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Česká slévárenská společnost z.s. 
 

dovoluje si pozvat vás na svoji volební valnou hromadu, 

která se uskuteční 
 

2. dubna 2015 
 

od 10.00 hod. do 15.00 hod. (prezence od 9.00 hod.) 
 

v Technickém muzeu Brno,  

Purkyňova 105. 
 

Srdečně zve předseda výkonného výboru 

 

 

 

 

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
 

 

 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. 

mailto:slevarenska@volny.cz
http://www.slevarenska.cz/


V A L N Á    H R O M A D A    Č S S    2 0 1 5 
 

Vážení členové České slévárenské společnosti, 
 

jak je zřejmé z titulní strany, dnešní číslo INFORMÁTORu je zaměřeno na přípravu letošní 

volební valné hromady. Součástí tohoto vydání jsou proto následující materiály: 
 

 Program volební valné hromady 
 

 Volební řád – tento dokument vás krok za krokem povede celým průběhem voleb. Věnujte 

mu, prosím, svoji pozornost. 
 

 Abecední seznam kandidátů – s uvedením základních údajů a charakteristiky navrhovaného 

kandidáta 
 

 Návratka – tou nás budete informovat, zda se valné hromady zúčastníte. Dodržte, prosím, 

termín uvedený v záhlaví, pomůžete nám v řádné přípravě valné hromady. Pokud osobně do 

Brna nepojedete, pak nám návratku neposílejte. 
 

 Pověření k zastupování – to pro případ, že se valné hromady osobně nezúčastníte a o 

zastoupení požádáte jiného člena České slévárenské společnosti. Nezapomeňte mu současně 

předat Vaši členskou legitimaci! Bez jejího předložení nemůže za Vás hlasovat. 
 

 Hlasovací lístek – obsahuje 20 jmen kandidátů do výkonného výboru a 3 kandidáty do 

dozorčí rady. Okénko u Vámi voleného kandidáta zakřížkujte! Na hlasovacím lístku může 

být na vyznačeném místě křížkem v okénku označeno maximálně 15 jmen kandidátů do 

výkonného výboru a všechna 3 jména kandidátů do dozorčí rady, nebo méně; jinak 

upravovaný hlasovací lístek je neplatný. 

 

 

D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í 
 

Namnožte si, prosím, hlasovací lístek podle počtu členů České slévárenské společnosti, které 

budete při hlasování zastupovat. Hlasovací lístek nabývá platnosti až po orazítkování při 

prezenci na valné hromadě. 
 

Program se bude přesně dodržovat, a to jak začátek, tak konec. Přijeďte proto včas, bude to i pro 

Vás příjemnější. Do Technického muzea Brno se dostanete od hlavního nádraží ČD v Brně 

tramvají č. 12, směr jízdy Technologický park. Vystoupíte na zastávce Technické muzeum. 

Jízdenku městské hromadné dopravy koupíte nejlépe v předprodeji. Základní jízdné činí Kč 25,- 

a jízdenka platí po dobu 60 minut od označení.  

 

 

P Ř E D S E D N I C T V O   V A L N É   H R O M A D Y 
 

Předsednictvo valné hromady: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 

                                                   Bc. Jarmila Malá 

 

Valnou hromadu bude řídit:              Ing. Jan Tolar 

 



P R O G R A M   V A L N É   H R O M A D Y 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
 

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, schválení volebního řádu ČSS, zpráva 

mandátové komise. Návrh VV na složení jednotlivých komisí: 

mandátová: Mgr. František Urbánek – předseda + 2 návrhy z pléna 

volební:        Ing. Zdeněk Ondráček – předseda + 4 návrhy z pléna 

návrhová:     Ing. Petr Lichý, Ph.D. – předseda + 2 návrhy z pléna 
 

3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS 
 

4. Zprávy:   - o činnosti ČSS za období od poslední valné hromady v roce 2014 

- o hospodaření ČSS v roce 2014, návrh rozpočtu na rok 2015 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2014 
 

5. Projednání návrhu na změny Stanov ČSS podle nového Občanského zákoníku 
 

6. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a 

organizací, informace o přípravě 52. slévárenských dnů® v roce 2015 
 

7. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb 
 

8. Přestávka na oběd a první zasedání nového výkonného výboru a dozorčí rady 
 

9. Pokračování diskuze, vystoupení kandidátů na předsedu ČSS 
 

10. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 
 

11. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 2. kola voleb 
 

12. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr jednání 

 

 

V O L E B N Í    Ř Á D 
 

1. Kandidáty do výkonného výboru a dozorčí rady navrhují jednotliví členové ČSS na základě 

výzvy k předkládání návrhů kandidátů pro volby konané na valné hromadě ČSS dne 2. 

dubna 2015. Ta byla zveřejněna v Informátoru č. 73 rozeslaném podle adresáře ČSS v 

lednu 2015. Součástí Informátoru byl i formulář NÁVRH  KANDIDÁTA. 
 

