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Stanovy Slovenskej chemickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied 
 

 

ČLÁNOK 1 
Základné ustanovenia 

 

1. 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. Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied používa tieto 

skratky názvu: „Slovenská chemická spoločnosť pri SAV“ alebo len „SCHS“. 

 

2. Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (IČO 00178900) je občianskym 

združením zriadeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. SCHS vyvíja svoju činnosť 

v súlade s Ústavou a ostatnými platnými zákonmi a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

3.  SCHS je samostatná, otvorená záujmová organizácia, budovaná na demokratických princípoch. 

Hlavným cieľom SCHS je podieľať sa na rozvoji chémie a na zvyšovaní jej akceptácie verejnosťou 

v Slovenskej republike za účasti všetkých svojich členov, ako aj v súčinnosti s domácimi i 

zahraničnými partnerskými organizáciami. 

 

4. SCHS môže v súlade s týmito stanovami vydať Kódex SCHS, Volebný a rokovací poriadok 

SCHS a iné vnútorné predpisy, ak vznikne potreba ich vydania. 

 

5. SCHS má sídlo na  Radlinského 9 v Bratislave (PSČ 812 15). SCHS pôsobí na celom území 

Slovenskej republiky a podieľa sa aj na aktivitách partnerských inštitúcií na Slovensku 

a v zahraničí, osobitne v krajinách Európskej únie. 

 

 

ČLÁNOK 2 
Činnosť SCHS 

 

1. Činnosť SCHS spočíva najmä v týchto aktivitách:  

a) podpora rozvoja chémie prostredníctvom vedeckej činnosti, vzdelávania a prenosu nových 

vedeckých poznatkov do praxe,  

b) organizácia a koordinácia spolupráce členov SCHS pôsobiacich v oblasti vedy, školstva 

a priemyslu,  

c) poskytovanie pomoci členom SCHS pri ich odbornej práci, 

d) propagácia výsledkov poznania z oblasti chémie pred verejnosťou, 

e) poskytovanie odborných konzultácií pre štátne orgány i orgány územnej a miestnej samosprávy,  

f) organizácia alebo spoluorganizácia odborných podujatí (zjazdov, konferencií, sympózií, 

seminárov, prednášok) so zameraním na chémiu a príbuzné odbory, 

g) podieľanie sa na činnosti medzinárodných organizácií v oblasti chémie, napr. Európskej 

asociácie pre chemické a molekulové vedy (European Association for Chemical and Molecular 

Sciences, EuCheMS), Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of 

Pure and Applied Chemistry, IUPAC) a rozvíjanie spolupráce so zahraničnými chemickými 

spoločnosťami a organizáciami, 

h) podieľanie sa na zvyšovaní úrovne vyučovania chémie na školách všetkých stupňov, 

i) vydávanie stanovísk k odbornej úrovni učebníc chémie a iných publikácií z oblasti chémie 

používaných pri vyučovaní alebo v praxi z vlastného podnetu alebo na požiadanie, 
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j) odborná garancia predmetových súťaží z oblasti chémie a príbuzných odborov, predovšetkým 

chemickej olympiády, 

k) organizácia a odborná garancia vzdelávacích podujatí pre žiakov základných a stredných škôl 

a študentov vysokých škôl, 

l) vydávanie odporúčaní a stanovísk, napríklad v oblasti chemickej nomenklatúry a chemického 

názvoslovia z vlastného podnetu alebo na požiadanie. 

 

2. SCHS informuje o svojej činnosti: 

a) vydávaním časopisu ChemZi, 

b) prostredníctvom vlastnej internetovej stránky (www.schems.sk), 

c) vydávaním textových materiálov v tlačenej alebo elektronickej podobe, 

d) inými spôsobmi, najmä prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií. 

 

 

ČLÁNOK 3 
Vznik členstva v SCHS 

 

1. Členstvo v SCHS je individuálne a kolektívne. 

 

2. Individuálnym členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu, 

ktorý písomne prejaví o členstvo záujem. 

 

3. Kolektívnym členom sa môže stať inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, 

ktorá písomne prejaví záujem o členstvo a uzavrie so SCHS zmluvu o kolektívnom členstve. 

