
 

Zápisnica č. 272 
zo zasadnutia P SCHS dňa 18. februára 2021 o 10,00 online 

_____________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: M. Jerigová, P. Šimon, V. Milata, Ľ. Švorc, R. Fišera, M.Procházka, M. 
Halinkovičová, I. Šalitroš, R. Oriňaková, E. Viglašová, R. Góra, J. Moncoľ, D. Velič, M. Drábik 
 
Program:  
 
1. Stanovy SCHS 
2. Stav hospodárenia SCHS   
3. Úlohy predsedníctva SCHS 
4. Chemické horizonty 
5.  ChemZi 
6. 73. ZCH 2021 
7. Podpora mladých vedeckých pracovníkov pre účasť na zjazde 
8. Ceny SCHS 
9. Informácie zo SNK pre chémiu IUPAC,  EuCheMS a RSVS     
10. Databáza, web, FB 
11. Rozličné, ocenenia SCHS   
 
K jednotlivým bodom: 
 
1. M. Jerigová informovala predsedníctvo o potrebe prepísať Stanovy SCHS s termínom do 
konca roka 2021. Návrhy na úpravu sú od všetkých členov predsedníctva vítané s podrobným 
preštudovaním súčasných Stanov SCHS. 
2. M. Halinkovičová informovala o príjmoch a výdavkoch SCHS za rok 2020. 
3. Členovia predsedníctva SCHS majú zvážiť svoj osobný prínos k fungovaniu SCHS. 
4. Organizáciu prednášok Chemické horizonty prevzal I. Šalitroš. Prednášky sa budú konať zatiaľ 
online formou a M. Jerigová a Ľ. Švorc budú nápomocní pri organizácii. I. Šalitroš navrhne 
pozvaných prednášajúcich. 
5. D. Velič informoval, že časopis ChemZi je momentálne vo fáze grafického spracovania 
a následne pripravený do tlače. V. Milata odprezentoval históriu a súčasnosť časopisu Chemické 
zvesti, ktoré sú momentálne na patentovom úrade ako názov a značka voľné. Po diskusii 
v predsedníctve V. Milata a P. Šimon po zistení všetkých informácií podajú žiadosť v mene 
SCHS o vlastníctvo názvu Chemické zvesti v prospech SCHS, doteraz bol vo vlastníctve CHÚ 
SAV. 
6. Vedecký tajomník 73. Zjazdu chemikov Ľ. Švorc podal informácie o oslovených garantoch 
sekcií, pozvaných prednášajúcich, ktorí súhlasili. Predpokladá sa organizovanie zjazdu vo 
Vysokých Tatrách v hoteli Bellevue v termíne 6-10. september 2021. Všetky informácie budú 
zverejnené na web stránke zjazdu. 
7. Bod 7 bude predmetom diskusie na ďalšom stretnutí Predsedníctva SCHS. 
8. Bod 8 bude predmetom diskusie na ďalšom stretnutí Predsedníctva SCHS. 
9. M. Jerigová poďakovala V. Milatovi za podanie žiadosti o financie na RSVS. Žiadosť 
spracovali M. Jerigová, M. Halinkovičová a V. Milata. D. Gyepesová spracovala a poslala správu 
o činnosti SCHS dňa 18.2. 2021 pre RSVS za rok 2020. M. Drábik informoval o úmysle pripraviť 
na vydanie brožúru: Stručné prehľady názvosloví, spoločne všetky tri (SK aj EN), pod hlavičkou 
SNK IUPAC a SCHS, s financovaním nákladov prostredníctvom „projektu CHÚ-SCHS“. 
Zároveň požiadal členov P SCHS o vyjadrenie k dvom otázkam. A to: Považujú/považovali by 



 

členovia SNK a aj P SCHS takúto príručku za doplnkovú didaktickú pomôcku pre výuku 
a zvládnutie chem. názvosloví? Vie niekto, aké kroky sú potrebné, aby sa takáto brožúra stala 
doplnkovou didaktickou pomôckou? M. Drábik takisto prisľúbil požiadať orgány IUPAC o právo 
udeliť IUPAC Poster Awards na tohtoročnom zjazde chemikov pre dvoch našich mladých 
kolegov – autorov najkvalitnejších posterov v kategóriách študent a vedecký pracovník do 35 
rokov. M. Drábik ďalej informoval  o uvoľnení postov SK delegáta v divíziách EuChemS – 
anorganická chémia a chémia materiálov a tuhej fázy, v súvislosti so svojou abdikáciou z týchto 
postov a o konzultáciách s potenciálnymi novými SK delegátmi v týchto divíziách; prof. V. 
Zeleňák z PriF UPJŠ Košice prejavil záujem o aktivity divízie anorganická chémia, poskytol 
svoje CV a info-vizitku.   Po diskusii P SCHS navrhuje  do divízie anorganická chémia 
delegovať prof. V. Zeleňáka. M. Drábik zašle návrh predsedovi uvedenej divízie spolu so svojou 
abdikáciou. Do divízie chémia materiálov a tuhej fázy dohľadať vhodného delegáta, členovia P 
SCHS do troch týždňov, po tomto termíne aj obsadenie tohto postu prekonzultuje M. Drábik s 
prof. V. Zeleňákom.  R. Fišera v krátkosti informoval o aktivitách spojených s Chemistry 
Europe, ktoré sú uverejňované na web stránke a FB profile SCHS. 
10. Ľ. Švorc priebežne uverejňuje príspevky o všetkých aktivitách SCHS na FB SCHS. M. 
Procházka urobil novú web stránku SCHS a takisto aj web stránku zjazdu, ktorý bude aj 
s predbežnou registráciou spustený v najbližších dňoch. M. Drábik požiadal M. Procházku 
o drobné úpravy web stránky (nadnárodné organizácie/IUPAC/SNK IUPAC), podľa dodaných 
podkladov. M. Procházka následne referoval takisto aj o databáze členov SCHS, ktorá je 
priebežne aktualizovaná. 
11. Tento bod nebol diskutovaný. 
 
 
 
 
 
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.   RNDr. Monika Jerigová, PhD.                       
     vedecká tajomníčka SCHS                          predsedníčka SCHS 


