Zápisnica č. 269

zo zasadnutia P SCHS dňa 24. júna 2020 o 14,30 na Sekretariáte SCHS

_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola zápisnice
2. Stav hospodárenia SCHS
3. Plán práce P SCHS na II. polrok 2020
4. Úlohy predsedníctva SCHS
5. 72. ZCH 2020, 73. ZCH 2021
6. ChemZi
7. Voľby do predsedníctva SCHS
8. Webstránka, databáza, FB
9. Rozličné
K jednotlivým bodom:
1.
a) E. Szabó, ako člen komitétu IUPAC, predstavil predsedníctvu SCHS návrh na zápis na zoznam
Nehmotného kultúrneho dedičstva slovenského názvoslovia chemických zlúčenín. Návrh bol podaný
a podpísaný predsedníčkou M. Jerigovou.
b) Žiadosť o príspevok na rok 2020 na RSVS pre SCHS bol úspešný, pridelená suma 5830 euro na
jednotlivé aktivity, priložený súbor s rozpisom položiek.
c) J. Reguli informoval o priebehu slávnostného odovzdania cien SCHS pre študentov, ktorí sa
zúčastnili chemickej olympiády v Košiciach, 7.3.2020. Všetko prebehlo v poriadku.
d) Schôdza Výboru SCHS prebehla online, formou emailov.
e) Konferencia EUCHEMS v Lisabone, kde sa mali zúčastniť D. Vargová za EYCN a Ľ. Švorc za SCHS
sa prekladá na rok 2022.
2.
M. Halinkovičová informovala o stave financií SCHS, ktorý je v tomto roku viac ako uspokojivý.
Predsedníčka SCHS M. Jerigová informovala o návrhu použití financií na propagáciu SCHS vo forme
novej web stránky, ktorú má na starosti M. Procházka. Web stránka bude urobená profesionálne
grafikom a ďalej ju bude spravovať M. Procházka.
Použité budú aj na letáky SCHS, ktoré sa budú distribuovať medzi študentmi a fakultami s chémiou na
Slovensku.
Ďalej budú financie použité na ceny pre študentov za najlepšiu diplomovú prácu a na ŠVK na fakultách
po celom Slovensku, kde sa vyučuje chémia.
Obnovia sa odmeny pre RR ChemZi, v cene 30 EUR za stranu príspevku v ChemZi.
M. Jerigová navrhla odmeny pre aktívnych členov SCHS v hodnote 0-100 EUR.
Financie sa použijú aj na propagáciu SCHS v rámci programu kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici,
kde bol založený 1. technologický inštitút s vyučovaním chémie, v ktorom pôsobil významný chemik A.
Ruprecht.
3.
Plán práce na II. polrok 2020 pripraví M. Jerigová a pošle všetkým členom predsedníctva SCHS.
4.
M. Jerigová vyzvala všetkých členov predsedníctva aby svojou účasťou podporili 72. ZCH 2020
v Prahe. Česká chemická spoločnosť hradí účasť 2 členom predsedníctva SCHS, a to menovite M.
Jerigovej a Ľ. Švorcovi. Členom predsedníctva SCHS, ktorí nemajú možnosť z dôvodu financií sa
zúčastniť, ponúkla M. Jerigová hradenie nákladov zo SCHS.
M. Jerigová informovala, že 5 študentom prihláseným o podporu SCHS hradí vložné aj ubytovanie
česká strana.
73. ZCH sa uskutoční v hoteli Bellevue 6.9.-10.9. 2021.

M. Jerigová informovala o pracovnej ceste, na ktorej sa zúčastnia M. Jerigová a Ľ. Švorc ako členovia
organizačného výboru zjazdu v hoteli Bellevue o predbežných finančných podmienkach zjazdu.
5.
Časopis ChemZi je momentálne vo fáze posielania príspevkov do júla, tlač bude v auguste, ako
informoval šéfredaktor D. Velič.
6.
Členovia predsedníctva SCHS majú zvážiť svoj osobný prínos k fungovaniu SCHS.
7.
M. Jerigová vyzvala členov predsedníctva SCHS o oslovenie možných kandidátov do predsedníctva
SCHS, keďže voľby sa budú konať na jeseň 2020. M. Omastová oznámila, že do predsedníctva SCHS
pre pracovnú zaneprázdnenosť už kandidovať nebude.
8.
Ľ. Švorc informoval, že Facebooková stránka SCHS má už viac ako 200 sledovateľov, a pravidelne raz
do týždňa uverejňuje príspevky o dianí na SCHS.
9.
a) M. Drábik informoval o dianí v SNK IUPAC, za SCHS bude názvoslovnú komisiu reprezentovať J.
Moncoľ.
b) M. Omastová informovala, že inovátorom roka sa stal člen SCHS prof. J. Híveš z FCHPT STU.
c) R. Fišera informoval, že držiteľmi Chemistry Europe Fellows sú za Slovensko V. Milata a I.
Fleischer.
d) V. Milata informoval o potrebe aktualizovať údaje o SCHS v brožúre RSVS. SCHS navrhla V. Milatu
do Výkonného výboru RSVS.

Zapísala: RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
vedecká tajomníčka SCHS

RNDr. Monika Jerigová, PhD.
predsedníčka SCHS

