Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel./fax: 02/5249 5205, www.schems.sk, schs@chtf.stuba.sk

Členská prihláška
I. Časť: vyplní uchádzač o individuálne členstvo v SCHS
Osobné údaje uchádzača
Meno

Dátum narodenia

Priezvisko

Titul(y)

Adresa trvalého bydliska vrátane PSČ
Korešpondenčná adresa (ak je iná
ako adresa trvalého bydliska)
Číslo telefónu (s predvoľbou)

Adresa elektronickej pošty

Postavenie uchádzača*

1. študent/žiak (denné štúdium SŠ, VŠ), 2. zamestnanec, 3. dôchodca, 4. nezamestnaný

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
u uchádzačov bez vysokoškolského
vzdelania*

1. základné, 2. stredoškolské bez maturity, 3. stredoškolské s maturitou

Zaradenie uchádzača do odbornej skupiny SCHS a záujem o časopis ChemZi
Záujem o odbornú skupinu* 1. mám záujem (zakrúžkujte aj nižšie), 2. nemám záujem o konkrétnu odbornú skupinu
Bratislava* 01. Analytická chémia, 02. Anorganická chémia, 03. Fyzikálna chémia, 04. Teoretická a počítačová
chémia, 05. História chémie, 06. Chémia dreva, papiera a celulózy, 07. Chromatografia
a elektroforéza, 08. Jadrová chémia a rádioekológia, 09. Medicínska chémia, 10. Organická chémia,
11. Polyméry, 12. Potravinárska chémia, 13. Termická analýza, 14. Toxikológia, 15. Výučba chémie,
16. Sacharidy a glykokonjugáty, 17. Komisia pre názvoslovie chemických zlúčenín.
Košice* 01. Analytická chémia, 02. Anorganická chémia, 03. Fyzikálna chémia a elektrochémia, 04. Chémia
tuhých látok a mechanochémia, 05. Organická chémia, 06. Výučba chémie, 07. Chémia životného
prostredia.
Nováky* 01. Chémia a ekológia.
Trnava* 01. Aplikovaná chémia a biotechnológie.
Ak máte záujem o viac odborných skupín, uveďte sídlo
a číslo JEDNEJ skupiny, ktorú považujete za hlavnú

Posielanie časopisu ChemZi* 1. na domácu adresu, 2 na adresu pracoviska, 3. nemám záujem o časopis.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Dátum

Podpis

* Označte zvolenú možnosť – stačí zakrúžkovať číslo.

II. Časť: vyplnia dvaja členovia SCHS
Odporúčanie členstva uchádzača – podmienka na prijatie za člena
1. Člen SCHS: meno, priezvisko

Podpis

2. Člen SCHS: meno, priezvisko

Podpis

III. Časť: vyplní SCHS
Rozhodnutie o prijatí uchádzača za člena
Prijatie za člena schválené
(orgán SCHS a číslo zápisnice)
Pridelené evidenčné číslo

Dátum

Výška členského

Podpísanú prihlášku s vyplnenou I. a II. časťou doručte, prosíme, na adresu SCHS.