2. Návrh kandidáta s určením plného jména, adresy, telefonu, případně pracovní funkce, musí 

obsahovat také podpis navrženého, že s kandidaturou souhlasí, a v případě jeho zvolení, že 

přijme svou funkci. Je třeba připojit stručnou charakteristiku navrhovaného a určit, zda 

kandiduje do výkonného výboru nebo dozorčí rady. 
 

3. Návrhy kandidátů přijímal sekretariát ČSS do 26. února 2015. Tento termín byl závazný a 

na návrhy došlé případně později nebyl a nebude brán zřetel. Z došlých návrhů kandidátů 

do výkonného výboru a dozorčí rady sestavuje sekretariát ČSS abecední seznam kandidátů, 

který rozesílá všem členům ČSS dle užívaného adresáře dostatečně včas před konáním 

valné hromady. Stejný abecední seznam kandidátů bude k dispozici u prezence dne 2. 4. 

2015 pro případ jeho potřeby. 

 

 



V O L E B N Í    Ř Á D  –  P O K R A Č O V Á N Í 
 

4. Volební období je dvouleté. Počet volených členů výkonného výboru – 15, počet volených 

členů dozorčí rady – 3. Volba členů výkonného výboru a dozorčí rady probíhá na valné 

hromadě. Volby řídí volební komise, která dbá na regulérnost voleb a zajišťuje 

vyhodnocení výsledků voleb. Volební komise je pětičlenná, volí ji účastníci valné 

hromady. Volit mohou jen členové, kteří mají platný členský průkaz a zaplacené členské 

příspěvky (poslední známka za rok 2015). 
 

5. Voleb členů výkonného výboru a dozorčí rady se mohou zúčastnit všichni členové ČSS, a 

to buď osobní účastí na valné hromadě, nebo korespondenčním způsobem. Všichni členové 

ČSS obdrží před konáním valné hromady hlasovací lístky se jmény kandidátů do 

výkonného výboru a dozorčí rady (viz shora uvedený bod 4.). Poté se rozhodnou, zda se 

valné hromady zúčastní osobně a budou tedy i osobně volit na valné hromadě, nebo budou 

volit korespondenčním způsobem prostřednictvím svého zástupce. 

Korespondenční způsob volby: Na hlasovacím lístku označí člen ČSS ty kandidáty, které 

chce volit do výkonného výboru (maximálně 15 členů) a dozorčí rady (3 členy nebo méně). 

Takto označený hlasovací lístek předá tomu členovi ČSS, který se valné hromady osobně 

zúčastní – např. předseda pobočky, člen odborné komise, spolupracovník apod. Tomuto 

zástupci předá rovněž podepsané pověření k předání svého hlasovacího lístku do volební 

urny. Předá mu také svůj platný průkaz člena ČSS. 
 

6. Členové ČSS – osobně přítomní na valné hromadě – předloží při prezenci na valné 

hromadě svůj členský průkaz. Po kontrole platnosti průkazu bude na lícní straně 

orazítkován předložený hlasovací lístek, ať již vyplněný nebo nevyplněný, čímž nabývá 

svou platnost. Členové ČSS – zástupci – předloží při prezenci tolik platných členských 

průkazů, kolik členů na valné hromadě zastupují. Předloží rovněž jejich podepsaná 

pověření k zastupování. Po provedené kontrole budou předložené vyplněné hlasovací lístky 

na lícní straně orazítkovány, čímž nabývají svou platnost. 
 

7. Na hlasovacím lístku může být na vyznačeném místě křížkem označeno maximálně 15 

jmen kandidátů do výkonného výboru a všechna 3 jména kandidátů do dozorčí rady, nebo 

méně; jinak upravovaný hlasovací lístek je neplatný. 
 

8. Volby – 1. kolo – proběhnou na valné hromadě jako bod 3. jejího programu. Po skončení 

voleb zajistí volební komise sčítání hlasů. Dle počtu získaných hlasů jednotlivými 

kandidáty je sestaveno pořadí – zvlášť pro výkonný výbor a zvlášť pro dozorčí radu. 

