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Česká slévárenská společnost
dovoluje si Vás pozvat na svoji valnou hromadu,
která se uskuteční
dne 18. května 2006
od 13.30 hod.
na Výstavišti v Brně, v Kongresovém centru Brno, a.s., salonek F
Srdečně zve předseda výkonného výboru

Ing. Jan Šlajs
© 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.

VALNÁ

HROMADA

ČSS

2006

Valnou hromadu bude řídit Ing. Ivo Lána.

PROGRAM VALNÉ

HROMADY

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise. Návrh VV na předsedu návrhové komise: Ing. Jan Tolar
3. Zprávy:

- o plnění usnesení z poslední valné hromady ČSS a o činnosti za uplynulé období
(předseda ČSS Ing. Šlajs)
- o hospodaření ČSS za rok 2005 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2006 (hospodář
ČSS Ing. Levíček)
- dozorčí rady ČSS za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2005
(předseda ČSS Ing. Střítecký)

4. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a
organizací, informace o přípravě 43. slévárenských dnů®
5. Vyhodnocení diplomových prací studentů VŠ
6. Návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr jednání

5. Z A S E D Á N Í V Ý K O N N É H O V Ý B O R U Č S S
VV se sešel na svém 5. zasedání dne 1. 3. 2006 na sekretariátě ČSS v Brně. Zasedání se
zúčastnilo 10 členů VV a 4 hosté. 5 členů VV se řádně omluvilo. Přítomné přivítal tajemník ČSS
Mgr. Urbánek, který předal členům VV a dozorčí rady nově vydanou Slévárenskou ročenku®
2006. Poté se z pověření předsedy ČSS Ing. Šlajse ujal řízení zasedání podle programu
uvedeného v pozvánkách.
1. Příprava 43. slévárenských dnů® 2006 (doc. Horáček)
Doc. Horáček předložil VV Výzvu k aktivní účasti na mezinárodní konferenci 43.
slévárenské dny® s doprovodnou výstavou a Výzvu k aktivní účasti na 3. mezinárodní Ph.D.
konferenci. Přednášky budou uveřejněny dvojím způsobem. Bude vydán sborník z 3.
mezinárodní Ph.D. konference na CD, kde bude možné publikovat i přednášky komerčních
firem. K tomuto nosiči bude vydána tiskovina obsahující anotace přednášek na CD. Kromě
toho vyjde tradiční číslo časopisu Slévárenství v rozsahu 60 stran, kde budou publikovány
přednášky vybrané přípravným výborem a redakční radou časopisu Slévárenství. 3.
mezinárodní Ph.D. konference se uskuteční opět ve 13. poschodí hotelu Continental,
v případě velkého počtu účastníků je možné uspořádat tuto akci na rektorátě VUT
v sousedství hotelu; vložné je jednotné a činí EUR 55,--. Předseda ČSS Ing. Šlajs informoval
VV o kladné reakci hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka na žádost ČSS o
převzetí záštity nad 43. slévárenskými dny® a o svém jednání se zástupkyní primátora města
Brna o možnosti přijetí významných hostů 43. slévárenských dnů®, která je sice reálná, avšak
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pouze při nízkém počtu účastníků. Je možné jednat i o záštitě primátora města Brna. Doc.
Horáček uvedl, že záštitu nad 3. mezinárodní Ph.D. konferencí přislíbil i prezident MEGI, dr.
Bakó, a vyzval přítomné, aby využili všech příležitostí k propagaci 43. slévárenských dnů®.
2. Zpráva o hospodaření ČSS v roce 2005, návrh rozpočtu ČSS na rok 2006 (Ing. Levíček,
Ing. Šlajs, Mgr. Urbánek)
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil účastníkům zasedání výsledky hospodaření ČSS za
rok 2005. Příjmy činily Kč 2.010.053,68, výdaje Kč 1.991.199,43. Hospodářský výsledek
roku 2005 je tedy kladný a představuje částku Kč 18.854,25. Jednotlivé položky se příliš
neliší od schváleného rozpočtu, lze tedy konstatovat, že tento byl dodržen. Tajemník Mgr.
Urbánek dále vysvětlil zásady odvodů DPH a upozornil na skutečnost, že částka, kterou ČSS
obdržela jako zálohu na řešení projektu EU OVOTRAIN, není ve výsledcích hospodaření za
rok 2005 uvedena, neboť toto účetnictví je vedeno odděleně od účetnictví ČSS. Je pouze
součástí sumy na účtu ČSS k 31. 12. 2005. VV vzal zprávu o hospodaření ČSS v roce 2005
na vědomí. Dále se zabýval návrhem rozpočtu ČSS na rok 2006. VV návrh rozpočtu
projednal, vzal ho na vědomí a doporučil předložit ho valné hromadě ke schválení.
3. Příprava veletrhu FOND-EX 2006 (Ing. Šlajs)
Předsednictvo ČSS na svém 2. zasedání dne 20. 2. 2006 projednalo otázku výstavního stánku
ČSS na veletrhu FOND-EX a pověřilo předsedu ČSS Ing. Šlajse, aby jednal se Svazem
sléváren ČR o možnosti účasti ČSS na veletrhu na společném stánku se Svazem sléváren ČR.
Předseda ČSS Ing. Šlajs informoval VV o plánované účasti ministra MPO Ing. Urbana na
FOND-EXu 2006 v Brně den před zahájením veletrhu, tj. v pondělí 15. 5. 2006. Přípravný
výbor veletrhu požádal spolupořadatelské organizace o zorganizování vhodné doprovodné
akce, které by se ministr mohl zúčastnit. Předsednictvo ČSS doporučilo uspořádat aktiv o
výchově a vzdělávání v oblasti slévárenství a pověřilo předsedu ČSS Ing. Šlajse, aby v tomto
smyslu jednal se Svazem sléváren ČR. Předseda ČSS Ing. Šlajs vyzval přítomné, aby v této
věci přispěli dalšími návrhy. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek připomněl, že je nutné jednat se
zástupci Veletrhů o finančním a technickém zajištění IV. mezinárodní konference
„Ekonomické problémy při výrobě odlitků“. Pro tuto konferenci ČSS požaduje:
finanční dotaci ve výši Kč 20.000,-bezplatné poskytnutí konferenčního sálu Press Center v pavilonu E
bezplatné poskytnutí techniky s obsluhou (2 kusy pevný mikrofon, dataprojektor,
notebook, zpětný projektor)
poskytnutí 100 kusů volných vstupenek pro účastníky konference
4. Příprava valné hromady ČSS 2006 (Ing. Šlajs)
Viz strana 2 INFORMÁTORu č. 46.
5. Vyhodnocení diplomových prací (doc. Šenberger)
Komise ve složení: Ing. Hampl, Ing. Střítecký a doc. Šenberger vyhodnotila diplomové práce
přihlášené do soutěže takto:
1. místo (2 x):
Drábek, M.: Teplotní režim tlakové licí formy při odlévání slitin hliníku
na bázi Al-Si (TU Liberec)
Škrabala, L.: Přechod ST-směsí s vodním sklem na nový typ kapalného
tvrdidla na bázi propylenkarbonátů (VŠB-TU Ostrava)
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2. místo:

