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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti 

chemického inžinierstva konanej dňa 25.4.2019 v Bratislave 
 

 

Prítomní: 27 členov SSCHI – podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

PROGRAM: 1) Otvorenie Valného zhromaždenia SSCHI  

2) Voľba pracovných komisií 

3) Správa o činnosti SSCHI 

4) Správa o hospodárení  

5) Správa Revíznej komisie SSCHI 

6) Diskusia 

7) Voľba nového Výboru SSCHI a Revíznej komisie SSCHI 

8) Uznesenie 

9) Záver 

 

K bodu 1) 

Predseda Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI), prof. Markoš, 

privítal prítomných členov Spoločnosti a v krátkosti ich oboznámil s programom 

Valného zhromaždenia, ktorý bol hlasovaním schválený bez zmien hlasmi všetkých 

prítomných. 

 

K bodu 2) 

Návrhová komisia:  Ľudovít Jelemenský, Juraj Sláva, Ján Janošovský 

Volebná komisia:  Viliam Rizman, Juma Haydary, Pavel Ačai 

Obe komisie boli schválené hlasmi všetkých prítomných členov SSCHI. 

 

K bodu 3) 

Nasledovala informácia o činnosti SSCHI za uplynulé trojročné obdobie, ktorú 

predniesol predseda Spoločnosti, prof. Markoš (viď príloha, Správa o činnosti). 

Potom prof. Markoš vyzval Ing. Illeovú, aby predniesla Správu o hospodárení 

Spoločnosti a následne doc. Ačaia, aby plénum oboznámil so správou Revíznej 

komisie. 

 

K bodu 4) a 5) 

Ing. Illeová podrobne informovala o príjmoch a výdavkoch Spoločnosti (viď príloha, 

Správa o hospodárení SSCHI). Doc. Ačai následne predniesol Revíznu správu o 

činnosti Spoločnosti, podľa ktorej neboli zistené žiadne nezrovnalosti v hospodárení 

spoločnosti. Na základe uvedeného konštatoval, že Revízna komisia odporúča 

zúčastneným členom Spoločnosti prijať a schváliť spomínanú Správu o hospodárení 

Spoločnosti (viď príloha, Správa Revíznej komisie SSCHI). 

 

K bodu 6) 

Pred otvorením diskusie predseda SSCHI, prof. Markoš, pripomenul významné 

životné jubileum iniciátora vzniku Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, 

jej spoluzakladateľa a prvého predsedu, prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc. Pri tejto 

príležitosti sa mu poďakoval za jeho minulú a tiež aktuálnu činnosť v prospech 

Spoločnosti, odovzdal mu ocenenie a pamätný list SSCHI. 

Následne predseda Spoločnosti, prof. Markoš, vyzval účastníkov VZ do diskusie. 
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Prof. Jelemenský sa zamyslel nad spôsobmi propagácie štúdia na FCHPT aj 

prostredníctvom informovania o chýbajúcich počtoch kvalifikovaných zamestnancov 

v chemickom priemysle a nad využitím moderných informačných technológií na tento 

účel. Navrhol pripraviť grantovú schému z finančných prostriedkov SSCHI na 

podporu iniciatívy študentov pri zlepšení propagácie študijného programu Chemické 

inžinierstvo na FHCPT. 

Prof. Báleš reagoval na informáciu o znižujúcom sa počte účastníkov medzinárodnej 

konferencie SSCHI zatraktívnením konferencie tým, že zborník z nej bude 

recenzovaný. 

Prof. Markoš uviedol, že napriek recenznému konaniu pri zaradení príspevkov 

z konferencie do zborníka nedokážeme zaručiť vyššiu atraktivitu najmä pre 

účastníkov konferencie z V4. Na to by bolo potrebné, aby bol takýto zborník zaradený 

do niektorej z citačných databáz. Ďalším problémom je veľká časová náročnosť 

prípravy takéhoto zborníka. Navrhol tiež, aby sa novozvolený výbor otázke 

recenzovaného zborníka z konferencie SSCHI venoval a pokúsil sa nájsť skupinu ľudí 

ochotných obetovať čas takejto činnosti. 

Prof. Jelemenský v tejto súvislosti oslovil prodekana prof. Polakoviča s návrhom 

vydať špeciálne číslo časopisu Acta Chemica Slovaca, vydávaného fakultou, 

s finančným prispením SSCHI. 

V reakcii prof. Polakovič uviedol, že cena za vydanie jedného článku v časopise je 

približne 100 Eur. Komplikáciou pri uplatnení tejto myšlienky je tiež fakt, že 

vydavateľ práve vypovedal spoluprácu s týmto časopisom. 

Ing. Kurák sa zaujímal o aktuálne spôsoby propagácie najmä postgraduálneho štúdia 

mimo Slovenska. 