 

4. O prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo SCHS alebo Výbor SCHS na základe podanej 

písomnej prihlášky, príp. návrhu zmluvy o kolektívnom členstve.  

 

5. Individuálne členstvo vzniká rozhodnutím podľa ods. 4 tohto článku a zaplatením zápisného a 

členského poplatku za kalendárny rok. 

 

6. Kolektívne členstvo vzniká rozhodnutím podľa ods. 4 tohto článku, uzavretím zmluvy 

o kolektívnom členstve a zaplatením členského poplatku vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

 

7. Osobitnou formou členstva je čestné členstvo (čl. 14). 

 

 

ČLÁNOK 4 
Práva člena SCHS 

 

1. Každý člen SCHS má právo: 

a) zúčastňovať sa priamo alebo prostredníctvom predsedu Odbornej skupiny na rokovaní Výboru 

SCHS, hlasovať a aktívne sa podieľať na priebehu rokovania  

b)voliť členov Predsedníctva SCHS a členov Revíznej komisie SCHS, 

c) byť členom odborných skupín SCHS a podieľať sa na ich činnosti, 

d) voliť predsedu odbornej skupiny a členov výboru odbornej skupiny, ak je zároveň členom tejto 

odbornej skupiny, 

e) byť volený do Predsedníctva SCHS, Revíznej komisie SCHS alebo za prvého podpredsedu 

SCHS, 

f) byť volený za predsedu odbornej skupiny alebo člena výboru odbornej skupiny, ak je zároveň 

členom tejto odbornej skupiny, 

g) zrieknuť sa akejkoľvek funkcie v zložkách SCHS alebo vystúpiť zo SCHS. 
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2. Každý člen SCHS má ďalej právo: 

a) obrátiť sa so svojimi návrhmi a žiadosťami na Výbor SCHS alebo Predsedníctvo SCHS, 

b) dostávať časopis ChemZi a prednostne získavať ďalšie publikácie vydané SCHS a prispievať do 

nich, 

c) byť prednostne registrovaný na konferenciách a iných akciách SCHS s obmedzeným počtom 

účastníkov, príp. využiť výhody členstva spojené s účasťou na takýchto podujatiach, 

d) priamo alebo prostredníctvom odbornej skupiny požiadať Predsedníctvo SCHS, aby ho 

delegovalo na zastupovanie SCHS na domácich i zahraničných podujatiach (čl. 9 ods. 6),  

e) využívať zľavy a výhody, ktoré pre svojich členov SCHS dohodne s inými inštitúciami.  

 

3. Každý člen SCHS má právo byť informovaný o činnosti SCHS, konaní volieb a ich výsledkoch a 

o všetkých dôležitých skutočnostiach.  

 

4. Ak v týchto stanovách nie je uvedené inak, povinnosť orgánov SCHS, predsedov odborných 

skupín, komisií a pracovných skupín informovať členov SCHS podľa ods. 3 tohto článku je 

splnená, ak je informácia zverejnená podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) alebo b) týchto stanov.  

 

5. Členovia SCHS, ktorí nahlásili svoje adresy elektronickej pošty predsedovi príslušnej odbornej 

skupiny alebo sekretariátu SCHS, majú právo dostávať informácie podľa ods. 3 tohto článku aj 

elektronickou poštou. 

 

 

ČLÁNOK 5 
Povinnosti člena SCHS 

 

1. Člen SCHS je povinný:  

a) dodržiavať Stanovy SCHS a vnútorné predpisy SCHS, 

b) plniť uznesenia orgánov SCHS,  

c) zodpovedne plniť funkcie, ktoré v SCHS prijal,  

d) informovať Predsedníctvo SCHS o výsledkoch, podnetoch a záveroch z podujatí, zasadnutí 

komisií, redakčných rád a i., na ktoré bol delegovaný podľa čl. 9 ods. 6 týchto stanov. 

 

2. Členský príspevok je povinný platiť 

a) v stanovenej výške každý individuálny člen SCHS vždy do 31. januára kalendárneho roka, 

b) v stanovenej výške a zároveň aj zápisné každý nový individuálny člen SCHS do 15 dní od 

doručenia oznámenia o rozhodnutí príslušného orgánu SCHS o jeho prijatí za člena podľa čl. 3 ods. 

