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Místo: Technické muzeum Brno, Purkyňova 

105, Brno 
 

Přítomno:     31 členů ČSS 

      6 hostů 
 

Valnou hromadu řídil:   Ing. Ivo Lána, Ph.D. 
 

Předsednictvo valné hromady: Ing. Jan Šlajs 

      Mgr. František Urbánek 

 

 

 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. 
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1. Zahájení a schválení programu jednání 

Jednání valné hromady řídil Ing. Lána. Přivítal přítomné členy ČSS a představil zbývající 

členy předsednictva valné hromady. Poté seznámil plénum s návrhem programu jednání 

valné hromady. Přítomní členové ČSS program valné hromady bez připomínek schválili. 
 

2. Volba návrhové komise a zpráva o schopnosti valné hromady ke schvalování 

usnesení 

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Zdeněk Ondráček, 

členové: Ing. Josef Sedlák, CSc., Ing. Jan Tolar. Poté tajemník ČSS Mgr. Urbánek 

informoval přítomné delegáty, že na valné hromadě je přítomno 31 členů ČSS s právem 

hlasovacím a 6 hostů. Pro schválení usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných. 
 

3. Zprávy: 

- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2011 (Ing. Jan 

Šlajs) 

Předseda ČSS Ing. Šlajs v úvodu přítomné pozdravil a poděkoval jim za účast na valné 

hromadě, která se konala v období nepřehledné ekonomické a měnové situace 

Evropské unie a v období probíhajících a dalších očekávaných ekonomických restrikcí 

naší vlády. Dále podal zprávu o plnění usnesení z poslední valné hromady, která se 

konala 27. 4. 2011 v Technickém muzeu Brno. 
 

● Iniciovat jednání s vrcholovými představiteli sléváren a modeláren o dalších 

možnostech spolupráce směřujících k posílení ekonomiky ČSS. 
 

Jednání se neuskutečnila. Na základě diskuze byla zvolena nová strategie 

mobilizace zájmu členů i nečlenů  ČSS o námi pořádané akce, a to především 

cestou zatraktivnění Slévárenských dnů
®
 a zvýšení důrazu na ekonomiku námi 

pořádaných akcí. Výsledek se dostavil a hospodaření za rok 2011 skončilo se 

ziskem. Předseda ČSS navrhnul úkol vypustit. 
 

● Posoudit možnost zvýšení prodeje Slévárenské ročenky
®
 a dalších publikací na 

odborných akcích ČSS se zahrnutím jejich ceny do účastnického poplatku. 
 

V roce 2012 bude Ročenka součástí materiálů 49. slévárenských dnů
®
. Úkol 

splněn. 
 

● Zabývat se nerovným podílem zapojení jednotlivých OK do řešení ekonomické 

situace ČSS a navrhnout postup, který povede k narovnání těchto relací. 
 

Touto problematikou se VV a předsednictvo zabývalo v podstatě na každém 

zasedání. Členové OK ekonomické přijali úkol zpracovat návrh změny směrnice 

pro stanovení hospodářského podílu na akcích pořádaných komisemi a výpočtu 

podílu v případě záporných ekonomických výsledků společnosti. Předseda ČSS 

vyslovil přesvědčení, že i na této valné hromadě bude tento úkol diskutován a 

navrhnul úkol ponechat i do příštího období.  
 

Od poslední valné hromady došlo k zásadní změně, která v řeči čísel znamená, že jsme 

dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši 166 tis. Kč. Předseda ČSS je 

přesvědčen, že za tímto výsledkem stojí dlouhodobá několikaletá diskuze na téma 

ekonomické efektivnosti činnosti Společnosti. Je velmi potěšující, že pro podstatnou  
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většinu předsedů OK, organizátorů akcí a převážnou většinu všech členů se pojem 

kladný hospodářský výsledek jednotlivých akcí i celé Společnosti, úspora nákladů a 

dobré finanční zabezpečení Společnosti staly samozřejmostí a všem záleží na 

ekonomickém výsledku. Nejvýrazněji se tato skutečnost projevila u organizátorů 48. 

