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Zápisnica č. 243  
zo zasadnutia P SCHS konaného dňa 17. januára 2017 o 15,00 na Sekretariáte SCHS 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Hosť: Ing Theodor Petřík, CSc., Shimadzu 

 

Program:  
1.    Úvod  

2. Kontrola zápisnice 

3. Voľby do Predsedníctva SCHS na roky 2017-2020 

4. Zmena na poste predsedu SCHS 

5. Úlohy vyplývajúce zo zmeny predsedu SCHS 

6. Plán práce na 1. polrok 2017 

7. Chemické horizonty 

8. Príprava 69. Zjazdu chemikov 

9. Elektronická komunikácia so štátom 

10. Rozličné 

 

K jednotlivým bodom: 

1. V.Milata privítal prítomných, zaželal v novom roku 2017 veľa zdravia a štastia v osobnom 

i pracovnom živote.  

2. D. Gyepesová konštatovala, že úlohy predchádzajúcich zasadnutí P SCHS sa splnili alebo sa 

priebežne plnia.  

3. Voľby do P SCHS sa skončili 20.12.2016. VM informoval o priebehu a výsledkoch volieb. P SCHS 

prijalo správu bez pripomienok. Tajnej elektronickej voľby sa zúčastnilo 109 hlasujúcich. Výsledky 

volieb sú zverejnené na webstránke SCHS. 

4. V. Milata podľa Stanov SCHS odstúpil z funkcie predsedu SCHS k 1.1.2017 a poďakoval členom 

bývalého Predsedníctva za prácu a obetavosť v prospech členov SCHS a zaželal im do ďalšieho 

života dobré zdravie, veľa šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Podľa Stanov SCHS 

sa stáva podpredsedom SCHS (prezident-past) a novým predsedom SCHS sa stáva od 

1.1.2017 doterajší podpredseda (president-elect) Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.  
5. U: Zmenu funkcií ohlásiť na Ministerstvo vnútra (PŠ. VM), EUCheMS (DG), VÚB (ZH,VM, PŠ). 

T: 31.1.2017. 

6. PŠ rozdal členom P SCHS Plán práce P SCHS na 1. polrok 2017. Zdôraznil, že okrem 

štandardných bodov by sa chcel venovať doriešeniu nášho nejasného spoluvlastníctva časopisu 

Chemical Papers a webstránke. Plán práce je prílohou zápisnice. 

7. V. Mastihuba informoval o jarnom cykle prednášok Chemické horizonty. Prednášky sú dohodnuté s 

nasledujúcimi prednášteľmi: Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. (Prif UK) 15.2., Mgr. Stanislav 

Kozmon, PhD (CHÚ SAV) 15.3., doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. (UCHV PriF UPJŠ) 

19.4.2017. 

8. VM a PŠ informovali, že prípravy na 69. zjazd intenzívne prebiehajú pod vedením M. Omastovej, 

zjazd má pripravenú webovú stránku a je možné spustiť registráciu a platby tak, aby z tohtoročných 

financií si mohli záujemcovia zaplatiť účasť na zjazde. Plenárny prednášateľ zatiaľ nestanovený – 

predbežne prof. P. Šajgalík, predseda SAV. 

9. VM  informoval o zmene v spôsobe komunikácie štátu a súkromných objektov cez email od 

1.1.2017. Viac info na www.statutar.sk. Zmena predĺžená do 30.6.2017. U: P. Šimon si vybaví 

nový občiansky preukaz s čipom a čítačkou na elektronický podpis. T: 30.4.2017. 

 Rozličné: 

 PŠ a VM požiadali členov výboru o propagáciu pre asignáciu 2 % daní v prospech SCHS. 

 Predsedovia dvoch OS náhle a nečakane zomreli. Jedná sa o OS História chémie (M. Sališová) 

a OS Teoretická a počítačová chémia (S. Biskupič). Za predsedu OS História chémie je 

navrhnutý prof. M.Uher, ktorý s nomináciou súhlasí. U: PŠ osloví vhodného kandidáta na post 

predsedu OS Teoretická a počítačová chémia. T: 31.1.2017. 

 Stretnutie Výboru SCHS sa uskutoční v marci. Presný termín a miesto budú stanovené na 

februárovom zasadaní P-SCHS. 

 Hosť T. Petřík informoval o súťaži o Cenu Shimadzu, súťaž sa bude konať na 69. Zjazde. 

V diskusii boli dohodnuté zmeny navrhovaného dokumentu o Cene. U: PŠ zabezpečí preklad 

http://www.statutar.sk/
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dokumentu do slovenčiny, D.Velič zabezpečí publikovanie v najbližšom čísle ChemZi, 

S.Kedžuch zabezpečí publikovanie materiálu na webstránke SCHS. T: 25.5.2017. 

 VM informoval o zmene operátora telefónu na SCHS 

 PŠ informoval o zapojení SCHS do ECTN na základe výzvy prezidenta ECTN P. Drašara. 

 R. Fišerovi bolo navrhnuté, aby mal v SCHS za úlohu kontakty s priemyslom. Najbližšou 

úlohou by mohlo byť oslovenie chemických podnikov so žiadosťou o asignáciu (aspoň časti) 

2% dane pre SCHS. U: PŠ, VM a RF prerokujú možný postup a detaily. T: 31.1.2017. 

