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Duben 2004          Číslo 39 
 
 

Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti, 
 
svolávám valnou hromadu ČSS pro rok 2004, která se uskuteční dne 20. 5. 2004 
v Kongresovém centru, a.s., v Brně v 15.00 hod. v salonku F, v rámci veletrhu FOND-EX. 
 
Program valné hromady: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Volba mandátové a návrhové komise, zpráva mandátové komise 
3. Zprávy: - o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2003 

- o činnosti odborných komisí 
- o hospodaření ČSS v roce 2003, návrh rozpočtu na rok 2004 
- o mezinárodní spolupráci ČSS 

   - dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2003 
4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům 
5. Vyhodnocení diplomových prací studentů VŠ 
6. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení, jeho schválení a závěr jednání 

 
 
 
 

Prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.                       
předseda ČSS 

 
 

© Česká slévárenská společnost 
Všechny informace obsažené v tomto bulletinu jsou chráněny autorským právem. S výjimkou 
případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především 
pro přetisk, rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování 
v počítačových systémech. 



STRATEGIE  ČESKÉ  SLÉVÁRENSKÉ  SPOLEČNOSTI  
PRO  LÉTA  2003 – 2005 

 
ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST – uznávaný zájmový spolek pro získávání a šíření 
znalostí ze slévárenského průmyslu s osmdesátiletou tradicí 
 

POSLÁNÍ 
 

Posláním ČSS je: 
- sdružování a uspokojování profesních zájmů a potřeb členů Společnosti, individuálních i 

kolektivních, působících ve slévárenském průmyslu a v souvisejících oborech; 
- podpora podnikatelské úspěšnosti českých sléváren a souvisejících firem a institucí; 
- zvyšování image oboru. 
 

HODNOTY 
 

My, členové ČSS: 
- usilujeme o spojení teoretické a praktické činnosti a rozvíjení vědeckého, technického a 

ekonomického myšlení v našich organizacích k dosažení jejich podnikatelské úspěšnosti; 
- Základem naší činnosti je spolupráce, vzájemná a otevřená výměna informací a týmová 

práce. 
- Prosazujeme zlepšování pracovního prostředí ve slévárnách a dbáme o snižování 

nepříznivých důsledků slévárenské výroby na životní prostředí. 
- Cílevědomě působíme na zlepšování image slévárenského průmyslu u široké veřejnosti. 
- Jednáme čestně a ctíme etické principy v jednáních navzájem mezi sebou i ve vztahu ke 

spolupracovníkům. 
- Neustále rozšiřujeme své vzdělání a zvyšujeme svou kvalifikaci i svých spolupracovníků 

ve slévárnách. 
 

STRATEGICKÉ CÍLE 2003 AŽ 2005 
 

Strategické cíle jsou stanoveny pro rozhodující oblasti činnosti a aktivit ČSS a mají naplňovat 
její poslání. 
 

Mezinárodní spolupráce 
 

ČSS patří k zakládajícím a aktivním členům World Foundrymen Organization (WFO).  
Pravidelně se zúčastňuje světových slévárenských kongresů. Zapojuje se do mezinárodních 
komisí WFO a do jiných mezinárodních konferencí a seminářů a vytváří dobrou pověst České 
republiky v zahraničí. 
 

Programové cíle: 
- upevňovat spolupráci a pozice ve WFO prostřednictvím našeho člena v exekutivě i na 

výročních zasedáních členských zemí – předsednictvo ČSS; 
- rozvíjet činnost vybraných členů v mezinárodních odborných komisích WFO – 

předsednictvo ČSS; 
- zajistit kvalitní přednášky pro Světové slévárenské kongresy v Turecku a v Anglii – 

předsednictvo ČSS; 
- aktivně se zúčastnit spolupráce ve sdružení slévárenských spolků střední Evropy MEGI – 

předsednictvo ČSS; 
- udržovat a rozvíjet dvoustranné partnerské vztahy se sousedními zeměmi – předsednictvo 

ČSS;  
- zahájit přípravu světového Technického fóra WFO v roce 2009 v ČR – výkonný výbor 

ČSS; 
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- rozšířit působnost některých domácích odborných akcí na mezinárodní setkání odborníků 

ve specializovaných oblastech – předsedové OK + OV; 
- zajistit větší informovanost členů o evropském a světovém slévárenství – předsedové OK. 
 

Odborná činnost 
 

ČSS iniciuje a sama pořádá konference, sympozia, semináře, kurzy, prezentační výstavy, 
tematické zájezdy a klubová setkání. Spolupracuje při tom se Svazem sléváren, vysokými 
školami, Domy techniky ČSVTS a jinými subjekty. 
 

Programové cíle: 
- zvyšovat úroveň pořádaných odborných i prezentačních akcí, hledat nejlepší odborníky 

jako lektory a garanty akcí – předsedové OK; 
- prostřednictvím odborných komisí rozšířit zapojení členů do odborné činnosti, všestranně 

podporovat činnost OK, řešit předsednictví při ukončení činnosti dosavadních funkcionářů 
OK – výkonný výbor ČSS; 

- udržovat vysokou úroveň Slévárenských dnů® – jako národního kongresu slevačů, kteří se 
zde setkávají se svými dodavateli – výkonný výbor ČSS; 

- aktivizovat činnost OK pro životní prostředí, modernizaci a racionalizaci sléváren a pro 
řízení jakosti ve slévárnách – výkonný výbor ČSS; 

- připravovat kvalitní doprovodné akce jako doprovodný program veletrhu FOND EX 2004 
a 2006 – výkonný výbor ČSS + předsedové OK; 

- zapojit se aktivně do mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a konsorcií – 
předsedové OK; 

- vzhledem k potřebě interdisciplinárního přístupu při řešení různých projektů a problémů 
ve slévárenství rozvinout spolupráci s ostatními společnostmi v rámci ČSVTS, jehož jsme 
členy – výkonný výbor ČSS. 

