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Členské služby a výhody | Česká společnost chemická  
 
Zapojení v České chemické společnosti, členu Asociace českých chemických společností, EuCheMS, ECTN-A a ČSVTS přináší 
individuálním chemikům, kromě vlastního členství v největší a nejstarší české profesní organizaci chemiků (zal. 1866): 
 

ROZŠIŘTE SVÉ KONTAKTY 
 celosvětově uznávanou příslušnost k jedné z nejstarších profesních organizací v chemii na světě,  
 možnost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH,  
 kontakty, informace, služby, možnosti, uplatnění,…  
 přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,  
 možnost přidruženého členství v IUPAC, a z toho plynoucí sleva u nakladatelství Blackwell a na konferencích 

sponzorovaných IUPAC, členové IUPAC dostávají časopis Chemistry International,  
 možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS, GDCh, GÖCh, SFC aj.),  
 

ZÚČASTNĚTE SE NÁRODNÍCH SJEZDŮ 
 možnost zúčastnit se národních sjezdů s významnou slevou pro členy, které jsou pořádány každoročně, jednou na Slovensku 

jednou v ČR,  
ZLEPŠETE SVOJI INFORMOVANOST 

 možnost dostávat 4x ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo" Chemických listů v tištěné či elektronické podobě,  
 možnost dostávat 4x ročně, cestou elektronické pošty, členské upozornění na nejdůležitější události a aktuality, 
 volný přístup k členskému magazínu ChemViews (http://www.chemistryviews.org/), jehož je ČSCH spoluvlastníkem, 

a to i na vašem mobilním telefonu apod., 
 členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě,  
 informace o dění v evropských strukturách, jako např. EuCheMS, ECTN, EC2E2N a podobně,  
 přístup k elektronickým informačním médiím Společnosti,  
 volný přístup k tištěným verzím časopisů ChemPubSoc Europe v „knihovně ČSCH“, kterou po dohodě s PřF UK Praha zřídila 

ČSCH v Knihovně chemie (sídlící v budově Hlavova 8/2030, Praha 2, Albertov, přízemí, v místnostech č. 148, 149, 150).  
 

ZAPOJTE SE DO ŘEŠENÍ GRANTŮ EU 
 možnost participovat na řešení grantů s evropskými partnery, jako napři ECTN a partnerskými národními společnostmi. 
  

UŠETŘETE PENÍZE 
 možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami,  
 podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH,  
 významnou slevu (ca 90%) na předplatné časopisu Chemistry - A European Journal, a dalších evropských časopisů 

konsorcia ChemPubSoc Europe, jichž je ČSCH spolumajitelem, 
 přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,  
 možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH, 
 slevu při zapůjčení automobilu (až 35%) u společností AVIS a HERTZ na celém světě, kromě Austrálie, a použití těchto 

automobilů na akcích v ČR za speciální tarify,  
 sleva 20 % z publikačních poplatků v časopise ChemOpenChem, který společnost spoluvlastní. 
 

ZDŮRAZNĚTE SVOJI PROFESIONALITU 
 možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu EurChem, 

platného v celé EU,  
BUĎTE VIDĚNI 

 možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.),  
 možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají",  
 a řadu dalších služeb, které se teprve sjednávají,  

PRO FIRMY A PODNIKATALE 
 Firmám, podnikům, institucím a dalším právnickým osobám nabízí ČSCH mimo jiné i tzv. "kolektivní členství", při kterém 

se ve vzájemné smlouvě sjedná to, čím mohou pomoci jedna strana druhé. Podrobnosti na dotaz.  
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69. ZJAZD CHEMIKOV 
11. - 15. september 2017 

Vysoké Tatry, Starý Smokovec, Grand Hotel Bellevue 

Vážení priatelia, 
v mene organizačného a programového výboru, sponzorov 
a čestného predsedníctva je nám potešením Vás pozvať na 
náš ďalší spoločný 69. Zjazd chemikov a to opäť do 
Vysokých Tatier. Popri pozvaných prednáškach sa môžete 
tešiť na pripravovanú zaujímavú plenárnu prednášku.   
 