4 týchto stanov, 

c) v stanovenej výške každý kolektívny člen v zmysle dohody uzavretej podľa čl. 3 ods. 6 týchto 

stanov. 

 

3. Ak o prijatí individuálneho člena SCHS rozhodne príslušný orgán SCHS podľa čl. 3 ods. 4 týchto 

stanov v období od 1. novembra do 31. decembra, splnenie povinnosti podľa ods. 2 písm. b) tohto 

článku sa považuje zároveň za splnenie povinnosti uvedenej v ods. 2 písm. a) tohto článku 

v kalendárnom roku nasledujúcom po uvedenom rozhodnutí príslušného orgánu SCHS.  

 

4. Člen SCHS, ktorý podľa čl. 14 týchto stanov získal titul „Čestný člen SCHS“ alebo „Čestný 

predseda SCHS“ nie je povinný platiť členský príspevok. 
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ČLÁNOK 6 
Zánik členstva 

 

1. Členstvo v SCHS zaniká: 

a) písomným vyhlásením člena, že zo SCHS vystupuje, 

b) nezaplatením členských príspevkov  

c) úmrtím. 

 

2. Členstvo v SCHS môže zaniknúť aj vylúčením, pričom člen môže byť vylúčený iba z vážnych 

dôvodov, ak svojím konaním hrubo poruší Stanovy SCHS, občiansku alebo profesionálnu etiku. O 

vylúčení rozhoduje Výbor SCHS.  

 

 

ČLÁNOK 7 
Orgány a organizačné zložky SCHS 

 

1. Orgány SCHS, ktoré zabezpečujú a riadia jej činnosť sú:  

a) Výbor SCHS, 

b) Predsedníctvo SCHS, 

c) výbory odborných skupín SCHS. 

 

2. Najvyšším kontrolným orgánom SCHS je Revízna komisia SCHS.  

 

3. Základnými organizačnými zložkami členov SCHS sú odborné skupiny. 

 

4. Na plnenie konkrétnych alebo časovo vymedzených úloh vytvára SCHS komisie a pracovné 

skupiny.  

 

5. Na vnútornú potrebu môže SCHS používať tieto skrátené označenia orgánov a organizačných 

zložiek: 

a) Výbor SCHS – V SCHS, 

b) Predsedníctvo SCHS – P SCHS, 

c) Revízna komisia SCHS – RK SCHS 

d) výbor odbornej skupiny – V OS, 

e) odborná skupina – OS. 

 

 

ČLÁNOK 8 
Výbor SCHS 

 

1. Výbor SCHS je najvyšším orgánom SCHS.  

 

2. Výbor SCHS tvoria: Predsedníctvo SCHS, predsedovia odborných skupín SCHS a Revízna 

komisia SCHS. 

 

3. Výbor SCHS: 

a) vyhlasuje voľby a volí prvého podpredsedu SCHS a zároveň na tento účel ustanoví volebnú 

komisiu, 

b) vyhlasuje voľby členov Predsedníctva SCHS a zároveň na tento účel ustanoví volebnú komisiu, 

c) vyhlasuje voľby členov Revíznej komisie SCHS a zároveň na tento účel ustanoví volebnú 

komisiu, 
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4. Výbor SCHS prerokúva a schvaľuje: 

a) výročné správy o činnosti odborných skupín SCHS, 

b) výročnú správu o činnosti Predsedníctva SCHS, 

c) výročnú správu o hospodárení SCHS, 

d) výročnú alebo mimoriadnu správu Revíznej komisie SCHS, 

e) iné správy o činnosti SCHS, 

f) návrhy Predsedníctva SCHS, napríklad Plán činnosti, rozpočet SCHS, finančné príspevky na 

účasť na Zjazde chemikov pre študentov chémie, 

g) výšku členského a zápisného, 

h) návrhy na ocenenia SCHS v súlade s čl. 14, 

i) iné návrhy členov Výboru SCHS, 

j) návrhy individuálnych a kolektívnych členov SCHS, ak vopred schváli ich zaradenie do 

programu rokovania, 

k) zrušuje odborné skupiny a mení ich názvy. 

l) prerokúva a schvaľuje Stanovy SCHS, vnútorné predpisy SCHS, ako aj ich zmeny a doplnky, 

m) ruší vnútorné predpisy SCHS. 