V tejto súvislosti upozornil prof. Markoš na problémy s byrokraciou a tiež relatívne 

nízkym finančným krytím pre študentov. Doc. Bakošová z pozície prorektorky STU 

informovala o aktivitách FCHPT a celej STU pri cielenej propagácii štúdia 

v zahraničí, najmä na Ukrajine. Uviedla, že už aj v súčasnosti k nám prichádzajú 

študenti zo zahraničia, hoci v prípade doktorandského štúdia len v malom počte 

a obsadzujú miesta len v niektorých študijných programoch. Spomenula, že 

v súčasnosti sa tiež uvoľňujú veľmi striktné právne požiadavky a výrazne sa zlepšuje 

spolupráca s cudzineckou políciou SR pri odbúraní byrokratickej záťaže spojenej so 

štúdiom cudzincov. 

Ing. Variny upozornil na hroziaci výpadok v počtoch stredných škôl, ktoré navštívia 

členovia SSCHI počas propagácie štúdia na študijnom programe Chemické 

inžinierstvo.  

Podľa prof. Markoša údaje z analýz ukazuje pomerne nízky vplyv takejto plošnej 

propagácie na štúdia na počty prihlásených študentov a reštrikcie zo strany vedenia 

stredných škôl. Na druhej strane možno za úspech považovať ochotu absolventov 

a tiež aktuálnych študentov pri sprostredkovaní takejto formy propagácie na ich 

materských stredných školách. 

Doc. Haydary v tejto súvislosti upozornil na spôsoby propagácie prostredníctvom 

internetu a sociálnych sietí. V reakcii prof. Jelemenský uviedol, že takýto spôsob 

propagácie sa javí v súčasnosti ako najúčinnejší, hoci je pomerne drahý nakoľko ho 

 na profesionálnej úrovni vedia sprostredkovať len agentúry. 

Ing. Variny sa chcel dozvedieť, či pomáha organizovanie špeciálnych workshopov 

zvýšeniu počtu účastníkov konferencie SSCHI. 

Ing. Mihaľ uviedol, že vďaka organizovaniu takýchto workshopov sa zvýšil počet 

prednášok , hoci počet prezentácií formou vývesiek súvisiacich s týmto workshopom 

nie je vysoký. 
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Ing. Variny navrhol, aby SSCHI získalo spätnú väzbu o motivácii k účasti na 

konferencii od jej účastníkov formou ankety. 

Ďalej sa Ing. Variny zaujímal o to, či môže byť plánovaná konferencia PERMEA 

2022 zisková. 

Prof. Markoš, ako člen organizačného výboru tejto konferencie, uviedol, že vo 

väčšine prípadov je konferencia PERMEA vedeckou obcou vnímaná ako úspešná 

a inšpirujúca. V porovnaní s konferenciou SSCHI je tiež väčšia, s vyšším finančným 

rozpočtom a nákladmi ale aj príjmami. 

Na záver sa ešte doc. Haydary pýtal, či údaje uvedené v Správe o hospodárení SSCHI 

sú očistené od ďalšieho zdanenia alebo od ďalších obslužných nákladov. 

Na túto otázku odpovedala Ing. Illeová kladne. 

 

K bodu 7) 

Po poslednom diskusnom príspevku požiadal predseda SSCHI členov mandátovej 

a volebnej komisie, aby začali s prípravou voľby nového Výboru SSCHI a Revíznej 

komisie SSCHI. Zdôvodnil tiež návrh členov, ktorý pripravil dosluhujúci výbor. Na 

návrh z pléna boli zoznam adeptov do Výboru SSCHI rozšírený o ďalšieho 

navrhnutého kandidáta. 

Volebná komisia informovala o počte 27 prítomných členov SSCHI, na základe čoho 

konštatovala, že plénum je uznášaniaschopné a má právo zvoliť členov Výboru 

SSCHI a Revíznej komisie SSCHI. Následne sa uskutočnila voľba. 

Po sčítaní hlasov vyhlásil člen volebnej komisie, p. Rizman výsledky (viď príloha). 

Tajnou voľbou bol zvolený nový výbor a revízna komisia SSCHI v zložení: 

Výbor SSCHI: Červeňanský Ivan, Hanus Kristián, Illeová Viera, Janošovský Ján, 

Jelemenský Ľudovít, Markoš Jozef, Mihaľ Mário, Polakovič Milan, Sláva Juraj, 

Variny Miroslav, Žajdlík Róbert, ... 

Revízna komisia: Ačai Pavel, Labovská Zuzana, Rizman Viliam 

Na základe vôle pléna Valného zhromaždenia SSCHI bol počet členov Výboru 

SSCHI rozšírený na jedenásť členov. Návrh na zvýšenie počtu členov Výboru SSCHI 

bol prijatý hlasmi všetkých prítomných členov SSCHI. 

 

K bodu 8) 

Na záver predniesol člen návrhovej komisie, Prof. Jelemenský, Návrh uznesení 

Valného zhromaždenia SSCHI (viď príloha). 

Plénum Návrh uznesení jednomyseľne prijalo. 

Prof. Markoš sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyzval novozvolených 

členov Výboru SSCHI a Revíznej komisie SSCHI na prvé stretnutie nového Výboru. 

 

 

 

Zapísal:   Doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. 

 

 

 

 

Overil:   prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 25.4.2019 


