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Zápisnica č. 246  
zo zasadnutia P SCHS konaného dňa 17. apríla 2017 o 14,30 na Sekretariáte SCHS 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Program:  
1.    Úvod  

2. Kontrola zápisnice 

3. Spolupráca Koncert kontaktná šošovka  

4. Spolupráca so zahraničnými chemickými spoločnosťami            

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

6. 69. ZCH´17            

7. Rozličné,  

 

K jednotlivým bodom: 

1. P. Šimon privítal prítomných.  

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

priebežne sa plnia dve uznesenia: 

- U: Zmenu funkcií (predsedov) ohlásiť na Ministerstvo vnútra (PŠ. VM), EUCheMS (DG), VÚB 

(ZH,VM, PŠ). T: 31.1.2017. 

- Splnené je uznesenie o vybavení nového OP P.Šimona s elektronickým podpisom. 

3. P.Šimon informoval o spolupráci na benefičnom koncerte Kontaktná šošovka k pocte akademika 

Otta Wichterleho, nad ktorým prevzala záštitu aj SCHS. Koncert sa uskutočnil 1.4.2017 o 18,00 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a jeho nosnou témou tento rok bolo Na vlnách histórie. 

Koncert bol všeobecne hodnotený ako vydarený a jeho umelecká úroveň vysoká. Nezvyčajným 

zjavom bol mladý, iba 9-ročný husľový virtuóz Teo Gertler. Keďže sa jednalo o jubilejný 20. 

ročník podujatia, SCHS udelila jeho organizátorke A. de Rossi Medailu SCHS za propagáciu 

chémie v širokej verejnosti. Pri usporiadaní ďalších ročníkov bude styčnou osobou za SCHS M. 

Omastová. 

4. Veľa námetov na prácu a spoluprácu prichádza hlavne od EuCheMS.  

- P SCHS navrhlo V. Milatu na ocenenie EuCheMS za výnimočný príspevok k rozvoju chémie 

a molekulových vied v Európe a cieľov EuCheMS v r. 2017 (Award for  Service 2017). Návrh 

vypracuje D. Gyepesová.  

- Z EuCheMS prišiel návrh na rozdelenie financií pri usporadúvaní konferencií pod hlavičkou 

EuCheMS. P-SCHS návrh hodnotí ako irelevantný. 

5. J. Reguli informoval o usporiadaní a vyhodnotení Celoštátneho kola 53. ročníka CHO v kategórii 

A a EF. SCHS venovala víťazom  dve ceny – poukážky 2 x 30 EUR na nákup kníh. 

6. P.Šimon a Z. Hloušková informovali o 69. Zjazde chemikov. Na Cenu Shimadzu 2017 sa doteraz 

prihlásil len jeden účastník, napriek tomu, že ceny sú mimoriadne atraktívne, napr.1. cena je 2000 

EUR. P-SCHS ukladá svojim členom opätovne maximálne propagovať túto cenu medzi mladými 

členmi SCHS v okruhu svojej pôsobnosti. 

7. Rozličné: 

 SCHS dostala list od prodekanky FCHPT STU so žiadosťou o poskytnutie ceny SCHS pre 

vybranú diplomovú prácu. Cena bude poskytnutá vo forme poukážok na nákup kníh v hodnote 

50 EUR. 

 Je potrebné nominovať zástupcu SCHS v Rade vedeckých spoločností. Vzhľadom na to, že V. 

Milata bol potvrdený vo funkcii predsedu tejto organizácie, P-SCHS navrhuje ako zástupcu 

SCHS V. Milatu.  
 Rada vedeckých spoločností vyhlasuje Cenu za popularizáciu vedy. Budú udelené tri ceny, 

návrhy treba poslať do 15.6.2017. 

 Oddelenie anorganickej chémie FCHPT STU navrhuje stanoviť novú medailu SCHS – medailu 

Jána Gaža pre koordinačných chemikov. K navrhnutému štatútu ceny máme pripomienky: 

Zistiť, či nie je správne po slovensky Medaila Jána Gažu; M. Gregor - vypísať celé meno 

Mikuláš Gregor; udeľuje sa spravidla 1x za dva roky – definovanie frekvencie udeľovania je 

zbytočné. 

 CheHo – dňa 19.4.2017 prezentovala doc. Renáta Oriňaková prednášku s názvom "Biologicky 

odbúrateľné kovové materiály". V jesennom cykle budú prednášať Ing. Ján Peťka, PhD. 
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z Austria Juice a Ing. Alena Luptáková, PhD. z Ústavu geotechniky SAV. Témy upresnia 

prednášatelia v priebehu leta. 

 J.Reguli prezentoval nápad, či by sa práca v predsedníctve a vo výbore SCHS nedala 

charakterizovať ako dobrovoľnícka. V tom prípade by bolo možné poukázať pre SCHS 3% 

z dane z príjmu namiesto 2%. Preverí Z.Hloušková. 

 Databáza členov – P.Šimon zabezpečí poslednú verziu databázy a prepošle S.Kedžuchovi 

a M.Procházkovi. Vytvorí sa skupina, ktorá zadefinuje funkcionality, ktoré by databáza mala 

mať. 

 

P SCHS súhlasí s prijatím za členov SCHS: Ing. František Ivanič, Mgr. Jana Jakubčinová, 

Ing. Anna Vykydalová, Ing. Tibor Dubaj, PhD., Mgr. Pavel Škvára, Mgr. Katarína 

Gavalierová, Mgr. Štefan Levoča, RNDr. Eva Viglašová, Mgr. Zdenko Špitalský, PhD. 

a Mgr. Mária Kováčová. 

 

 

 

 

          Najbližšie zasadnutie P SCHS sa uskutoční v máji v najvhodnejšom termíne. Účasť 

všetkých členov výboru nutná. 

 

 

  

                    
 

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

 predseda SCHS  

 

 

 

 

 


