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Zápisnica č. 255 
zo zasadnutia P-SCHS konaného dňa 22. októbra 2018 o 15,00 na Sekretariáte SCHS 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola zápisnice 

3. Odmeny ChemZi 

4. Príprava 71. zjazdu chemikov 

5. Rozličné 

6. Záver 

 

K jednotlivým bodom: 

1. P. Šimon privítal prítomných.  

2. K uzneseniu 254/1: splnené, odmeny sa vyplácali vo forme darčekových preukazov 

K uzneseniu 254/2: Zalamovanie ChemZi bude robiť A.Maceková z Ed. strediska STU, 

cena bude asi polovičná ako doteraz. Rozosielanie výtlačkov pôjde cez Mediaprint, cena je 

podstatne nižšia ako doteraz (do 1 EUR). Cena tlače: P.Šimon a V.Milata si vyžiadali 

cenové ponuky od  4 vydavateľstiev, ponuky boli väčšinou nižšie ako súčasná cena. 

S.Kedžuch bude ešte kontaktovať vydavateľstvo Neumahr, známe nízkymi cenami (do 

15.11.2018). Aby neutrpela súčasná kvalita tlače, D.Velič a M.Jerigová navrhli na 

najbližsiu Redakčnú radu ChemZi pozvať Rasťa, doterajšieho vydavateľa ChemZi, aby 

vysvetlil svoju cenotvorbu. Výtlačky ChemZi sa nebudú zasielať tým členom (podľa 

štatútu nečlenom?) SCHS, ktorí neuhradili členské od r. 2016 – je nemorálne, aby 

neplatiacim členom financovali výtlačky ChemZi platiaci členovia. 

Uznesenie 254/3 sa priebežne plní. 

Uznesenie 254/4: splnené. SCHS je zaregistrovaná ako prijímateľ asignovaných 2% dane 

z príjmu FO. Na to, aby nevznikli žiadne problémy s asignáciou, bude potrebné zmeniť 

PSČ zo starého (812  37) na nové (812 15) na Daňovom úrade a na Štatistickom úrade SR. 

V budúcnosti si bude treba akúkoľvek zmenu identifikácie alebo štatútu dobre premyslieť, 

lebo aj zdanlivo banálna zmena vyvoláva netušené byrokratické následky. 

Uznesenie 255/1: V.Milata a M.Halinkovičová zabezpečia zaregistrovanie zmeny PSČ na 

Daňovom úrade BA I a na Štatistickom úrade SR. T.: 15.11.2018. 

K uzneseniu 254/5: Vzhľadom k pracovnému zaneprázdneniu zodpovedných sa vykonanie 

tohto uznesenia posúva na obdobie po 24.11.2018. 

3. Odmeny za prácu v ChemZi: D. Velič poslal výboru návrh na odmeny za prácu v ChemZi 

za ostatné 3 čísla. Vzhľadom na napnutú finančnú situáciu sa uhradia odmeny za 2 čísla 

z r.2017 v celkovej sume 2230 EUR. Odmeny za čísla z r. 2018 sa odkladajú na r. 2019. 

4. O príprave zjazdu informovala M.Omastová. Pozývací list nobelistovi B. Feringovi zaslal 

V.Milata. Prerokovali sa otázky materiálneho zabezpečenia zjazdu. M.Omastová, V.Milata 

a P.Šimon oslovia potenciálnych sponzorov zjazdu. M.Omastová prerokuje s hotelom 

Bellevue zníženie cien – ceny sa oproti poslednému zjazdu podstatne zvýšili. M.Drábik 

zabezpečí diplomy IUPACu. 

5. Rozličné: 

• Chemické horizonty – najbližšie budú v stredu 28. novembra 2018 na FCHPT STU, čas 

a miestnosť budú upresnené. Prednášať bude prof RNDr.Vladimír Kellö, DrSc. z PriF 

UK, Bratislava. 

• M.Drábik informoval o možnosti a podmienkach nominácií zaradenia mladých 

slovenských chemikov do periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC – podrobnosti 

sú na webstránke SCHS www.schems.sk. 

• R. Fišera informoval o aktivitách v rámci ChemPubSoc.  
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• Na najbližšie P SCHS bude pozvaný M. Putala, aby poinformoval o priebehu 50. 

ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády z pohľadu hlavného organizátora. Na toto 

zasadanie nemohol prísť kvôli zahraničnej služobnej ceste. 

• P SCHS súhlasí s programom konferencie ECC8, ktorá bude organizovaná EuChemS. 

Súhlas zašle P.Šimon. 

• V súvislosti s plánovanými česko-slovenskými súťažami v rámci Medzinárodného roka 

periodickej tabuľky (IYPT) bude potrebné zorganizovať spoločné stretnutie 

relevantných členov predsedníctiev SCHS a ČSCH. Stretnutie by sa malo uskutočniť 

v období november 2018 – január 2019. Za slovenskú stranu sa do organizácie súťaží 

prihlásila D.Dvoranová z FCHPT STU, ktorá s tým má bohaté skúsenosti. M. Dábik 

a M. Procházka upozornili na pripravovaný celosvetový kvíz IUPAC o periodickej 

tabuľke a vhodnosti využiť tento aj pri príprave a realizácii tejto našej lokálnej (SK-CZ) 

aktivity. 

• Dr. Ing. M. Zikmund, CSc. dňa 15. 10. 2018 daroval  SCHS zo svojej osobnej knižnice 

40 zväzkov ročníkov  časopisu Chemické Zvesti (1947-1987). 

 

 

Najbližšie zasadnutie P SCHS bude v pondelok 26.11.2018 o 15,00 na sekretariáte SCHS. 

 

 

 

  

                    
 

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

 predseda SCHS 