 

 

5. Schôdze Výboru SCHS zvoláva podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, predseda SCHS 

alebo ním poverený podpredseda SCHS.  

 

6. Schôdzu Výboru SCHS riadi predseda SCHS alebo ním poverený podpredseda SCHS.  

 

7. Výbor SCHS je schopný uznášania, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov.  

 

8. Uznesenie Výboru SCHS je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných. V prípade rovnakého 

počtu hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho.  

 

9. Na schôdzu Výboru SCHS môžu byť pozvaní aj ďalší členovia SCHS (príp. hostia), ktorí však 

nemajú hlasovacie právo. 

 

 

ČLÁNOK 9 
Predsedníctvo SCHS 

 

1. Predsedníctvo SCHS je výkonným orgánom Výboru SCHS počas funkčného obdobia, ktoré trvá 

štyri roky. 

 

2. Predsedníctvo SCHS tvoria: predseda SCHS, prvý podpredseda SCHS, druhý podpredseda SCHS 

a ôsmi volení členovia SCHS. 

 

3. Predseda SCHS po porade s ostatnými členmi Predsedníctva SCHS spomedzi nich vymenuje: 

vedeckého tajomníka, hospodára, predsedu SNK IUPAC, Redakčnú radu a Edičnú radu časopisu 

ChemZi. Uvedené funkcie môžu byť vhodne kumulované a v prípade potreby aj doplnené o ďalšie 

funkcie. 

 

4. Predsedníctvo SCHS: 

a) zabezpečuje a koordinuje činnosť SCHS, 

b) plní úlohy, ktorými ho poveril Výbor SCHS,  

c) zostavuje správy o svojej činnosti, 

d) zabezpečuje prípravu schôdzí Výboru SCHS, 
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e) pripravuje návrhy, ktoré schvaľuje Výbor SCHS, najmä plán činnosti a rozpočet SCHS na 

nasledujúci kalendárny rok, 

f) zabezpečuje prípravu Zjazdu chemikov na území Slovenskej republiky, 

g) menuje členov komisií a pracovných skupín podľa čl. 7 ods. 4 týchto stanov. 

 

5. Predsedníctvo SCHS schvaľuje: 

a) prijatie nových individuálnych členov SCHS a berie na vedomie vzdanie sa individuálneho 

členstva v SCHS, 

b) prijatie kolektívnych členov a znenie zmlúv s kolektívnymi členmi, 

c) zmluvy s právnickými osobami, ktoré sa týkajú činnosti SCHS, 

d) návrhy na ocenenia v súlade s čl. 14, 

e) návrhy individuálnych a kolektívnych členov SCHS, ktoré nepodliehajú schváleniu Výborom 

SCHS. 

 

6. Na požiadanie alebo v prípade potreby Predsedníctvo SCHS menuje alebo deleguje členov 

SCHS: 

a) na podujatia medzinárodných organizácií v oblasti chémie a partnerských chemických 

spoločností, 

b) do redakčných rád časopisov, ktoré svojím zameraním súvisia s chémiou alebo vzdelávaním 

v oblasti chémie,  

c) do komisií a iných poradných orgánov štátnej správy a miestnej i územnej samosprávy 

d) do komisií predmetových súťaží a orgánov vzdelávacích inštitúcií, 

e) za lektorov vzdelávacích alebo popularizačných podujatí, 

f) za lektorov, posudzovateľov, oponentov alebo recenzentov publikácií súvisiacich s chémiou. 

 

7. Schôdze Predsedníctva SCHS zvoláva a riadi predseda SCHS alebo podpredseda SCHS spravidla 

raz za mesiac. Na rokovania môže podľa pozvať ďalších členov SCHS, prípadne hostí, ktorí však 

nemajú hlasovacie právo.  

