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1 Úvod
Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie v súlade
s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 19.7.2012.

Základné ciele združenia


Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých
pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku i v
zahraničí.



Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym
organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania
mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.



Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.



Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku
a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.



Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania
chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných,
stredných a vysokých škôl.



Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí.



Organizovať akcie na podporu chémie.

Združenie dosahuje svoje ciele v činnostiach:


organizovanie seminárov, konferencií, kurzov a pod.,



podpora účasti na výchovno-vzdelávacích podujatiach,



podpora študijných pobytov, stáží a návštev škôl a vzdelávacích zariadení doma a v
zahraničí,



podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie rôznych publikácii pod.,



zlepšovanie materiálno-technických podmienok a prostredia pre účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.

2 Orgány občianskeho združenia
Orgánmi združenia sú:
a/ valné zhromaždenie,
b/ správna rada,
c/ predseda správnej rady – štatutárny orgán,
d/ dozorná rada – kontrolný orgán.
Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

Zloženie štatutárneho a kontrolného orgánu
občianskeho združenia ZDRUŽENIE UČITEĽOV CHÉMIE
identifikačné znaky:
Kontakt: tel. 0903688154; e-mail: helena.vicenova@gmail.com; web: www.zuch.sk
Správna rada:
RNDr. Helena Vicenová

– predseda
kontakt: tel. 0903688154, email: helena.vicenova@gmail.com

Ing. Mária Filová

– člen
kontakt: filovamaria@gmail.com

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

– člen
kontakt: chrappova@fns.uniba.sk

Dozorná rada:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD. – predseda
kontakt: martin.bodis2@gmail.com
PaedDr. Pavol Bernáth

– člen

Ing. Lucia Dovalová

– člen

Sídlo ZUCH
Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

3 Prehľad činností v roku 2018
6. národná konferencia učiteľov chémie

3. 1

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne
v predmete chémia na všetkých typoch škôl


2. februára 2018 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Otvorenie konferencie:

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., prorektorka TU pre vzdelávanie
RNDr. Igor Gallus., MŠVVaŠ SR
Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“
Vyhlásenie 2. ročníka súťaže „Skús pokus 2“
Odborné referáty
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD., NÚCEM Bratislava


Prírodovedná gramotnosť v štúdii PISA

doc. Ing. Ján Reguli, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava


Čo potrebujeme vedieť z chémie, aby sme si nezničili Zem?

prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU, Trnava


Vysokoškolské vzdelávanie a príprava učiteľov v Trnave: minulosť,
súčasnosť a budúcnosť

Valné zhromaždenie
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH
 schválenie Výročnej správy za rok 2017
 schválenie Plánu činnosti na rok 208
Tvorivé dielne
IBSE aktivity k témam Látky a ich vlastnosti, Zmesi, Časticový model látky,
Chemická väzba, Periodický zákon, Štruktúra a vlastnosti organických látok,
Fotosyntéza, Dýchanie.
Záver konferencie
– z konferencie bol vydaný Zborník príspevkov uverejnený na http://www.zuch.sk/

3.2 Skús pokus 2
 február – máj 2018
– Komisia v zložení:
Predsedníčka poroty: RNDr. Helena Vicenová
Čestný člen poroty prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Členky:

Mgr. Alžbeta Slavkovská
RNDr. Michaela Bugeľová
Ing. Mária Filová
JUDr. Monika Fegyveres Oravská

3.3 Učiteľ nie je Google 5 – 7. ročník odbornej konferencie
 7. jún 2018 v Senci
– vystúpenie vo workshope pre učiteľov chémie – Inovácie v učení chémie
3.4 EXPOLEDU – súvislé vzdelávanie učiteľov
– vzdelávací projekt odborného vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA
– Bratislava, Banská Bystrica a Košice – lektorovanie
3.5 Objavujeme čaro chémie


17. december 2018 – vyhodnotenie 4. ročníka súťaže

Komisia v zložení:
Predsedníčka komisie:

RNDr. Helena Vicenová

Členovia komisie:

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Ing. Mária Filová
Mgr. Alžbeta Slavkovská

– priebeh súťaže a vyhodnotenie 4. ročníka súťaže je uvedený v zápisnici

3.6 Zaregistrovanie ZUCH ako príjemcu 2 % z dane
3.7 Prezentácia činnosti ZUCH


na stránke www.zuch.sk



v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku



v časopise Dnešná škola – človek a príroda



na seminároch, konferenciách, workshopoch, metodických podujatiach

3.8 Časopis Dnešná škola – človek a príroda


vychádzal ako trojmesačník v elektronickej aj tlačenej podobe. K 31. 12. 2018 bolo jeho
vydávanie ukončené.

4 Finančná správa
V roku 2018 malo ZUCH:
- príjmy: 1553,56 eur
- výdavky: -1590,04 eur
Výsledok hospodárenia:

-36,48 eur

Hospodárenie skontrolovala dozorná rada.

5 Záver
Táto výročná správa je dostupná na stránke www.zuch.sk.