 

 

P SCHS súhlasí s prijatím za členov SCHS: Ing. Anna Ďuricová, PhD. a Mgr. Stanislav 

Kozmon, PhD. 

 

 
          Najbližšie zasadnutie P SCHS sa uskutoční vo februári v najvhodnejšom termíne 

podľa doodlu na Sekretariáte SCHS. Účasť všetkých členov výboru nutná. 

 

 

 

 
 

 Zapísala:   RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.                             Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.                        

 predseda SCHS  
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Plán  práce  P  SCHS  na  I.  polrok  2017 

 

 17. január          

  Kontrola uznesení   

 Príprava Správy o vyúčtovaní a činnosti SCHS v r. 2016  pre R SVS 

 Plán práce P SCHS na I. polrok 2017 

 69. ZCH´17 

 Chemické horizonty  

 ChemZi  

 Rozličné 
                                          

?. február   

 Kontrola zápisnice  

 EC2E2N a ECTN 

 Spolupráca so Združením učiteľov chémie 

 Chemické horizonty 

 Chemické Zvesti 

 69. ZCH´15 

 Príprava schôdze Výboru SCHS 

 Rozličné 

 

?. marec 

 schôdza Výboru SCHS 

 Kontrola zápisnice 

 Informácie zo SNK pre chémiu IUPAC,  EuCheMS a RSVS      

 Stav hospodárenia SCHS    

 Chemické horizonty 

 69. ZCH´17 

 Rozličné, ocenenia SCHS 

 webstránka                               

 

?. apríl    

  

11. Kontrola zápisnice 

12. Spolupráca Koncert kontaktna šošovka  

13. Spolupráca so zahraničnými chemickými spoločnosťami            

14. Aktivity SCHS v oblasti výchovy, CHO a i. 

15. 69. ZCH´17            

16. Rozličné,  

 

?. máj      

 

 Kontrola zápisnic 

 Chemické horizonty – hodnotenie 

 69. ZCH´17 

 EC2E2N a ECTN 

 Rozličné,  

 

?.  jún                            

 Kontrola zápisnice 

 Stav hospodárenia SCHS   

 69. ZCH´17  

 Plán práce P SCHS na II. polrok 2017  

 ChemZi  - stav prípravy do tlače 

 Rozličné, ocenenia SCHS 

                                                                         

                                                                                             Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.  

                                                                                                    predseda SCHS 
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Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov v spolupráci so 
Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH 
 

vyhlasuje osemnásty ročník 
 

SÚŤAŽE O CENU SHIMADZU  
 

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť  spoluprácu akademickej obce 
s priemyslom.  
 
SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná 
zložka (ČR) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických 
prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť 
prezentovať výsledky svojej práce pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi.  Ďalším 
cieľom je dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk. 
 
Kritériá pre účasť na súťaži o Cenu Shimadzu v r. 2017: 

 Cena je určená mladým vedeckým pracovníkom, ktorí v roku 2017 nemajú viac ako 30 rokov 
 Do súťaže o Cenu môžu byť prihlásené práce, kde sú použité separačné analytické metódy alebo je 

použitá atómová, molekulová alebo hmotnostná spektrometria v oboroch lekárskej chémie, farmácie, 
vedách o živote (life science), molekulárnej biológii alebo analýzy potravín, potravinových doplnkov, 
príp. obalov pre potravinárstvo 

 Prezentácia 10 vybraných kandidátov bude v slovenskom alebo českom jazyku v trvaní 10 min + 5 min 
diskusia na 69. Zjazde chemikov v dňoch 11.- 15.9.2017 vo Vysokých Tatrách 

 10 prác bude vybraných porotou, menovanou SCHS, Shimadzu a zúčastnenými firmami 
 desiatim vybraným účastníkom hradí SHIMADZU vložné na 69. Zjazd chemikov (nie ubytovanie a 

cestovné), kde budú pred porotou prezentovať svoje prednášky 
 Prihlášky do súťaže o Cenu Shimadzu 2017 sa zasielajú na email cz@shimadzu.eu.com a súčasne 

sk@shimadzu.eu.com, a to formou abstraktu podľa propozícií 69. Zjazdu chemikov 
(http://www.69zjazd.schems.sk  Inštrukcie  Informácie pre autorov  šablóna pre abstrakt) do 
15.5.2017 

 

Víťazná práca bude honorovaná finančnou odmenou 2 000 €, 
druhá 1 200 €  a tretia 600 €. 

 
Bližšie informácie možno získať v Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH 
organizačná zložka (ČR). 
 

                      
                      Ing. Theodor Petřík, CSc.            Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. 

Shimadzu Slovakia o.z.    Slovenská chemická spoločnosť 
 
Contipro a.s. – celosvetovo jeden z najväčších výrobcov kyseliny hyalurónovej 
Linde Gas a.s. – spoľahlivý dodávateľ technických, medicinálnych a špeciálnych plynov  
Kienbaum und Partners GmbH – personálna poradenská firma 

 

mailto:cz@shimadzu.eu.com
mailto:sk@shimadzu.eu.com
http://www.69zjazd.schems.sk/