 

8. Predsedníctvo SCHS je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov.  

 

9. Uznesenie Predsedníctva SCHS je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov 

Predsedníctva SCHS. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

 

 

ČLÁNOK 10 
Revízna komisia SCHS 

 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SCHS, ktorý: 

a) vykonáva dohľad nad hospodárskou činnosťou SCHS, 

b) podáva správu o výsledkoch kontroly hospodárenia Výboru SCHS,  

c) kontroluje priebeh a výsledky volieb do Predsedníctva SCHS, 

d) z vlastného podnetu alebo na požiadanie kontroluje priebeh a výsledky ostatných volieb, 

e) z vlastného podnetu alebo na požiadanie kontroluje dodržiavanie Stanov SCHS. 

 

2. Revízna komisia sa skladá z troch volených členov SCHS. 

 

3. Bezodkladne po svojom zvolení si členovia revíznej komisie spomedzi seba zvolia predsedu 

revíznej komisie. Výsledok voľby oznámia Predsedníctvu SCHS. 
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ČLÁNOK 11 
Odborné skupiny 

 

1. Odborné skupiny sú základnými organizačnými zložkami SCHS v jednotlivých regiónoch 

Slovenska, ktoré združujú členov s podobným odborným zameraním. 

 

2. Odborné skupiny vykonávajú činnosť v súlade so Stanovami SCHS, najmä: 

a) organizujú prednášky a iné odborné alebo vzdelávacie podujatia v určitom odbore chémie, 

b) organizujú odborné konferencie alebo semináre v určitom odbore chémie, príp. sa podieľajú na 

ich organizácii, 

c) navrhujú svojich členov na ocenenia SCHS,  

d) predkladajú správu o svojej činnosti Výboru SCHS prostredníctvom svojich predsedov, príp. 

výborov odborných skupín. 

 

3. Činnosť odborných skupín riadia predsedovia odborných skupín v úzkej spolupráci s ich členmi.  

 

4. Členovia odbornej skupiny si spomedzi seba volia predsedu v súlade s čl. 12 ods. 7 týchto stanov. 

Zvolený predseda odbornej skupiny vymenuje tajomníka odbornej skupiny. 

 

5. Na riadenie činnosti si môžu členovia odbornej skupiny vytvoriť výbor odbornej skupiny, ktorý 

sa skladá z predsedu, tajomníka a troch volených členov odbornej skupiny.  

 

6. Odborné skupiny pri svojom hospodárení dodržujú smernice schválené Predsedníctvom alebo 

Výborom SCHS. 

 

 

ČLÁNOK 12 
Funkcie a funkčné obdobia 

1. V rámci SCHS sú tieto povinne volené funkcie: 

a) prvý podpredseda SCHS, 

b) členovia Predsedníctva SCHS, 

c) členovia Revíznej komisie SCHS, 

d) predsedovia odborných skupín. 

 

2. Funkčné obdobie predsedu SCHS je dvojročné: začína 1. januára a končí 31. decembra 

nasledujúceho kalendárneho roka. Po skončení svojho funkčného obdobia sa predseda SCHS stáva 

druhým podpredsedom SCHS. 

 

3. Funkčné obdobie prvého podpredsedu SCHS začína dňom jeho zvolenia podľa čl. 8 ods. 3 písm. 

a) týchto stanov a končí 31. decembra, ak v tento deň zároveň končí aj funkčné obdobie predsedu 

SCHS. Po skončení svojho funkčného obdobia sa prvý podpredseda stáva novým predsedom 

SCHS. 

 

4. Funkčné obdobie druhého podpredsedu SCHS je dvojročné: začína 1. januára súčasne so 

začiatkom funkčného obdobia nového predsedu SCHS a končí 31. decembra nasledujúceho 

kalendárneho roka, ak v týchto stanovách nie je uvedené inak. 

