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Zápisnica č. 257 
zo zasadnutia P-SCHS konaného dňa 14. januára 2019 o 15,00 na Sekretariáte SCHS 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Príprava 71. zjazdu chemikov  

3. Kontrola zápisnice 

4. Revízia financií. 

5. Rozličné 

6. Odovzdanie a prevzatie funkcie predsedu SCHS 

7. Prerozdelenie funkcií v P SCHS 

8. Záver 

 

K jednotlivým bodom: 

1. P. Šimon privítal prítomných a poprial prítomným v novom roku veľa zdravia, šťastia 

a úspechov. Ing. Márii Omastovej, DrSc. poblahoželal k udeleniu štátneho vyznamenania 

Pribinov kríž 1. stupňa.  

2. Informáciu podala M. Omastová. Už funguje webstránka zjazdu, na ktorej sa možno 

registrovať: http://71zjazd.schems.sk/. Na zjazde prednesie plenárnu prednášku nositeľ 

Nobelovej ceny B. Feringa. Rozpošle sa hromadný email členom o konaní zjazdu – M. 

Procházka.  

Uznesenie 257/1: P.Šimon vyvolá rokovanie s reprezentantom fy Shimadzu o Cene 

Shimadzu. T: 18.1.2019. 

3. K uzneseniu 254/5: Slovnaft a.s. oznámil, že o sponzorovanie SCHS ani zjazdu chemikov 

nemá záujem. Prostriedky od sponzorov na Zjazd chemikov nevyhnutne potrebujeme.  

Uznesenie 257/2: P. Šimon, M. Galamboš a V. Milata oslovia potenciálnych sponzorov so 

žiadosťou o príspevok na Zjazd. T: asap. 

4. Revízia financií – je potrebné ju urobiť za r. 2017 a 2018. Revízia musí byť vykonaná do 

termínu konania Výboru SCHS. 

Uznesenie 257/3: P. Šimon osloví Revíznu komisiu so žiadosťou o vykonanie revízie. T: 

31.1.2019. 

5. Rozličné: 

6.  

• Na najbližšej prednáške v rámci Chemických horizontov bude prednášať prof. Ing. 

Marian Valko, DrSc., nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž 1. stupňa. 

• Skartácia dokumentov SCHS sa uskutoční spálením v spaľovni.  

• 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.  

• M. Halinkovičová vypracuje zoznam konferencií, ktoré sa usporiadavajú 

prostredníctvom SCHS 

• Bude potrebné rozposlať členom SCHS email o platení členského a o možnosti 

asignácie 2% daní (M. Procházka) 

7. Doterajšiemu predsedovi P. Šimonovi uplynulo koncom roka 2018 jeho funkčné obdobie. 

Novozvoleným predsedom SCHS sa stáva doc. Ing. Michal Galamboš, PhD. P. Šimon 

zablahoželal M. Galambošovi, poprial mu veľa síl a entuziazmu a prisľúbil mu všemožnú 

podporu ako svoju, tak aj celého predsedníctva. M. Galamboš sa poďakoval za dôveru 

a sľúbil sa venovať funkcii predsedu zo všetkých svojich síl a schopností. 

8. P. Šimon bude podpredsedom SCHS (past-president), doterajší podpredseda V. Milata sa 

stáva členom predsedníctva SCHS.  

http://71zjazd.schems.sk/
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9. Najbližšie zasadnutie P SCHS určil M. Galamboš na stredu 6.2.2019 o 16,00 na sekretariáte 

SCHS. Poďakoval sa prítomným za účasť. 

 

 

 

  

                    
 

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

 podpredseda SCHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