slévárenských dnů
®

 v roce 2011, kterých se zúčastnilo 191 osob ze 75 firem, z toho 

bylo 27 sléváren. Přestože se 48. slévárenské dny
® 

dělily o své příznivce s veletrhem 

GIFA, tak pořadatelé zajistili 4 sponzorské firmy a 14 vystavovatelů. To vše spolu 

dohromady znamenalo, že po mnoha letech skončila tato prestižní akce ČSS 

s hospodářským výsledkem 400 tis. Kč, což je základem dobrých ekonomických 

výsledků celé Společnosti v roce 2011. Velmi výraznou změnou bylo to, že 

Slévárenské dny
®
 jsme schopni zorganizovat vlastními silami bez asistence 

manažerských organizací, dále zapojení předsedů OK do organizace a obsahové 

náplně Slévárenských dnů
®
 a oslovení slévárenské veřejnosti k účasti prostřednictvím 

odborných komisí. Jako poslední poznatek je potřeba také vyzdvihnout 

disciplinovanost účastníků Slévárenských dnů
®

, kteří byli pozornými posluchači, a to i 

druhý jednací den v pozdních odpoledních hodinách v počtu několika desítek 

posluchačů. Tím dali najevo, že odborná náplň Slévárenských dnů
®
 byla zajímavá a na 

dobré odborné úrovni. Předseda ČSS ještě jednou poděkoval všem, kteří se této akce 

organizačně zúčastnili. Jmenovitě Ing. Záděrovi, který se iniciativně přihlásil 

k pořadatelství, novou koncepci vymyslel a zároveň úspěšně realizoval. Zároveň 

organizátorům 49. slévárenských dnů
®
, které se uskuteční ve dnech 6. – 7. 11. 2012 

opět v hotelu Avanti v Brně, popřál mnoho a mnoho úspěchů, rekordní počet 

účastníků a dobrou volbu v obsahové náplni této konference. 
  

Samozřejmě, že Slévárenské dny
®
 jsou prestižní záležitostí ČSS, ale jsou pouze 

jednou mnoha odborných seminářů, konferencí. Proto je potřeba poděkovat všem, 

kteří tyto akce organizují. Vždyť bez akcí typu 67. setkání slevačů v Praze, které 

pořádá OK pro litinu s kuličkovým grafitem, 20. seminář  Ekologie a slévárenství, 

který pořádá OV Královéhradeckého a Pardubického kraje, VII. mezinárodní 

ekonomické konference, kterou pořádá OK ekonomická, XX. konference Výroba a 

vlastnosti oceli na odlitky, kterou pořádá OK pro tavení oceli na odlitky, bychom 

nebyli jako Společnost v tak dobré organizačně-odborné kondici, jako jsme. Výčet 

akcí obsahoval pouze některé z nich, a proto se předseda ČSS omluvil všem, které 

neuvedl, ale jejich akce jsou pro činnost ČSS stejně důležité a potřebné. 
 

V neposlední řadě je třeba si povšimnout největší devizy naší Společnosti. Tou je to, 

že OK a OV pracují plánovitě a dlouhodobě. Obsahově zasedání OK a OV a jimi 

organizované konference a semináře kopírují ekonomickou situaci ve Společnosti a 

speciálně ve slévárenství včetně problematiky vzdělávání, pracovních sil a trendů 

technického a technologického vývoje v oboru. O tom, že OK a OV pracují koncepčně 

správně, svědčí to, že členové těchto komisí se scházejí pravidelně a dlouhodobě. Jako 

příklad předseda ČSS uvedl, že v letošním roce bude 134. zasedání OK pro tavení 

oceli, 252. zasedání OV Královéhradeckého a Pardubického kraje nebo 40. zasedání 

OK ekonomické. 
 

