
 

Zápisnica č. 273 

zo zasadnutia P-SChemS dňa 16. januára 2023 o 14:00 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: Ľ. Švorc, M. Jerigová, P. Šimon, V. Milata, R. Fišera, M. Procházka,  

M. Halinkovičová, I. Šalitroš, E. Viglašová, R. Góra, D. Gyepesová, Z. Cibulková, M. Drábik, 

D. Velič 

 

Neprítomní: J. Moncoľ, R. Oriňaková (ospravedlnená) 

 

Forma zasadnutia: prezenčná 

 

Program zasadnutia:  

1. Odovzdanie a preberanie funkcie predsedu SChemS 

2. Stav hospodárenia SChemS 

3. Žiadosť o finančný príspevok na projekty spolupráce s CHÚ SAV 

4. Chemické horizonty 

5. 75. Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách 

6. Databáza, web, Newsletter, FB 

7. ChemZi 

8. Informácie zo SNK pre chémiu IUPAC, EuChemS, Chemistry Europe 

9. Aktualizácia Stanov SChemS 

10. Rozličné 

 

K jednotlivým bodom: 

 

1. Rokovanie P-SChemS otvorila M. Jerigová, ktorá sa poďakovala členom P-SChemS za 

spoluprácu v rámci funkčného obdobia 2020-2022, počas ktorého pôsobila vo funkcii 

predsedníčky SChemS. Zároveň zaželala veľa šťastia a síl novému predsedovi SChemS  

Ľ. Švorcovi (nový predseda s účinnosťou od 1.1.2023). V úvodnom vstupe sa Ľ. Švorc 

poďakoval M. Jerigovej za odvedenú prácu vo funkcii predsedníčky SChemS. Zároveň vyslovil 

presvedčenie, že spolupráca medzi jednotlivými členmi P-SChemS bude naďalej pokračovať 

v prospech napredovania SChemS. 

 

2. Hospodárka SChemS M. Halinkovičová prezentovala členom predsedníctva informáciu o 

aktuálnom stave financií na všetkých troch účtoch spoločnosti (členské+2%, zjazdový, 

konferenčný). S cieľom kompenzovať stratu na konferenčnom účte navrhla v prvej fáze presunúť 

1000 € zo zjazdového účtu na konferenčný účet. P-SChemS tento návrh jednomyseľne schválilo. 

V závislosti od zisku na konci roku 2023 budú na konferenčný účet postupne presunuté ďalšie 

finančné prostriedky. M. Halinkovičová ďalej členom P-SChemS oznámila, že v prípade 

konferenčných poplatkov bude treba s FCHPT STU čo najrýchlejšie riešiť Zmluvu o zálohových 

platbách. V tomto smere apelovala aj na potrebu právnej pomoci pri vypisovaní takejto zmluvy. 
 

Ľ. Švorc v tomto bode predniesol návrh (ešte z roku 2022) na zvýšenie mzdových financií pre 

M. Halinkovičovú uvedených v Dohode o pracovnej činnosti zo sumy 135 € v hrubom na sumu 

285 € v hrubom, s účinnosťou od 24.01.2023. P-SChemS tento návrh jednomyseľne schválilo.  

 



 

3. Ľ. Švorc oboznámil P-SChemS s dokumentom „Žiadosť o finančný príspevok na projekty 

spolupráce s CHÚ SAV“, ktorý sa každoročne v januári/februári podáva na posúdenie pre 

Komisiu SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (KSVS). Zároveň sa poďakoval 

členom predsedníctva za spoluprácu pri tvorbe návrhov a informoval, že v priebehu najbližších 

dní žiadosť elektronicky aj osobne doručí Mgr. Kozmonovi na CHÚ SAV (deadline je 

25.1.2023).  

4. I. Šalitroš informoval o prvej tohtoročnej prednáške v rámci Chemických horizontov, ktorá sa 

uskutočnila online formou 11.1.2023, prednášajúcim bol vedúci Laboratória pokročilých 

materiálov na PriF UK v Bratislave, RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., s témou „Nanomateriály 

a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych 

technológií“. Prednáška sa taktiež nahrávala na youtube kanál SChemS a je voľne dostupná 

k nahliadnutiu. 18.1.2023 sa k uvedenej prednáške uskutočnila neformálna diskusia 

s prednášateľom na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie FCHPT STU za účasti 

približne 12 záujemcov. I. Šalitroš priblížil plán harmonogramu prednášok v rámci Chemických 

horizontov na prvý polrok 2023, počas ktorého budú oslovení Dr. Madejová, prof. Alexy a  

Dr. Mistrík. Z dlhodobejšieho hľadiska sa plánuje vytvoriť kombinovaný online a prezenčný 

spôsob prednášania Chemických horizontov. I. Šalitroš preverí možnosti dostupnosti výpočtovej 

techniky na nahrávanie (kamera, mikrofón) a uskutočnenia prezenčnej/hybridnej formy 

Chemických horizontov (priestory, kameraman). 

