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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 výchovno-

vzdelávacieho 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.bodis@pobox.sk 

PaedDr. Pavol Bernáth                      – člen 

Mgr. Marta Remetová                       – člen 

 
 
Sídlo ZUCH 
Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 



3 Prehľad činností v roku 2012 
 
 
3. 1 Ustanovujúce valné zhromaždenie 

• 11. septembra 2012 v Metodicko-pedagogickom centre na Ševčenkovej ulici v Bratislave  

 

 

3.2 EduArt – rozširovanie skúseností najlepších učiteľov 

• 2. novembra 2012 – ZUCH sa stalo partnerom MŠVVaŠ SR 

- cieľom projektu je prispieť najmä ku skvalitneniu procesu výchovy 

a vzdelávania, k zlepšeniu spoločenského postavenia pedagogických zamestnancov 

a k zatraktívneniu učiteľského povolania  

 

 

3.3 Workshop Chemické laboratórium do každej školy a systém do školstva 

• 8. novembra 2012 počas Týždňa vedy a techniky na výstavisku v Inchebe 

 

 

3.4 Prezentácia činnosti ZUCH 

• založenie stránky www.zuch.sk 

• založenie skupiny Združenie učiteľov chémie na facebooku 

• články v médiách: Učiteľské noviny, Kvalitná škola, ChemZI, Karloveské noviny 

 

 

4 Finančná správa 

V roku 2012 nemalo ZUCH žiadne príjmy.  

 

 

5 Záver 

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

 


