
Zápisnica z 

Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva  

konanej dňa 28.4.2022 v Bratislave 
 

Prítomní: 35 členov SSCHI – priložená prezenčná listina 

Program: 

1. Otvorenie Valného zhromaždenia SSCHI 

2. Voľba pracovných komisií 

3. Správa o činnosti SSCHI 

4. Správa o hospodárení SSCHI 

5. Správa Revíznej komisie SSCHI 

6. Diskusia a rôzne 

7. Voľba nového Výboru SSCHI a Revíznej komisie SSCHI 

8. Uznesenia 

9. Záver 

K bodu 1) 

Predseda Výboru SSCHI, prof. Jozef Markoš, privítal prítomných členov a v krátkosti prezentoval program 

VZ, ktorý bol odsúhlasený bez zmien všetkými prítomnými. 

K bodu 2) 

Zloženie komisií bolo odsúhlasené bez zmien všetkými prítomnými v poradí: 

Mandátová komisia: Miroslav Variny, Mário Mihaľ 

Volebná komisia: Viliam Rizman, Pavel Ačai, Juma Haydary 

Návrhová komisia: Ľudovít Jelemenský, Ján Janošovský, Juraj Sláva 

K bodu 3) 

Predseda prof. Markoš prečítal Správu o činnosti SSCHI za uplynulé trojročné obdobie (viď príloha). 

Hlavnými udalosťami uplynulého obdobia boli najmä zmeny spôsobené pandemickou situáciou, ktorá vo 

výraznej miere ovplyvnila aktivity spoločnosti – propagáciu na stredných školách a organizáciu konferencie 

a Letnej školy. Po odprezentovaní Správy o činnosti SSCHI vyzval prof. Markoš Dr. Illeovú, aby predniesla 

Správu o hospodárení SSCHI a následne pána Rizmana, aby plénum oboznámil so správou Revíznej 

komisie SSCHI. 

K bodu 4) 

Dr. Illeová odprezentovala podrobný rozpis príjmov a výdavkov SSCHI za uplynulé roky (viď príloha). 

Konštatovala zdravý finančný stav spoločnosti, pričom upozornila na možné problémy v budúcnosti, napr. 

spojené s prijímaním 2 % z daní. 

K bodu 5) 

Pán Rizman prečítal správu Revíznej komisie (viď príloha). Konštatoval, že neboli zistené žiadne 

nezrovnalosti v hospodárení a odporučil v mene Revíznej komisie prijať prednesenú Správu o hospodárení 

SSCHI. 



K bodu 6) 

Po odprezentovaní jednotlivých Správ otvoril predseda prof. Markoš diskusiu. 

Ing. Hanus sa zaujímal o situáciou s prijímaním 2 % z dane, keďže sa tento rok nepodarilo spoločnosti 

úspešne zaregistrovať ako prijímateľ. Prof. Markoš odpovedal na podnet tým, že v súčasnosti odporúčajú 

potenciálnym darcom 2 % poukázať sumu Nadácií pre rozvoj FCHPT STU. Doc. Variny pripomenul, že 

táto informácia už šla všetkým, o ktorých spoločnosť vie, že túto aktivitu realizovali po minulé roky. Tiež 

pripomenul, že zatiaľ neexistuje dohoda medzi spoločnosťou a fakultou o tom, ako sa tieto prostriedky 

identifikujú a prerozdelia. Prof. Jelemenský uviedol, že v minulosti nastal podobný problém práve na 

fakulte a tá riešila situáciu podobne s univerzitnou nadáciou. Univerzita sprístupnila fakulte tie prostriedky, 

ktoré bolo možné jasne identifikovať. Pokiaľ nebolo uvedené, od koho peniaze prišli, nebolo možné 

dožadovať túto sumu. Podobné riešenie očakáva aj v tejto situácii. 

Dr. Janošovský vyslovil názor, že je možné očakávať zvýšenú efektivitu Letnej školy, keďže najnovšie 

aktivity ministerstva školstva smerujú k štipendijnej podpore najlepších študentov, ktorí zostanú študovať 

na Slovensku. 

K bodu 7) 

Po poslednom diskusnom príspevku požiadal predseda prof. Markoš členov Mandátovej komisie 

o zhodnotenie stavu VZ. Komisia konštatovala, že VZ je uznášaniaschopné a na zvolenie členov výboru je 

potrebné získať 18 hlasov (nadpolovičná väčšina prítomných). Prof. Markoš predstavil návrh členov, ktorý 

pripravil dosluhujúci výbor. Prof. Markoš a prof. Polakovič sa rozhodli vo Výbore skončiť. Následne 

vyzval prof. Markoš plénum, aby navrhovalo ďalších kandidátov. Prvým navrhnutým kandidátom z pléna 

bol Dr. Zakhar, ktorý s návrhom súhlasil. Následne bol navrhnutý plénom prof. Haydary, ktorý rovnako 

s kandidatúrou súhlasil. Ako poslednou bola navrhnutá Dr. Adamíková, ktorá so svojím navrhnutím 

súhlasila. Na hlasovacom lístku tak bolo 9 pôvodných členov Výboru a 3 noví dopísaní, čím vzniklo 12 

kandidátov, z ktorých sa vyberalo 11 členov. Uskutočnila sa voľba. 

Po sčítaní hlasov (výsledky voľby v prílohe) pán Rizman za Volebnú komisiu konštatoval, že bolo 

zvolených 11 nových členov výboru a členovia Revíznej komisie v zložení: 

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

Jelemenský, Mário Mihaľ, Juraj Sláva, Miroslav Variny, Ronald Zakhar, Róbert Žajdlík 

Revízna komisia: Pavel Ačai, Zuzana Labovská, Viliam Rizman 

K bodu 8) 

Na záver predniesol člen Návrhovej komisie, Dr. Janošovský, Návrh uznesení Valného zhromaždenia 

SSCHI (viď príloha). Plénum Návrh prijalo všetkými hlasmi. 

K bodu 9) 

Prof. Markoš poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyzval novozvolených členov Výboru SSCHI na 

prvé stretnutie. 

Zapísal: Ing. Ján Janošovský, PhD. 

Overil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. 

V Bratislave dňa 28.4.2022 