 

5. Funkčné obdobie Predsedníctva SCHS je štvorročné: začína 1. januára a končí 31. decembra 

príslušného roka. Voľby ôsmich členov Predsedníctva SCHS vyhlasuje Výbor SCHS podľa čl. 8 

ods. 3 písm. b) týchto stanov. Ustanovená volebná komisia organizuje voľby tak, aby ich výsledky 

boli známe do 30. novembra v poslednom roku funkčného obdobia Predsedníctva SCHS. 
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6. Funkčné obdobie Revíznej komisie SCHS je štvorročné: začína 1. januára a končí 31. decembra 

príslušného roka. Voľby troch členov Revíznej komisie SCHS vyhlasuje Výbor SCHS podľa čl. 8 

ods. 3 písm. c) týchto stanov. Volebná komisia organizuje voľby tak, aby ich výsledky boli známe 

do 30. novembra v poslednom roku funkčného obdobia Revíznej komisie SCHS. 

 

7. Funkčné obdobie predsedu odbornej skupiny je štvorročné a začína dňom jeho zvolenia. Voľby 

predsedu odbornej skupiny organizuje volebná komisia ustanovená výborom odbornej skupiny. 

V prípade, že odborná skupina nemá výbor alebo výbor nie je schopný uznášania, volebnú komisiu 

ustanoví predseda SCHS. Výsledky volieb predsedu odbornej skupiny by mali byť známe aspoň 

mesiac pred skončením funkčného obdobia dovtedajšieho predsedu odbornej skupiny. 

 

8. Funkčné obdobie výboru odbornej skupiny je štvorročné a začína dňom jeho zvolenia. Voľby 

členov výboru organizuje volebná komisia ustanovená predsedom príslušnej odbornej skupiny 

alebo P SCHS. Výsledky volieb členov výboru odbornej skupiny by mali byť známe aspoň mesiac 

pred skončením funkčného obdobia dovtedajšieho výboru odbornej skupiny. 

 

 

ČLÁNOK 13 

Voľby v SCHS 

 

1. Voľby do ktorejkoľvek funkcie riadi príslušná volebná komisia, ktorá: 

a) má troch členov, 

b) určí termín na predkladanie návrhov kandidátov, z ktorých zostaví kandidátsku listinu, 

c) určí termín volieb s výnimkou voľby prvého podpredsedu SCHS, ktorá sa koná vždy na schôdzi 

Výboru SCHS, 

d) určí spôsob odovzdávania hlasov (korešpondenčne alebo do volebnej urny) s výnimkou voľby 

prvého podpredsedu SCHS, pri ktorej hlasovanie vždy prebieha odovzdávaním hlasov do volebnej 

urny, 

e) o priebehu a výsledku volieb spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie a odovzdá ju 

na sekretariát SCHS, 

f) oznámi výsledok volieb v súlade s čl. 4 ods. 3, 4, a 5 týchto stanov,  

g) ústne oznámi výsledok volieb zhromaždeným členom Výboru SCHS, ak ide o voľbu 1. 

podpredsedu SCHS. 

 

2. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb obsahuje: 

a) účel volieb, dátum, miesto a spôsob ich konania, 

b) zoznam kandidátov podľa kandidátskej listiny, 

c) celkový počet platných a neplatných hlasov a počet hlasov pre každého kandidáta podľa 

kandidátskej listiny, 

d) meno a priezvisko zvoleného kandidáta, ak ide o voľbu prvého podpredsedu SCHS alebo 

predsedu odbornej skupiny, 

e) poradový zoznam zvolených kandidátov, ak ide o voľbu členov Predsedníctva SCHS, Revíznej 

komisie SCHS alebo výboru odbornej skupiny, 

f) poradový zoznam nezvolených náhradníkov, ktorí získali aspoň jeden platný hlas, ak ide o voľbu 

členov Predsedníctva SCHS, Revíznej komisie SCHS alebo výboru odbornej skupiny. 

 

3. Voľby sú vždy tajné. Pri voľbách možno hlasovať za kandidáta uvedeného na kandidátskej listine 

alebo sa zdržať hlasovania. O výsledku volieb rozhoduje počet získaných hlasov.  
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4. Návrhy kandidátov na volené funkcie majú právo podávať: 

a) členovia Výboru SCHS, ak ide o voľbu prvého podpredsedu SCHS, 

b) všetci členovia SCHS, ak ide o voľbu členov Predsedníctva SCHS a Revíznej komisie SCHS, 

c) členovia príslušnej odbornej skupiny, ak ide o voľbu predsedu odbornej skupiny alebo členov 

výboru odbornej skupiny. 

