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Zápisnica č. 251  
zo zasadnutia  Výboru  SCHS konaného dňa 21. marca 2018 o 13.00 hod. v zasadačke Vedeckej rady 

FCHPT STU na Radlinského ul. č. 9, I. posch., blok C–D, č. m. 154 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 

1.   Otvorenie – P. Šimon 

2.   Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

3.   Správa o činnosti SCHS v r. 2017 – P. Šimon 

4. Voľba podpredsedu SCHS (president - elect) 

5.   Správa o hospodárení SCHS – V. Milata 

6.   Informácia 70. Zjazd chemikov Zlín – P. Šimon 

7.   Výber mladých vedeckých pracovníkov na zjazdy 

8.   Práca odborných skupín – predsedovia OS, D. Gyepesová 

9.   Rozličné 

10.   Schválenie uznesení 

11.   Záver 

 

1. Rokovanie otvoril P. Šimon a privítal prítomných. Pripomenul zosnulých členov 

SCHS a požiadal prítomných o uctenie ich pamiatky minútou ticha. Potom odovzdal 

medaily SCHS nasledovným oceneným členom: M. Jerigová, V. Brezová a J. 

Tatiersky. Predniesol návrh rokovacieho programu a po jeho prijatí zasadnutie Výboru  

pokračovalo v rokovaní. 

 

2. P. Šimon navrhol, aby sa mandátová, volebná a návrhová komisia pre zrýchlenie 

rokovania zjednotila do jednej komisie. Výbor SCHS zvolil túto komisiu v zložení: 

D. Gyepesová, J. Kuruc a Z. Vargová. 

 

3. P. Šimon predniesol podrobnú správu o činnosti SCHS. Najprv zhodnotil 69. zjazd 

chemikov konaný 11.-15.9.2017. Konštatoval, že množstvo účastníkov sa viac-menej 

nemení, zastúpenie českých a slovenských účastníkov tiež bolo zhruba rovnaké.  Čo je 

veľmi potešiteľné, medzi účastníkmi narastá podiel mladých vedeckých pracovníkov. 

Oboznámil prítomných s aktivitami Odborných skupín, informoval o komunikácii ako 

vo vnútri SCHS tak aj smerom k domácim i zahraničným organizáciám a združeniam, 

o aktivitách v štruktúrach EuCheMS, IUPAC, v konzorciu vydavateľov chemických 

časopisov ChemPubSoc Europe a o ostatných aktivitách.  Oboznámil prítomných 

s prebiehajúcimi a plánovanými ďalšími aktivitami SCHS. Z organizačných 

informácií pripomenul výrazný pokrok pri príprave novej webstránky a databázy 

členov SCHS, prípravu vydania slovenskej poštovej známky pri príležitosti 50. 

výročia vzniku Medzinárodnej chemickej olympiády v r. 2018 a i. 

 

4. M. Galamboš bol navrhnutý za prvého podpredsedu SCHS. Kooptovaný za 

podpredsedu bol už v decembri 2017 predsedníctvom SCHS. Zvolený bol všetkými 

hlasmi. Výbor túto voľbu prijal potleskom. 

 

5.  Vzhľadom na náhle šokujúce úmrtie hospodárky Z. Hlouškovej, informáciu 

o hospodárení SCHS predniesol V. Milata. Prístup k účtom SCHS získal V. Milata len 

niekoľko dní pred konaním Výboru, takže správa bola len rámcová a ani nebola 

vykonaná revízia hospodárenia za r. 2017. Do doby, pokiaľ predsedníctvo SCHS 
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nenájde novú hospodárku, bude hospodárenie núdzovo vykonávať V. Milata, ktorý 

jediný má zatiaľ prístup k účtom. Rozpočet na r. 2018 bude provizórny, t.j. rovnaký 

ako na r.2017 okrem zjazdových položiek. 

 

6. P. Šimon informoval o príprave 70. zjazdu chemikov, ktorý sa tohto roku uskutoční 

v Zlíne 9.-12.9.2018. Registrácia na zjazd je už otvorená, webstránka zjazdu je 

 http://sjezd70.csch.cz/cs 

 

7. P. Šimon informoval o záujme študentov zúčastniť sa 70. ZCH ´18 a Zjazdu Poľskej 

chemickej spoločnosti s finančnou podporou SCHS. Na základe kritérií, obsiahnutých 

v Štatúte pre udeľovanie podpôr študentom, boli schválené tieto finančné podpory: 

70. Zjazd SCHS + ČSCH Zlín – príspevok 200 EUR na vložné 

1. Ing. Veronika Svitková, FCHPT STU Bratislava 

2. Ing. R. Balogh, ÚP SAV Bratislava 

3. RNDr. Ivana Šišoláková, UPJŠ Košice 

4. RNDr. Ondrej Petruš, UPJŠ Košice 

5. Mgr. Michaela Rendošová, UPJŠ Košice 

61. Zjazd Poľskej chemickej spoločnosti Krakow – celé vložné 

1. Ing. Agneša Szarka, PhD., STU Bratislava 

2. Mgr. Veronika Farkasová, UPJŠ Košice 

Náhradník 1: Mgr. Jana Hovancová, UPJŠ Košice 

Náhradník 2: Mgr. Katarína Gavalierová, UPJŠ Košice 

 