 

5. M. Jerigová podala aktuálnu informáciu o 75. Zjazde chemikov vo Vysokých Tatrách, ktorého 

organizácia sa v najbližších dňoch rozbieha (vo februári bude zverejnený prvý cirkulár na webe 

zjazdu). Zároveň požiadala členov predsedníctva o priebežné návrhy na 4 pozvaných 

prednášateľov zo Slovenska. Osobitne apelovala na podporu účasti doktorandov a mladých 

chemikov v rámci súťaže Cena Marty Sališovej. M. Procházka potvrdil, že čoskoro bude spustená 

web stránka zjazdu. 

 

6. M. Procházka v rámci spravovania web stránky SChemS informoval o súčasnom stave 

databázy SChemS, ktorá sa postupne aktualizuje. Súčasný počet členov podľa databázy je 846, 

z čoho je 29 sú čestní členovia. Zároveň spoločne s Ľ. Švorcom, D. Gyepesovou a V. Milatom 

vyslovili potrebu vyššej aktivity členov v rámci Odborných skupín SChemS a komunikácie s  

P-SChemS. Celkový počet OS je 29 (vrátane Názvoslovnej komisie), avšak niektoré sú dlhodobo 

neaktívne. Na P-SChemS sa dohodlo, že táto situácia sa bude riešiť s jednotlivými predsedami 

OS na V-SChemS. M. Procházka ďalej informoval o Newslettri, ktorý bude na mesačnej báze 

informovať členov SChemS o aktuálnych novinkách.  

Ľ. Švorc priebežne uverejňuje príspevky o všetkých aktivitách spoločnosti na FB SChemS. 

V rámci diskusie vyslovil aj úvahu a želanie, že pre zvýšenie diseminácie aktivít SChemS by si 

naša spoločnosť v budúcnosti mohla založiť aj bezplatný účet na Instagrame.  

 

7. Šéfredaktor časopisu ChemZi D. Velič požiadal členov P-SChemS o zasielanie príspevkov 

a upozornil na deadline do najbližšieho čísla ChemZi 2/2022 (február 2023). Príspevky treba 

posielať D. Veličovi a M. Jerigovej. 

 

8. IUPAC poskytne ceny v podobe troch diplomov na posterovej sekcii 75. Zjazdu chemikov vo 

Vysokých Tatrách (informoval M. Drábik). P-SChemS zároveň vyjadrilo podporu uskutočnenia 



 

Valného zhromaždenia IUPAC v Prahe v 2029. V tejto súvislosti bol dňa 8.1.2023 novozvolenej 

výkonnej riaditeľke IUPAC Dr. Grete Heydenrych odoslaný sprievodný list so zámerom, 

v ktorom sa deklaruje, že organizátormi toho podujatia budú ČSCH a SChemS (zástupca za 

Slovensko je Dr. Igor Lacík).  

R. Fišera podal najnovšiu správu o „Chemistry Europe Award 2023", ktorú získal  

prof. Bert Weckhuysen z Utrechtskej univerzity v Holandsku za vynikajúce úspechy a vedúce 

postavenie v oblasti trvalo udržateľného výskumu chémie a katalýzy. Slávnostné odovzdávanie 

sa uskutoční v auguste počas 49. svetového chemického kongresu IUPAC 

(IUPAC|CHAINS2023) v Haagu v Holandsku. Na tomto podujatí prof. Bert Weckhuysen 

prevezme ocenenie a prednesie prednášku. Táto informácia je zverejnená na webe aj FB SChemS. 

V rámci agendy EuChemS R. Oriňáková vopred emailom pred uskutočnením rokovania  

P-SChemS informovala o súčasných aktivitách EuChemS. Každý z členov predsedníctva obdržal 

nasledovné dokumenty: zápisnica z Valného zhromaždenia EuChemS (26.-27.8.2022, Lisabon, 

Portugalsko), zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru EuChems (19.10.2022, online forma), 

dokument v súvislosti s verejnou konzultáciou o priebežnom hodnotení programu Horizon 2020 

a informácie zo zasadnutia Výkonného výboru EuChemS (16.1.2023). Aktivity EuChemS budú 

detailnejšie rozoberané na ďalšom zasadnutí P-SChemS a na V-SChemS. 