 

5. Počet kandidátov nie je obmedzený. Zaradenie do kandidátskej listiny je však podmienené 

súhlasom kandidáta. Kandidát musí byť členom SCHS. 

 

6. Ak pri voľbe prvého podpredsedu SCHS získajú dvaja alebo viacerí kandidáti rovnaký počet 

hlasov, voľba sa zopakuje, pričom novými kandidátmi sa stávajú kandidáti s najvyšším rovnakým 

počtom hlasov. Voľbu prvého podpredsedu SCHS možno opakovať najviac trikrát. Ak ani napriek 

tomu nie je zvolený prvý podpredseda SCHS, Výbor SCHS vyhlási nové voľby prvého 

podpredsedu SCHS najskôr o mesiac. 

 

7. V prípade, ak nie je zvolený stanovený počet členov Predsedníctva SCHS, členov Revíznej 

komisie SCHS alebo členov výboru odbornej skupiny, voľby sa opakujú s dvojmesačným odstupom 

do zvolenia plného počtu členov.  

 

8. V prípade, že sa prvý podpredseda SCHS alebo predseda odbornej skupiny zriekne svojej funkcie 

alebo zanikne jeho členstvo v SCHS vykonajú sa nové voľby v súlade s týmito stanovami. 

 

9. V prípade, že sa volený člen Predsedníctva SCHS, Revíznej komisie SCHS alebo člen výboru 

odbornej skupiny zriekne svojej funkcie alebo zanikne jeho členstvo v SCHS na jeho miesto 

nastupuje náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov podľa ods. 2 písm. f) tohto článku. Ak 

takýto náhradník nie je alebo sú dvaja alebo viacerí náhradníci s rovnakým najväčším počtom 

hlasov, vykonajú sa doplňovacie voľby na uvoľnené miesto s primeraným použitím pravidiel týchto 

stanov.  

 

10. Funkčné obdobie Predsedníctva SCHS, Revíznej komisie SCHS alebo výboru odbornej 

skupiny, do ktorých bol zvolený náhradník podľa ods. 9 tohto článku, plynie bez zmeny podľa čl. 

12 ods. 5, 6, resp. 8 týchto stanov vrátane zvoleného náhradníka. 

 

 

ČLÁNOK 14 

Ocenenia SCHS 

 

1. SCHS udeľuje svojim členom alebo iným domácim i zahraničným odborníkom, ktorí sa zaslúžili 

o rozvoj chémie alebo SCHS nasledovné ocenenia: 

a) titul „Čestný člen SCHS“, 

b) titul „Čestný predseda SCHS“, 

c) zlatú medailu SCHS,  

d) medailu SCHS, 

e) pozdravný list SCHS, 

f) Bellušovu medailu, príp. ocenenia uvedené v Kódexe SCHS  

g) ocenenia diplomovej, bakalárskej či dizertačnej práce a iné ocenenia. 

 

2. Titul „Čestný člen SCHS“ je najvyšším ocenením SCHS. Jeho udelenie schvaľuje Výbor SCHS 

na návrh odbornej skupiny alebo Predsedníctva SCHS.  

 



10 

 

3. Titul „Čestný predseda SCHS“ je ocenením práce člena SCHS, ktorý aspoň jedno funkčné 

obdobie alebo jeho časť vykonával funkciu predsedu SCHS. Udelenie tohto titulu schvaľuje Výbor 

SCHS na návrh odbornej skupiny alebo Predsedníctva SCHS. 

 

4. Medaily podľa ods. 1 tohto článku udeľuje SCHS s diplomom zvyčajne na návrh odbornej 

skupiny najmä pri pamätnej príležitosti, pri významnom životnom jubileu, či inej výnimočnej 

udalosti. Udelenie medailí uvedených v ods. 1 tohto článku schvaľuje Predsedníctvo SCHS alebo 

Výbor SCHS.  

