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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti 
chemického inžinierstva konanej dňa 21.4.2016 v Bratislave 
 
 
Prítomní: 30 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 všetkými hlasmi 
prítomných. 
 
K bodu 2) 
Návrhová komisia:  Jozef Dudáš, Juraj Sláva, Pavel Timár 
Mandátová komisia:  Miroslav Varíny, Mário Mihaľ, Štefan Schlosser 
Volebná komisia:  Viliam Rizman, Juraj Labovský, Pavel Ačai 
Všetky tri komisie boli schválené všetkými hlasmi 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 doc. Timára, aby predniesol Správu o hospodárení 
Spoločnosti a následne doc. Stopku, aby plénum oboznámil so správou Revíznej 
komisie. 
 
K bodu 4) a 5) 
Doc. Timár podrobne informoval o príjmoch a výdavkoch Spoločnosti (viď príloha, 
Správa o hospodárení SSCHI). Doc. Stopka 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 schváliť spomínanú Správu o hospodárení 
Spoločnosti (viď príloha, Správa Revíznej komisie SSCHI). 
 
K bodu 6) 
Následne otvoril predseda Spoločnosti, prof. Markoš, diskusiu. 
Na začiatku prof. Markoš konštatoval, že ako nezisková spoločnosť by SSCHI nemala 
vytvárať zisk. 
Prof. Hutňan sa pozastavil nad paradoxom, že podľa Správy o hospodárení napriek 
poklesu záujmu o konferenciu SSCHI v roku 2015, ktorá sa prejavila poklesom počtu 
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účastníkov, sa zisk Spoločnosti z konferenčných poplatkov oproti predošlým rokom 
zvýšil. Doc. Timár to vysvetlil maximálne úsporným využitím týchto finančných 
zdrojov. 
Ďalej sa prof. Hutňan zamýšľal nad zvýšením atraktivity konferencie SSCHI tým, že 
príspevky do konferenčného zborníka prejdú recenzným konaním. 
Prof. Markoš uviedol, že týmto problémom sa už Výbor SSCHI a tiež ďalší členovia 
Spoločnosti (doc. Dudáš) zaoberali. Ukazuje sa, že samo recenzné konanie nie je 
postačujúce. Príspevky zaradené do zborníka musia byť tiež citované v niektorej 
citačnej databáze. Otázka však znie, ako presvedčiť vlastníkov citačných databáz, aby 
zaradili zborník z konferencie SSCHI do svojho portfólia. Navyše, zostavovateľ 
zborníka v takomto prípade musí preukázať kvalitu recenzného konania a to výberom 
recenzentov a tiež percentuálnym zastúpením príspevkov, ktoré do zborníka neboli 
zaradené/boli zamietnuté. 
Doc. Dudáš sa vo svojom príspevku zameral na dôležitosť udržiavania kontaktov 
medzi priemyselnou sférou a akademickým prostredím. Poukázal na dôležitosť 
prezentácie špecifických tém na konferencii SSCHI, napríklad vo farmaceutickej 
sekcii a pod. Podľa jeho názoru je pri tom potrebný osobný vklad organizátorov, nové 
nápady a intenzívnejšia komunikácia. 
Ing. Schlosser nadviazal na predošlý diskusný príspevok a navrhol porozmýšľať nad 
organizovaním špeciálnych tematických sympózií v rámci konferencie SSCHI. 
Poukázal tiež na dôležitosť podpory Výboru SSCHI iniciatívam radových členov 
Spoločnosti. 
V rámci diskusie k návrhu prof. Markoša o získanie možnosti SSCHI byť príjemcom 
2% dane právnických a fyzických osôb sa rozdiskutovali zmeny stanov spoločnosti v 
§4 Činnosti spoločnosti o rozšírenie o nový bod, v rámci ktorého bude definované na 
aké účely získané prostriedky budú využité. 
Ing. Variny informoval plénum o svojich skúsenostiach z konferencie Slovenskej 
hutníckej spoločnosti. Poukázal na veľmi živú spoluprácu akademickej obce s 
hutníckymi a kovospracujúcimi spoločnosťami na Slovensku. Navrhol pokúsiť sa 
vytvoriť hutnícku sekciu v rámci konferencie SSCHI. Nakoniec vyzval na užšiu 
spoluprácu SSCHI s absolventmi FCHPT. 
 
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 zoznamy adeptov do Výboru a Revíznej komisie rozšírené 
o ďalších kandidátov. 
 
Ing. Variny, člen mandátovej a volebnej komisie informoval o počte 30 prítomných 
členov SSCHI, na základe čoho konštatoval, že plénum je uznášaniaschopné a má 
právo zvoliť členov Výboru SSCHI a Revíznej komisie SSCHI. Následne sa 
uskutočnila voľba. 
 
K bodu 7) 
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: Blahušiak Marek, Illeová Viera, Jelemenský Ľudovít, Markoš, Jozef, 
Mihaľ Mário, Polakovič Milan, Sláva Juraj, Varíny Miroslav, Žajdlík Róbert 
Revízna komisia: Ačai Pavel, Rizman Viliam, Labovská Zuzana 
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K bodu 8) 
Na záver predniesol člen návrhovej komisie, doc. Dudáš, Návrh uznesení Valného 
zhromaždenia SSCHI (viď príloha). 
Plénum Návrh 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 21.4.2016 