Počet akcí organizovaných pod hlavičkou ČSS svědčí o tom, že o informace získané 

na těchto akcích je ze strany slévárenské veřejnosti zájem. Dokladem toho je, že tyto 

akce jsou relativně hodně navštěvované. V současné době si nemůžeme stěžovat ani na 

nezájem dodavatelů slévárenských surovin, zařízení a služeb, kteří svými sponzorský- 
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mi příspěvky přímo podporují činnost Společnosti. Návštěvnost na jednotlivých akcích 

svědčí dále i o tom, že přes složitou ekonomickou situaci sléváren je jejich 

management ochoten vyslat své spolupracovníky na akce, které jsou ve firmě 

vyhodnoceny jako slévárně prospěšné. 
 

Předseda ČSS se ve svém vystoupení zaměřil především na zhodnocení činnosti ČSS a 

nechtěl se zabývat ekonomickou situací v EU, předpokládaným vývojem objednávek 

v českém slévárenství ani vývojem situace v zaměstnanosti. Důvodem je, že situace je 

nepřehledná, signály politiků o budoucím vývoji HDP v EU a České republice jsou 

pesimistické, připravované a již probíhající legislativní změny nezlepšují 

podnikatelské prostředí v České republice. Za této situace je velmi obtížné odhadnout 

budoucí vývoj v českém slévárenství a nevytvářet přitom neopodstatněně negativní 

nebo neopodstatněné optimistické prognózy. 
 

V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Šlajs poděkoval všem aktivním členům 

naší Společnosti za velmi dobře odvedenou práci ve prospěch ČSS.  
 

- o hospodaření ČSS v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 (Ing. Veronika 

Pazderková, Ph.D.) 

Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2011 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV 

vedených sekretariátem ČSS a návrh rozpočtu ČSS na rok 2012 přednesla hospodářka 

ČSS Ing. Pazderková. V úvodu svého vystoupení připomněla, že valná hromada ČSS 

na svém posledním zasedání dne 27. dubna 2011 v Technickém muzeu v Brně 

schválila rozpočet ČSS na rok 2011 jako vyrovnaný. V příjmové i výdajové části 

tohoto rozpočtu byly schváleny shodné částky 2.000.000,- Kč.  
 

Příjmy za rok 2011 pak vykázaly částku 2.083.475,46 Kč, tedy o 83.475,46 Kč vyšší. 

Skutečné výdaje byly oproti plánovanému rozpočtu naopak nižší a představují částku 

1.917.511,68 Kč. Úspora výdajů v porovnání s plánovaným rozpočtem činí 82.488,32 

Kč. Celkový výsledek hospodaření ČSS za rok 2011 je tedy kladný a zisk představuje 

částku ve výši 165.963,78 Kč. Skutečný hospodářský výsledek za samotný rok 2011 je 

však ještě o Kč 36.948,-- vyšší. Tuto částku tvoří nedobytné pohledávky z dřívějších 

let, které bylo nutno odepsat a kladný hospodářský výsledek to umožňoval. 
 

Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2011 bylo zjištěno, že v příjmové části 

skutečné příjmy v zásadě korespondují s částkami plánovanými v rozpočtu. 

Významnější odchylky jsou pouze v účetní položce „Příjmy z odborných akcí“, kde je 

částka o 54.773,26 Kč vyšší, než plánoval rozpočet, a v účetní položce „Ediční 

činnost“, kde do plánované částky schází 50.868,50 Kč. Příjmy, které zde chybějí, 

představují rozdíl mezi plánovaným prodejem Slévárenské ročenky
®

 a skutečně 

prodanými kusy této publikace. Dřívější ročníky Slévárenské ročenky
®

 byly součástí 

konferenčních materiálů pro účastníky Slévárenských dnů
®

 a organizátor konference, 

firma TA-Service, je vlastně u ČSS nakupoval. Od roku 2010 se od této praxe upustilo 

a zůstalo jen u přímého prodeje jednotlivých kusů Ročenky. Jejím obsahem jsou 

Normy ve slévárenství a to ji předurčuje k tomu, že bude aktuální i v budoucnu. Její 

prodej nadále pokračuje a přípravný výbor 49. slévárenských dnů
®

 plánuje návrat 

k dřívější praxi, kdy Slévárenská ročenka
®
 opět bude součástí konferenčních materiálů 

pro účastníky této akce. Ve výsledcích hospodaření ČSS za rok 2011 se navíc objevuje 