 

5. Pozdravný list SCHS býva udeľovaný spravidla pri významných životných jubileách. 

 

 

ČLÁNOK 15 
Hospodárenie SCHS 

 

1. SCHS získava finančné prostriedky na svoju činnosť:  

a) z členských príspevkov, 

b) z majetku SCHS a výnosov z neho, 

c) z príjmov plynúcich z činnosti SCHS, 

d) z darov od inštitúcií, sponzorov, nadácií, 

e) v podobe 2 % dane z príjmu, 

f) iným zákonným spôsobom. 

 

2. Odborné skupiny získavajú finančné prostriedky z centrálneho rozpočtu SCHS: 

a) na základe príjmov SCHS plynúcich z činnosti príslušnej odbornej skupiny,  

b) na základe počtu členov odbornej skupiny,  

c) na základe darov podľa ods. 1 písm. d) tohto článku, ktoré boli poskytnuté s úmyslom podporiť 

činnosť príslušnej odbornej skupiny.  

 

3. Pri hospodárení sa SCHS riadi zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a vnútornými predpismi SCHS. 

 

 

ČLÁNOK 16 
Sekretariát SCHS 

 

1. Sekretariát SCHS administratívne zabezpečuje činnosť orgánov SCHS a odborných skupín.  

 

2. Práva a povinnosti pracovníkov sekretariátu SCHS sú určené vnútornými predpismi SCHS 

schválenými Predsedníctvom SCHS.  

  

3. Za činnosť sekretariátu zodpovedá poverený člen SCHS.  

 

4. Poverený pracovník sekretariátu je povinný zúčastňovať sa na schôdzach Výboru SCHS 

a Predsedníctva SCHS a robiť z týchto zasadnutí zápisy. 
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ČLÁNOK 17 
Záverečné ustanovenia 

 

1. SCHS riadi a navonok zastupuje v rozsahu právomocí daných týmito stanovami predseda SCHS.  

 

2. V neprítomnosti predsedu SCHS alebo v prípade, že sa zriekne svojej funkcie, zanikne jeho 

členstvo v SCHS alebo ak nastanú skutočnosti, ktoré dlhodobo bránia predsedovi SCHS vykonávať 

jeho funkciu, preberá riadenie SCHS prvý podpredseda SCHS v rozsahu právomocí podľa ods. 1 

tohto článku. Funkčné obdobie prvého podpredsedu plynie bez zmeny v zmysle čl. 12 ods. 3 týchto 

stanov.  

 

3. Ak prvý podpredseda SCHS nemôže prevziať riadenie SCHS v zmysle ods. 2 tohto článku alebo 

ešte nie je zvolený, potom riadenie SCHS preberá druhý podpredseda SCHS v rozsahu právomocí 

podľa ods. 1 tohto článku. Funkčné obdobie druhého podpredsedu sa bez ohľadu na znenie čl. 12 

ods. 4 týchto stanov predlžuje do dňa schôdze Výboru SCHS, na ktorom sa zvolí prvý podpredseda 

SCHS, ktorý sa hneď ujme riadenia SCHS v zmysle ods. 2 tohto článku. 

 

4. Výbor SCHS alebo Predsedníctvo SCHS môžu poveriť svojich členov, aby v určenom rozsahu 

rokovali v mene SCHS.  

 

5. Právo podpisovať listiny v mene SCHS má: 

a) predseda SCHS,  

b) prvý a druhý podpredseda SCHS,  

c) vedecký tajomník SCHS,  

d) hospodár SCHS. 

 

6. O zániku SCHS rozhoduje v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi Výbor 

SCHS, ktorý v tom prípade musí súčasne rozhodnúť aj o jej majetkovom vysporiadaní.  

 

7. Tieto Stanovy SCHS boli schválené na Valnom zhromaždení SCHS 8. septembra 2015. Účinnosť 

nadobúdajú dňom vzatia zmeny stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vedomie. 

 

8. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Stanov SCHS sa rušia Stanovy SCHS registrované na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 22. februára 2012 pod číslom spisu VVS/1-909/90-

138-5. 

 

 

Starý Smokovec, 8. septembra 2015. 

 

 

 

 

        Prof. Ing. Viktor MILATA, DrSc. 

         Predseda SCHS 