 

9. Ľ. Švorc pripomenul členom P-SChemS možnosť pripomienkovania Stanov SChemS v rámci 

aktualizácie, ktorej proces bol rozbehnutý ešte koncom roka 2022. P-SChemS sa ďalej zaoberalo 

otázkou nového funkčného obdobia predsedu a podpredsedov SChemS (čl. 12), pričom v schéme 

„1. podpredseda ‒ predseda ‒ 2. podpredseda“ pre počty rokov boli prerokúvané nasledovné 

možnosti: 2-4-2, 2-4-4 a 3-4-3. P-SChemS po diskusii schválilo model 2-4-4 a táto informácia 

bude zohľadnená aj v nových Stanovách SChemS. Členovia P-SChemS môžu emailom/osobne 

pripomienkovať Ľ. Švorcovi jednotlivé články stanov, deadline bol určený do najbližšieho 

zasadnutia P-SChemS (v týždni od 27.2. do 3.3.2023). 

 

10. Rozličné: 

- Ľ. Švorc informoval členov predsedníctva o 66. zjazde Poľskej chemickej spoločnosti, ktorý sa 

bude konať v dňoch 18.-23.9.2023 v Toruni. 

- Návrhy na ocenenia SChemS na rok 2023: R. Góra pripraví nominácie na voľbu a schválenie 

Medaily Dobroslava Prístavku pre prof. Floriána a prof. Sojáka. Na ďalšie obdobie sa 

predpokladá priebežná príprava nominácie pre prof. Matisovú, prof. Krupčíka a prof. Labudu.  

- Ľ. Švorc podal informáciu o novom čísle bulletinu časopisu Chemické Listy 1/2023, v ktorom 

vyšli dva články od podpredsedu ČSCH prof. Drašara: PŘEDSEDOVÉ SPOLEČNOSTI 

CHEMICKÉ V LETECH 1904–1943 a POVÁLEČNÍ PŘEDSEDOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ 

SPOLEČNOSTI CHEMICKÉ, PŘEDCHŮDCI PROF. ČŮTY (dostupné na: http://chemicke-

listy.cz/Bulletin/). 

- SChemS sa bude podieľať na organizácii konferencie „Nanomaterials: Fundamental and 

Applications“ v dňoch 15.-18.10.2023 (informácia od R. Oriňakovej, prezentoval Ľ. Švorc). 

- E. Viglašová oznámila P-SChemS, že s účinnosťou od 1.2.2023 sa stáva prorektorkou UK v 

Bratislave. P-SChemS jej srdečne blahoželalo k tomuto významnému míľniku. Zároveň 

vyslovilo nádej a presvedčenie, že pre SChemS bude naďalej pracovať v agende cien SChemS 

pre študentov. 

- Ľ. Švorc apeloval na postupné používanie skratky „SChemS“, ktorá nahradí pôvodnú skratku 

„SCHS“ (túto skratku používa aj Slovenská chirurgická spoločnosť). 

http://chemicke-listy.cz/Bulletin/
http://chemicke-listy.cz/Bulletin/


 

- V. Milata a M. Halinkovičová informovali o objednaní dorábky 20 ks Medaily Daniela Belluša 

v Mincovni Kremnica. Orientačná cena je ca. 300 € aj s etui. 

- Ľ. Švorc, V. Milata a P. Šimon podali správu o stretnutí s predstaviteľmi Zväzu chemického 

a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, prezidentom Ing. Romanom Karlubíkom, MBA 

a generálnou sekretárkou Ing. Silviou Surovou. Na stretnutí sa diskutovalo o možnostiach 

budúcej spolupráce medzi SChemS a ZCHFP. 

- Na základe predchádzajúceho súhlasu P-SChemS V. Milata zaslal generálnemu riaditeľovi 

Incheba, a.s. Ing. Alexandrovi Rozinovi list s ponukou stať sa členom Edičnej rady časopisu 

ChemZi. 

- Ľ. Švorc oboznámil P-SChemS o ďalšom termíne rokovania, ktoré je plánované v týždni  

27.2.-3.3.2023. Na toto rokovanie bude prizvaná aj členka SChemS a zástupkyňa Slovenskej 

komisie CHO Mgr. Jela Nociarová, PhD. Bude informovať o celoštátnom kole CHO, Letnej 

škole chémie a Letnej škole mladých chemikov, ktoré SChemS dlhodobo podporuje. 

- Ľ. Švorc navrhol priebežný termín rokovania V-SChemS na druhú polovicu marca 2023. 

 

Príloha: prezenčná listina zo zasadnutia  

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 1.2.2023 prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. 

       predseda SChemS 
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