účetní položka „Sponzorské příspěvky“ ve výši 90.000,--, která ve schváleném 

rozpočtu nebyla plánována vůbec. 
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Rozborem výdajové části výsledků hospodaření ČSS za rok 2011 bylo zjištěno, že 

z 24 účetních položek byla většina z nich dodržena, pouze 3 položky byly 

z objektivních důvodů překročeny, což naprosto neovlivnilo celkový součet 

skutečných výdajů. Výrazné překročení výdajů se objevuje pouze v účetní položce 

„Náklady na odborné akce“, a to o 260.867,09 Kč. Důvodem je nedostatek zkušeností 

při sestavování rozpočtu 48. slévárenských dnů
®
, které ČSS v roce 2011 poprvé 

organizovala sama. Domnívali jsem se, že mnohem více finančních prostředků 

spotřebujeme z účetní položky „Nákup materiálu“, kde rozpočet počítal s částkou o 

27.422,77 Kč vyšší, z účetní položky „Ostatní osobní náklady – dohody“, kde rozpočet 

počítal s částkou o 110.614,-- Kč vyšší a z účetní položky „Ostatní náklady na 

nakupované služby“, kde rozpočet počítal s částkou o 168.497,28 Kč vyšší, než je 

výsledná skutečnost. 
 

Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2011 byl 306.686,98 Kč, z toho na 

účtu u Komerční banky Brno-venkov 239.531,01 Kč a u UniCredit Bank 170.573,69 

Kč. Dluh ČSS vůči ČSVTS, který vede naše účetnictví a některé výdaje hradí 

zálohově za nás, ke konci roku 2011 činil 103.417,72 Kč. 
 

Na podúčtech vedených sekretariátem ČSS pro OK a OV je k 6. 1. 2012 částka Kč 

802.331,96. Vzhledem k tomu, že překračuje reálnou hodnotu disponibilních 

finančních prostředků ČSS, její čerpání je omezeno krácením této částky o 61,77 %. 
 

VV ČSS na svém 4. zasedání dne 23. 2. 2012 vyjádřil uspokojení se stavem 

hospodaření ČSS v roce 2011 a konstatoval, že hlavní podíl na příznivém 

hospodářském výsledku měly úspěšné 48. slévárenské dny
®

 v roce 2011. Znovu tedy 

poděkoval odbornému garantovi doc. Roučkovi, organizačnímu garantovi Ing. 

Záděrovi a také předsedům OK a jejich spolupracovníkům za přípravu této akce. 
 

Podrobné výsledky hospodaření ČSS za rok 2011 jsou zájemcům k dispozici u 

hospodářky, předsedy dozorčí rady a u tajemníka ČSS. 
 

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2012 vychází ze skutečnosti roku 2011. Rozpočet je 

navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích předpokládá shodné částky Kč 

2.000.000,--. VV ČSS na svém 4. zasedání dne 23. 2. 2012 projednal návrh rozpočtu 

ČSS na rok 2012 a doporučil předložit ho valné hromadě ČSS ke schválení. Podrobný 

návrh rozpočtu České slévárenské společnosti na rok 2012 je zájemcům k dispozici u 

hospodářky a u tajemníka ČSS. 
 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2011 (Ing. 

František Střítecký) 

Předseda dozorčí rady Ing. Střítecký uvedl, že dozorčí rada v období od poslední valné 

hromady pracovala ve složení: Ing. František Hirsch, Ing. Zdeněk Ondráček a Ing. 