Organizačný výbor 
Mária Omastová, Viktor Milata –  predseda 

Peter Šimon – vedecký tajomník 
Jan John – vedecký tajomník 

Zuzana Hloušková – hospodár 
Simona Procházková – výkonný tajomník 

Miroslav Michalka, Michal Procházka – technický tajomník 
 

Programový výbor 
Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. (SCHS)  
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. (SCHS) 
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (SCHS) 

Ing. Roman Karlubík, MBA (ZCHFP) 
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (SSPCH) 
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (SCHS) 

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (SCHS) 
Ing. Roman Fišera, PhD. (SCHS) 

Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. (SCHS) 
RNDr. Róbert Góra, PhD. (SCHS) 

RNDr. Monika Jerigová, PhD. (SCHS)  
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Florián, DrSc. (SCHS) 

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (STU, BA) 
Prof. Ing. Marián Koman, DrSc. (STU, BA) 

Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (STU, BA) 
Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (STU, BA) 

Ing. Michal Korenko, PhD. (SAV, BA) 
Mgr. Martin Danko, PhD. (SAV, BA) 

Doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (UK, BA) 
Doc. Ing. Milan Vrška,CSc. (STU, BA) 

Prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. (UK, BA) 
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. (UK, BA) 

Prof. Mgr. Radoslav Šebesta, DrSc. (UK, BA) 
Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (STU, BA) 

 Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (STU, BA) 
Ing. Ján Hirsch, DrSc. (SAV, BA) 

Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. (STU, BA) 
Doc.Ing. Ján Reguli, PhD. (SCHS) 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (UK, BA) 
Doc.RNDr.Zuzana Vargová, PhD. (UPJŠ, KE) 

Doc.RNDr. Katarína Reiffová, CSc. (UPJŠ, KE) 
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, CSc. (TU, KE) 

Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (TU, KE) 
RNDr. Slávka Hamuľáková, PhD. (UPJŠ, KE) 
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (UPJŠ, KE) 

Doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (TU, KE) 
Ing. Elena Kulichová (Nováky SCHS) 

RNDr. Helena Vicenová (ZUCH) 
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (UCM, TT) 

 
 

 

Sekcie:  
Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Nanomateriálová 
chémia, Anorganická a materiálová chémia, Organická 
chémia, Polyméry, Jadrová chémia, Vyučovanie a história 
chémie, Životné prostredie, Potravinárstvo a biotechnológie, 
Chemprogress – chemické technológie.   
 
Konferenčný poplatok  
účastník člen*, all inclusive# 430 € 
účastník člen*, bez ubytovania 320 € 
dôchodca, študent, doktorand, člen*, all inclusive# 370 € 
dôchodca, študent, doktorand, člen*, bez ubytovania   270 € 
sprevádzajúca osoba, all inclusive#                             300 € 
príplatok za nečlena 100 € 
príplatok za jednolôžkovú izbu 200 € 
 
Poznámka: *člen SCHS, ČSCH #poplatok zahŕňa konferenčné 
materiály, ubytovanie v hoteli Bellevue v dvojposteľovej izbe s plnou 
penziou (od večere 11. 9. po obed 15. 9.), uvítací večierok, postrové 
sekcie s občerstvením, prestávkové občerstvenie, slávnostný večer, 
miestny poplatok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej 
služby.  
 
Termíny:   
Registrácia  do 1. júna 2017 
Platba do 1. júna 2017 
Abstrakt do 1. júna 2017 

 
Storno poplatky: Refundácia 100 % platby do 1.6.2017, 70 % 
platby do 1.7.2017, 30 % platby po 1.7.2017 po odpočítaní 
poplatkov za bankový prevod. 
 
Formy prezentácie:  
Poster (800 mm šírka × 1 000 mm dĺžka) 
Súťaž formou komentovaných posterov, študenti 
a doktorandi.  
 
Prednáška 
Formát MS Powerpoint 
pozvaná prednáška 40 min. + 5 min. diskusia 
prednáška 20 min.  
Panelová diskusia ako záver zjazdu  
 
Abstrakt v časopise ChemZi 2017. 
 
Kontakt: Slovenská chemická spoločnosť 
 Radlinského 9/1111, 812 15 Bratislava 
Tel: +421/2/52495205 
e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com 
web: http://69zjazd.schems.sk/ 

 


