

Zápisnica č. 270
zo zasadnutia P SCHS dňa 17. augusta 2020 o 14,00 na Sekretariáte SCHS

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

Kontrola zápisnice
ECTN
Chemické horizonty
ChemZi
Úlohy predsedníctva SCHS
72. ZCH 2020, 73. ZCH 2021
Chemistry Europe
Webstránka, databáza, FB
Rozličné

K jednotlivým bodom:
1. Zapísané v zápisnici č. 269
a) Financie poskytnuté z RSVS sa priebežne míňajú na aktivity ako je vydávanie ChemZi, účasť na
konferencii M. Procházka a D. Vargová, ešte sa použijú na seminár IUPAC, seminár venovaný D.
Prístavkovi a na aktivity spojené s históriou chemického priemyslu.
b) Novú web stránku SCHS robí M. Procházka, predbežná verzia ešte pred spustením bude k dispozícii
predsedníctvu.
c) SCHS vyhlásila cenu o najlepšiu diplomovú prácu na 4 fakultách na Slovensku, menovite FCHPT
STU, PriF UK, PF UPJŠ a UMB. Ceny a diplomy boli úspešným študentom odovzdané, M. Jerigová
ďakuje za spoluprácu Ľ. Švorcovi, P. Šimonovi, V. Mastihubovi a R. Oriňákovej.
d) Plán práce na II. polrok 2020 pripraví M. Jerigová a pošle všetkým členom predsedníctva SCHS.
2. M. Jerigová informovala o emaile, ktorý prišiel z ECTN spolu so žiadosťou o aktívnu účasť
a zaplatenie členského. V. Milata informoval o predchádzajúcej činnosti SCHS v ECTN. Ďalší postup
bude ešte prekonzultovaný s aktívnymi členmi ECTN a otázne je zotrvanie SCHS v tejto európskej
štruktúre.
3. Chemické horizonty sa v letnom semestri nekonali, prednášky sa presunuli na jeseň.
4. Časopis ChemZi je momentálne v poslednej fáze grafického spracovania, vytlačené bude ešte pred
72. zjazdom chemikov v Prahe.
5. Členovia predsedníctva SCHS majú zvážiť svoj osobný prínos k fungovaniu SCHS.
6. 72. ZCH 2020 sa koná 6. - 9. 9. 2020 v Prahe, z predsedníctva sa chystajú zúčastniť M. Jerigová, Ľ.
Švorc, V. Milata, P. Šimon, D. Velič.
73. ZCH 2021 sa bude konať v hoteli Bellevue, Vysoké Tatry, 6. - 10. 9. 2021. Predsedníčka
organizačného výboru M. Jerigová a vedecký tajomník Ľ. Švorc sa na služobnej ceste v hoteli stretli
s riaditeľom a diskutovali o prípravách nadchádzajúceho zjazdu. Riaditeľ avízoval 10% zvýšenie
nákladov oproti roku 2019.
7. R. Fišera informoval o novinkách v Chemistry Europe, ktoré pravidelne zasiela predsedníctvu aj
emailom a propagujú sa aj na web stránke a FB.
8. Web stránka je vo fáze prípravy, databázu postupne aktualizuje M. Procházka a na FB úspešne
propaguje činnosť SCHS Ľ. Švorc.
9. M. Jerigová informovala o zámeroch propagácie SCHS a to nasledovne:
a) Nové motto spoločnosti, ktoré by malo vyjadrovať spolupatričnosť členov SCHS a ich vzájomnú
spoluprácu v chémii.
b) Reklamné materiály s potlačou SCHS – tričká, rúška, mikiny atď...
c) Obaly na diplomy, s potlačou SCHS
SCHS by si mala zriadiť telefónne číslo, kde sa budú môcť členovia dovolať, keď budú potrebovať
informácie. M. Halinkovičová zistí či je možné mať firemné mobilné číslo.



Ľ. Švorc informoval o zámere zorganizovať seminár venovaný D. Prístavkovi, ktorého medaila bola
schválená výborom. Zároveň navrhol na prvého oceneného prof. J. Garaja. Predsedníctvo SCHS
súhlasilo s týmto návrhom. Seminár sa bude konať v rámci konferencie ACP2020, ktorú organizuje
Ústav analytickej chémie FCHPT.
M. Drábik informoval o zámere uskutočniť seminár venovaný mólu.
M. Jerigová pozvala členov do Banskej Štiavnice na Salamandrové dni 11.-12. 9. 2020 a na stretnutie
s riaditeľom Strednej priemyselnej školy S. Mikovínyho, s ktorou SCHS plánuje spoluprácu.

Zapísala: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
vedecká tajomníčka SCHS

RNDr. Monika Jerigová, PhD.
predsedníčka SCHS



