHEMICKÁ SPOLOČNOSŤ
Radlinského 9, 812 15 Bratislava 1, Slovenská republika
Tel: (+421-2)-5932 5299, tel/fax: (+421-2)-5249 5205
e-mail: schems@savba.sk, URL: http://www.schems.sk

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Ministerka Vlády SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Vec: Deklarácia chemickej komunity

Bratislava, 22.10.2019.

Vážená pani ministerka,

Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľným, apolitickým
združením chemikov a pracovníkov príbuzných odborov, ako aj inštitúcií z oblasti chémie
s právnou subjektivitou, ktorej cieľom je podieľať sa na rozvoji chémie a na zvyšovaní jej
akceptácie verejnosťou v Slovenskej republike.
Nakoľko vývoj nových materiálov a technológií v oblasti chémie je mimoriadne rýchly,
je potrebné neustále sledovať aktuálnu literatúru, čo však nie fyzicky možné a tak aktuálne
trendy sa sledujú zo sekundárnych – abstraktových zdrojov, akými v prípade chémie sú
Chemical Abstracts (pre chemikov, farmaceutov, lekárov, biochemikov, agrochemikov,
potravinárov, forenzných chemikov, súdnych znalcov a pod.). Tieto abstraktá na prelome
tisícročia prešli na svoju elektronickú formu – SciFinder. Okrem mimoriadne rýchlej a
komplexnej orientácie v „state of the art“ danej oblasti, poskytuje táto elektronická databáza
jedinečnú možnosť grafického vyhľadávania podľa vzorca, či už konkrétnej zlúčeniny, reakcie
alebo skupiny zlúčenín/reakcií tzv. Markushovských štruktúr. Takéto komplexné grafické (nie
slovné) vyhľadávanie – esenciálne pre chemika – neposkytuje žiadne iné elektronické médium
v súčasnosti – WOK, Scopus, Google, Scholar Google a pod.
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Pre existenciu špičkového excelentného výskumu porovnateľného so svetom je preto
nevyhnutné, aby prístup do tejto unikátnej databázy ostal pre slovenskú chemickú komunitu
zachovaný a preto dúfame ako jej predstavitelia, že aj po skončení platnej licencie SciFinder-u
bude inovovaná platforma SciFinder-n prístupná.
Važená pani ministerka,
Veríme, že Vaše rozhodnutie zabezpečí prístup slovenských vedcov do SciFinder-u na
nasledujúce obdobie.
So srdečným pozdravom

RNDr. Monika Jerigová, PhD.
Podpredsedníčka SCHS

prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Predseda SCHS

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Čestný predseda SCHS

Na vedomie:
prof. Ing. Rudolf Kropil. CSc., Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre VŠ
Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV
Slovenská akadémia vied
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav polymérov SAV
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ústav chemických vied PF UPJŠ Košice
Prírodovedecká fakulta UCM Trnava
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Technická univerzita Košice
Rozhlas a televízia Slovenska
TA3
SME
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