Grmolenská, P.: Ověřování parametrů slévárenských forem ovlivňujících
penetraci při výrobě masivních ocelových odlitků (VŠB-TU Ostrava)
3. místo:
Tapšáková, E.: Vliv oxidantů na vlastnosti bentonitových směsí (VUT
Brno)
VV rozhodnutí komise schválil a rozhodl pozvat vyhodnocené studenty na valnou hromadu
ČSS k převzetí ocenění.
6. Různé
- Prof. Elbel informoval VV o kurzu „Základy slévárenské technologie pro techniky a
manažery sléváren bez odborného slévárenského vzdělání“, který je plánován v termínu 8.
– 9. 3. 2006 na sekretariátě ČSS v Brně. Doposud se přihlásilo 6 zájemců, což je počet,
při kterém by tato akce nebyla finančně rentabilní. Proto bylo rozhodnuto akci přeložit na
nový termín, a to 4. – 5. 4. 2006 s tím, že členové VV využijí všech svých možností
k větší propagaci této akce.
- Prof. Elbel informoval VV o změně termínu konání mezinárodní konference „Moderní
formovací materiály“, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. 4. 2006 v hotelu Devět skal.
- Prof. Elbel informoval VV o přípravě XII. mezinárodní konference SPOLUPRÁCE, která
se uskuteční ve dnech 26. – 28. 4. 2006 v Rožnově pod Radhoštěm.
- Doc. Šenberger vystoupil s návrhem, aby ČSS v případě, že získá finanční dotace, vypsala
grant pro doktorandy – členy ČSS – na návštěvu odborných akcí, příp. stáže v zahraničí.
- Ing. Lána informoval o svých kontaktech s agenturou, která poskytuje konzultace ve
věcech získávání finančních dotací, a nabízí spolupráci Institutu vzdělávání ve
slévárenství®.
- Doc. Juřička informoval o projektu MPO ve spolupráci s KOVOLIT Modřice a.s., který
se týká lití hořčíkových odlitků pod tlakem.

ŘÁDNÁ DOVOLENÁ TAJEMNÍKA ČSS
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek upozorňuje, že v termínu

od 22. 5. 2006 do 2. 6. 2006
bude čerpat řádnou dovolenou. Provoz sekretariátu proto bude v této době omezen jen na příjem
poštovních zásilek. V této souvislosti připomíná, že i v týdnu předchozím, tj. od 16. 5. do 19. 5.
2006, v době konání veletrhu FOND-EX, bude působit na brněnském Výstavišti.

SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA® 2006
Česká slévárenská společnost vydala již 33. ročník Slévárenské ročenky® 2006. Cena publikace
činí Kč 300,-, pro odběratele v ČR se připočítává 5 % DPH, pro odběratele ze SR poštovné a
balné (cca Kč 250,-). Slévárenskou ročenku® 2006, ale i ročníky předchozí (za cenu Kč 100,-)
objednávejte na adrese sekretariátu uvedené v záhlaví INFORMÁTORu.