František Střítecký. V uplynulém období měla čtyři zasedání, na nichž se zabývala: 
 

 Na prvním zasedání v návaznosti na valnou hromadu byla obsazena funkce 

místopředsedy dozorčí rady Ing. Ondráčkem. Dále byly upřesněny adresy členů 

dozorčí rady a závěrem tohoto prvního zasedání byly dohodnuty termíny jednání 

dozorčí rady ve vazbě na zasedání VV ČSS. 
 

 Druhé zasedání dozorčí rady bylo zaměřeno na projednání dílčích hospodářských 

výsledků ČSS za období leden až duben 2011, kde dozorčí rada konstatovala zna- 
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telné zlepšení v porovnání se stejným obdobím předchozího roku a zlepšení doznal 

i stav finančních prostředků na účtu Společnosti. Pro zbývající období do konce 

roku byl dán důraz na úsporná opatření ve výdajích připravovaných odborných 

akcí. VV bylo doporučeno nadále naplňovat přijatá opatření z roku 2010. Dále se 

dozorčí rada na tomto zasedání zabývala zaměřením kontrolní činnosti na období 

do dnešní valné hromady. 
 

 Na třetím zasedání členové dozorčí rady provedli inventarizaci předmětů, které 

jsou majetkem ČSS. Celkem bylo inventarizováno 17 položek z nichž u dvou byl 

navržen VV odpis ze seznamu evidovaných předmětů. Dále byl předseda dozorčí 

rady přítomen při inventarizaci předmětů v majetku ČSVTS Praha. Při obou 

inventarizacích nebyly shledány závady. Dále na tomto zasedání byla provedena 

průběžná kontrola plnění bodů usnesení z minulé valné hromady. Dozorčí rada se 

také seznámila s průběhem a výsledkem odborné akce 48. slévárenské dny
®
, které 

byly připraveny v rámci nové koncepce. Dozorčí rada ji kladně hodnotí za přínos 

pozitivních změn a také za rozhodující příspěvek ke zlepšení hospodářských 

výsledků Společnosti v roce 2011. 
 

 Na posledním čtvrtém zasedání se dozorčí rada zabývala konečným výsledkem 

hospodaření Společnosti za rok 2011 a konstatovala zlepšení ve finanční situaci 

ČSS za období od poslední valné hromady. Na tento výsledek hospodaření měla 

vliv realizovaná úsporná opatření a dobrý výsledek 48. slévárenských dnů
®
. Přes 

tento pozitivní výsledek se stále ještě nedaří dořešit napjatou situaci mezi 

skutečným stavem finančních prostředků Společnosti a finančními prostředky na 

podúčtech OK. Dále na tomto zasedání členové dozorčí rady připravili tuto zprávu 

pro dnešní valnou hromadu. 
 

Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako 

úspěšnou. Podařilo se zlepšit výsledky hospodaření a nová koncepce pořádání 

Slévárenských dnů
®
 přinesla celkové pozitivní výsledky. Dozorčí rada oceňuje 

organizační a odbornou práci všech, kteří svým podílem přispěli k úspěšnému průběhu 

této stěžejní odborné akce Společnosti. 
 

Dozorčí rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za 

období od poslední valné hromady a zprávu o hospodaření za rok 2011 včetně 

rozpočtu na rok 2012. Závěrem předseda dozorčí rady poděkoval jejím jménem všem, 

kteří se na úspěšné činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli. 
 

4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům 

- Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren ČR, informoval o přípravě 14. 

mezinárodního veletrhu FOND-EX na Výstavišti v Brně v pavilonu Z ve společném 

termínu s MSV od 10. do 14. 9. 2012. Svaz sléváren ČR znovu připravuje společnou 

expozici. Informace o podmínkách aktivní i pasivních účasti budou včas publikovány. 