 

Vzdělávání 
 

Vzdělávání představuje jednu z nejvýznamnějších aktivit ČSS a očekáváme, že jeho význam 
bude dále stoupat. 
 

Programové cíle: 
- zkvalitňovat dosavadní vzdělávací akce pořádané Odbornými komisemi – předsedové 

OK; 
- vytvářet nové druhy kurzů a školení včetně rekvalifikačních a jejich organizaci svěřit 

Institutu vzdělávání ve slévárenství® – Institut vzdělávání ve slévárenství® + předsedové 
OK; 

- profesionalizovat výchovně-vzdělávací činnost pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců ve 
slévárenském oboru – Institut vzdělávání ve slévárenství®; 

- poznávat potřeby stávajících i potenciálních zákazníků Institutu vzdělávání a zavést 
systematické vyhodnocování jejich spokojenosti – Institut vzdělávání ve slévárenství®; 

- aktivně spolupracovat se Svazem sléváren ČR a se státními vzdělávacími institucemi při 
organizaci vzdělávacích akcí – výkonný výbor ČSS; 

- aktivizovat činnost OK pro výchovu a vzdělávání – výkonný výbor ČSS; 
- rozšiřovat spolupráci se školami při pořádání soutěží o nejlepší studentskou práci a tyto 

soutěže dále zkvalitňovat – výkonný výbor ČSS; 
- informovat o odlišnostech legislativy EU ve vztahu ke slévárenství vzhledem vstupu ČR 

do EU – předsedové OK. 
 



STRATEGIE  ČESKÉ  SLÉVÁRENSKÉ  SPOLEČNOSTI  
 
Ediční a publikační činnost 
 

Tato oblast činnosti je tradičně orientována na podporu odborných akcí a vzdělávací činnosti 
a je základem dobré informovanosti členů. 
 

Programové cíle: 
- pokračovat ve vydávání Slévárenské ročenky® – výkonný výbor ČSS; 
- spolu se Svazem sléváren ČR udržet vydávání časopisu Slévárenství a prostřednictvím 

našich členů v redakční radě usilovat o zvýšení jeho úrovně a mezinárodní prestiže – 
výkonný výbor ČSS + předsedové OK; 

- podporovat ediční záměry OK – výkonný výbor ČSS; 
- trvale zvyšovat úroveň vlastních internetových stránek www.slevarenska.cz – sekretariát 

ČSS; 
- pokračovat ve vydávání Informátoru ČSS a zajistit jeho propojení s internetem – 

sekretariát ČSS; 
 

Rozvoj členské základny a organizační činnost 
 

Počet členů ČSS se v posledních letech pohyboval kolem 500 s 5 kolektivními členy. Počet 
individuálních členů by se měl udržet alespoň na dnešní úrovni, přičemž by ČSS měla 
usilovat o to, aby každý slévárenský odborník pokládal za svou čest být jejím členem. Činnost 
ČSS by se proto měla více přenést do krajů, OK a zejména mezi nastupující mladou generaci. 
 

Programové cíle: 
- rozšiřovat činnost oblastních organizacím podporovat jejich klubovou činnost a aktivity, 

včetně odborného a společenského vyžití seniorů – výkonný výbor ČSS + předsedové OK; 
- rozvíjet činnost stávajících poboček ČSS – výkonný výbor ČSS; 
- uskutečňovat 1x ročně setkávání VV s představiteli oblastních výborů, OK i poboček – 

výkonný výbor ČSS; 
- akcentovat přijímání nových a zejména mladých odborníků a ty zapojovat do činnosti OK, 

orgánů společnosti i do mezinárodní spolupráce „mladé MEGI“ – všichni; 
- rozšiřovat historické povědomí členů o oboru, aktivizovat činnost OK pro historii a 

umělecké slévárenství – výkonný výbor ČSS; 
- podporovat společenská setkání členů a spolupracovníků (společenský ples, sportovní 

soutěže, přijímání do cechu slevačů apod.) – všichni členové ČSS; 
- rozšiřovat členskou základnu kolektivních členů – všichni funkcionáři ČSS; 
- rozšiřovat systematickou spolupráci ČSS s ostatními subjekty působícími ve slévárenském 

oboru – Svaz sléváren ČR, Sdružení přesného lití apod. s cílem rozvoje image oboru a 
k získávání nových zaměstnanců, žáků, studentů i členů – výkonný výbor ČSS; 

- zajistit v max. míře účast delegáta z VV na akcích pořádaných ČSS pro zajištění lepší 
informovanosti celé členské základny – výkonný výbor ČSS. 

 

Schváleno výkonným výborem 13. 11. 2003 
 
 

VÝZVA  VV  ČSS  K  PODÁVÁNÍ  NÁVRHŮ  NA  OCENĚNÍ  
 
Výkonný výbor ČSS vyzývá své členy k podávání návrhů na ocenění zasloužilých členů ČSS. 
Návrh musí obsahovat jméno a tituly navrhovaného, stručnou charakteristiku zásluh a 
navrhovaný stupeň ocenění. Návrhy předkládejte sekretariátu ČSS do 10. 5. 2004. Ocenění 
budou předána na společenském večeru v rámci 41. slévárenských dnů®. 



 