8. D. Gyepesová informovala o obsahu Súhrnnej správy a štatistickom prehľade 

o aktivitách SCHS za rok 2017, ktorá bola postúpená Rade SVS pri SAV. Poďakovala 

jednotlivým predsedom OS za včasné vypracovanie správ o činnosti v r. 2017, ktoré 

boli podkladom pre uvedenú správu. Pripomenula, že 9 odborných skupín správu 

nezaslali. 

 

9. V rozličnom a diskusii odzneli tieto príspevky: 

- M. Drábik oboznámil prítomných so stavom príprav na zasadanie byra IUPAC-u, 

ktoré sa uskutoční tohto roku na Slovensku, na FCHPT STU v priestoroch Slovenskej 

chemickej knižnice. Konštatovalo sa, že je to česť pre SCHS. P-SCHS už minulý rok 

na túto akciu schválilo podporu 700 EUR. Bude potrebné hľadať dodatočnú podporu, 

pretože predbežný rozpočet na túto akciu je 2100 EUR. 

– E. Szabo informoval o stave príprav 50. ročníka Medzinárodnej chemickej 

olympiády (ICHO). Olympiáda sa bude konať v Bratislave a Prahe 19.-29.7.2018. Je 
pripravená webstránka  www.50icho.eu s úlohami. ICHO sa zúčastní 320 študentov, 215 

zahraničných a 80 našich mentorov, 30 autorov úloh a 50 asistentov v laboratóriách. 

– V. Milata informoval o príprave pamätnej poštovej známky k 50. ročníku ICHO.  

- P. Šimon prečítal návrh na udelenie Medaily D. Belluša pre prof. RNDr. Vladimíra 

Kellö, DrSc. z PrirF UK. Návrh bol jednomyseľne schválený. 

- V-SCHS schválil T. Mackuľaka za predsedu OS životné prostredie.  

- M. Drábik informoval o tom, že rok 2019 bude rokom periodickej tabuľky 

z príležitosti 150. výročia jej objavenia. Vyhlásila ho OSN na podnet IUPAC-u. SCHS 

by sa mala do tejto akcie zapojiť. 

 

http://sjezd70.csch.cz/cs
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10. Pred prečítaním návrhu uznesení D. Gyepesová konštatovala, že je prítomných 20 z 37 

členov výboru, V-SCHS je uznášaniaschopný. Potom prečítala návrh uznesení, ktorý 

bol v následnej diskusii upravený. Uznesenia boli schválené v nasledovnom znení 

všetkými hlasmi: 

a) V-SCHS zvolil: 

M. Galamboša za 1. podpredsedu SCHS. 

b) V-SCHS schvaľuje: 

▪ Správu o činnosti SCHS v roku 2017 

▪ Informáciu o hospodárení SCHS v roku 2017 

▪ Udelenie Medaily D. Belluša prof. RNDr. Vladimírovi Kellӧ, DrSc. 

▪ Udelenie finančnej podpory študentom na zjazdy: 70. ZCH´18 a Zjazd P CHS 

podľa vyššieuvedeného zoznamu 

▪ T. Mackuľaka za nového predsedu  OS environmentálna chémia a technológia 

c) V-SCHS ukladá P-SCHS: 

▪ Informovať podporených študentov a partnerské strany o udelení podpôr 

▪ Nájsť kandidáta/kandidátku na miesto hospodára/hospodárky SCHS 

▪ Nájsť personálne rezervy na miesta tajomníčky a hospodárky 

▪ Zabezpečiť finančné toky a prístup k účtom SCHS 

▪ Zabezpečiť vysporiadanie problémov s DÚ 

▪ Zabezpečiť vyplnenie dotazníka ŠÚ SR 

▪ Zabezpečiť presun účtovných a daňových dokladov na sekretariát SCHS 

▪ Zabezpečiť vykonanie mimoriadnej revízie hospodárenia 

d) V-SCHS berie na vedomie: 

• Informácie o činnosti OS SCHS v roku 2017 

• Informáciu o 70. ZCH v Zlíne 

e) V-SCHS žiada všetkých členov SCHS: 

• Aktualizovať svoje údaje v databáze členov SCHS 

• Pravidelne sledovať webstránku SCHS 

• Zaplatiť členské formou asignácie 2% daní v prospech SCHS 

 

11. Zasadnutie V-SCHS uzavrel P. Šimon a zaželal prítomným pevné zdravie a veľa 

osobných aj pracovných úspechov.  

 

 

 

 
 

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

                                                                                                 predseda SCHS 

 

 

 