- Ing. Josef Sedlák, CSc., se pozastavil nad pojmem „platící účastníci 48. slévárenských 

dnů
®

“, který zazněl ve zprávě předsedy ČSS Ing. Šlajse a zdůraznil, že všichni 

účastníci by měli hradit vložné. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek na tuto připomínku 

reagoval a uvedl, že jediným účastníkem 48. slévárenských dnů
®
, který vložné 

neplatil, byl on sám. Vložné za účast tajemníka by se totiž muselo hradit z prostředků 

ČSS znovu na účet ČSS, což ani není technicky možné. Vložné dokonce hradili i 

odborný a organizační garant. 
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- Ing. Josef Sedlák, CSc., připomněl skutečnost, že byla bez náhrady zrušena SPŠ 

slévárenská v Brně a považuje za povinnost ČSS a Svazu sléváren ČR se touto 

skutečností zabývat a přispět tak k nápravě této situace. Na tuto připomínku reagovala 

hospodářka ČSS Ing. Pazderková a představila valné hromadě záměr SPŠ Jedovnice 

ve spolupráci s DSB EURO s.r.o. Blansko otevřít učební obor slevač – modelář od 

školního roku 2013/2014. Praxe by probíhala v DSB EURO s.r.o. Blansko. Obě 

zainteresované organizace se obracejí na ČSS s žádostí o pomoc při náboru učňů do 1. 

ročníku nově plánovaného učebního oboru. Svým vystoupením se k ní připojili i 3 

zástupci SPŠ Jedovnice osobně přítomní na valné hromadě ČSS v čele s ředitelkou 

této školy Ing. Pernicovou, která odpověděla zpřesňující dotazy některých přítomných. 

- Ing. Zdeněk Král, CSc., požádal o zpřesnění informace ze zprávy hospodářky ČSS o 

nepoměru mezi skutečným stavem finančních prostředků ČSS a finančními prostředky 

na podúčtech OK a OV. Dotaz zodpověděl tajemník ČSS Mgr. Urbánek a vysvětlil 

důvody této situace. Uvedl také, že VV tento stav usilovně řeší ve spolupráci s OK 

ekonomickou, která mu již předala svoje návrhy a doporučení. VV je nyní musí 

dopracovat a příští valné hromadě předloží návrh na úpravu Směrnice č. 2/2005 pro 

vedení podúčtů OK a OV ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí. 

- Ing. Zdeněk Král, CSc., se dotázal na počet slevačů přítomných na 48. slévárenských 

dnech
®

 s poukazem na to, že tato akce je určena především těmto profesím. Dotaz 

zodpověděl tajemník ČSS Mgr. Urbánek a uvedl, že na podobný dotaz není připraven, 

avšak není problém přesný počet zjistit z prezenčních listin. Účast zástupců 27 

sléváren je už sama o sobě výrazným nárůstem oproti dřívějším ročníkům této akce. 

- Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., předseda OK ekonomické, vystoupil s informací o 

práci této OK v rámci monotematických projektů zaměřených na snížení výrobních 

nákladů v reálných provozech. Přestože OK ekonomická za 12 let takto orientované 

práce došla k zajímavým výsledkům aplikovatelným v praxi, je zarážející, jak malý je 

o ně zájem ze strany sléváren. 

- Ing. Ivo Lána, Ph.D., předseda OV Královéhradeckého a Pardubického kraje, 

informoval o změně tradičního termínu semináře Ekologie a slévárenství, který tento 

OV doposud každoročně vždy pořádal na podzim v Hradci Králové. Letošní již 20. 

ročník tohoto semináře se uskuteční 23. 5. 2012 opět v Hradci Králové pod patronací 

firmy EMPLA, spol. s r.o., s odbornou garancí předsedy OK pro životní prostředí Ing. 

Vladimíra Bláhy. 
 

5. Vyhodnocení soutěže o nejlepší studentskou práci 

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil valné hromadě výsledky soutěže o nejlepší 

studentskou práci v roce 2011, které na základě jejího vyhodnocení odbornou komisí pod 

vedením jejího předsedy doc. Hampla schválil VV ČSS na svém 4. zasedání dne 23. 2. 

2012. Na 1. místě v kategorii diplomových prací se umístila Ing. Mgr. Jitka Havlíčková 

z VUT Brno s prací "Využití simulace pro predikci vad a hodnocení vlastností u tlakově 

litých odlitků z Al slitin", na 2. místě Ing. Veronika Jasinková z VŠB-TU Ostrava s prací 

na téma "Ovlivňování tepelně dilatačních charakteristik nekřemenných ostřiv" a na 3. 

místě Ing. Václav Malý z VUT Brno s prací na téma "Optimalizace výroby těžkých 

ocelových odlitků". V kategorii bakalářských prací bylo vyhodnoceno jen 1. místo, které 

získala Bc. Martina Gawronová z VŠB-TU Ostrava s prací na téma "Návrh a odlití 

litinové plastiky podle vlastního návrhu". Přítomné autorky Ing. Havlíčková, Ing. 

Jasinková a Bc. Gawronová převzaly z rukou předsedy ČSS Ing. Šlajse čestná uznání. 

Nepřítomnému a omluvenému Ing. Václavu Malému bude čestné uznání zasláno poštou. 
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6. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení valné hromady, závěr jednání 

Návrh usnesení valné hromady obsahující připomínky, které zazněly v diskuzi, přednesl 

předseda návrhové komise Ing. Ondráček. Delegáti valné hromady ČSS schválili usnesení 

jednohlasně. Ing. Lána poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a za její 

důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučil. 
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Valná hromada České slévárenské společnosti 2012: 
 

1)  bere na vědomí: 

 zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady 

v roce 2011 přednesenou jejím předsedou Ing. Stříteckým; 

 informaci předsedy ČSS Ing. Šlajse o přípravě 49. slévárenských dnů
®
 v roce 2012; 

 zprávu předsedy OK ekonomické, doc. Kafky, a předsedy OV Královéhradeckého a 

Pardubického kraje, Ing. Lány, o jejich činnosti těchto organizací. 
 

2)  schvaluje: 

 zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Šlajsem; 

 zprávu o hospodaření ČSS za rok 2011 přednesenou hospodářkou Ing. Pazderkovou; 

 rozpočet ČSS na rok 2012 předložený hospodářkou Ing. Pazderkovou; 
 

3)  ukládá VV: 

 dopracovat návrhy a doporučení OK ekonomické k úpravě Směrnice č. 2/2005 pro 

vedení podúčtů odborných komisí a oblastních organizací ČSS a účtování jimi 

pořádaných odborných akcí; 

 podpořit rozšíření nabídky oborů na SPŠ Jedovnice o učební obor slevač – modelář 

projednáním se Svazem sléváren ČR s cílem naplnit poptávku trhu práce v oblasti 

vyučeného personálu. 
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Letošní již 14. ročník mezinárodního veletrhu FOND-EX se koná na Výstavišti v Brně 

v pavilonu Z ve společném termínu s Mezinárodním strojírenským veletrhem od 10. do 14. 

9. 2012 spolu s veletrhy IMT (obráběcí a tvářecí stroje), WELDING (svařovací technika), 

PROFINTECH (technologie pro povrchové úpravy) a PLASTEX (plasty, pryže a 

kompozity). Tradiční součástí veletrhu bude odborný doprovodný program v podobě 

konferencí, seminářů a workshopů na aktuální i ekonomická témata. Zajímavý bude i projekt 

Transfer technologií a inovací 2012, který je ucelenou prezentací technických vysokých 

škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslovým partnerům. Letošní 

ročník bude výjimečný rozsáhlou účastí firem z Indie. V rámci MSV proběhne tzv. „India 

Show“, což je nejvyšší forma oficiální obchodní a ekonomické prezentace Indie v zahraničí. 

Kompletní informace o veletrhu FOND-EX najdete na www.bvv.cz/fondex. 

Vystavovatelé se mohou hlásit k účasti do 31. 3. 2012, což jim zaručuje termínovou slevu 

a možnost atraktivnějšího umístění v pavilonu Z. Elektronická přihláška k účasti je 

vystavovatelům k dispozici na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv. 

http://www.bvv.cz/fondex
http://www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