Kandidáti do výkonného výboru, kteří se umístí na 1. až 15. místě, se stávají členy 

výkonného výboru, kandidáti do dozorčí rady, kteří se umístí na 1. až 3. místě, se stávají 

členy dozorčí rady. Pokud by některý z kandidátů neobdržel ani jeden hlas, znamená to, že 

není zvolen. Pokud by tím došlo k porušení zásady o lichém počtu členů příslušného 

orgánu, valná hromada na návrh volební komise rozhodne, jak tuto situaci řešit. 
 

9. Předsedu výkonného výboru a předsedu dozorčí rady volí pouze právoplatní delegáti 

přítomní na valné hromadě ve druhém kole voleb, a to na základě vyhlášených výsledků 

prvního kola voleb. Předseda volební komise pozve členy zvoleného výkonného výboru do 

připravené místnosti a vyzve je k předkládání návrhů na předsedu. Každý navrhovaný 

kandidát na funkci předsedy sdělí, zda s kandidaturou souhlasí. Předseda volební komise 

poté pozve členy zvolené dozorčí rady a rovněž je vyzve k předkládání návrhů na předsedu 

a k vyjádření souhlasu kandidáta s návrhem. Po ukončení těchto jednání oznámí předseda 

volební komise valné hromadě jména všech kandidátů na předsedu výkonného výboru a 

předsedu dozorčí rady. 



V O L E B N Í    Ř Á D  –  P O K R A Č O V Á N Í 
 

10. Přítomní členové ČSS obdrží jeden orazítkovaný bílý hlasovací lístek pro volbu předsedy 

výkonného výboru a jeden orazítkovaný barevný hlasovací lístek pro volbu předsedy 

dozorčí rady. Na hlasovací lístky napíší členové ČSS jména předsedů. Poté vhodí volební 

lístky do připravených volebních uren. 
 

11. Předseda volební komise vyhlásí výsledky voleb, tzn. jméno předsedy výkonného výboru a 

jméno předsedy dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů na funkce předsedů se volba 

opakuje až do rozhodnutí. Pokud na funkci předsedy výkonného výboru či dozorčí rady 

kandiduje pouze jeden kandidát, může valná hromada schválit volbu aklamací. 
 

12. Volba členů výkonného výboru do jmenovitých funkcí proběhne na prvním zasedání 

výkonného výboru. Členové dozorčí rady se dohodnou na funkci místopředsedy. 
 

13. Zápis o volbách: o výsledcích voleb sepíše volební komise zápis, který bude archivován na 

sekretariátě ČSS stejně jako pověření zástupců k volbám a prezenční listina z valné 

hromady. 

 

 

U P O Z O R N Ě N Í    Ú Č A S T N Í K Ů M 
 

Znovu upozorňujeme, že v souladu s volebním řádem se valné hromady mohou zúčastnit 

výhradně řádní členové naší Společnosti (s výjimkou pozvaných hostů). Při prezenci předloží 

členové svoje průkazy s potvrzenou úhradou členského příspěvku (vylepená známka) za rok 

2015. Bez těchto dokladů se nemohou valné hromady zúčastnit s právem hlasovacím. Na valné 

hromadě bude také výjimečně možné v hotovosti uhradit členský příspěvek na rok 2015 bez 

penalizace. Osobní účast na valné hromadě je věcí každého jednotlivého člena a jeho zájmu o 

činnost ČSS. Úhradu nákladů spojených s účastí si proto sám zajistí (cestovné, případně 

ubytování). 

 

 

U P O Z O R N Ě N Í    K A N D I D Á T Ů M 
 

Budete-li zvolen do nového výkonného výboru, může být Vaším cílem stát se předsedou České 

slévárenské společnosti. V takovém případě budete mít možnost maximálně 5 minut informovat 

přítomné o své představě, jak byste činnost Společnosti orientoval. Teprve poté se přistoupí k 

volbě předsedy výkonného výboru. 

 

 

A B E C E D N Í    S E Z N A M    K A N D I D Á T Ů 
 

Kandidáti do výkonného výboru pro funkční období 2015 – 2017 
 

1.  Ing. Martin Balcar, Ph.D. (* 1975) – výzkumný a vývojový pracovník ŽĎAS, a.s., Žďár nad 

Sázavou 

Kandidát je dlouholetým členem OK pro tavení oceli na odlitky a předseda této komise. 

Zajišťuje pravidelná Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým 

grafitem a celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým 



grafitem. Je řešitelem řady grantových úkolů a autorem mnoha příspěvků publikovaných na 

tuzemských i zahraničních konferencích a v odborných časopisech. 

A B E C E D N Í    S E Z N A M    K A N D I D Á T Ů 
 

2.  Ing. Jan Čech, Ph.D. (* 1970) – hlavní metalurg ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 

Kandidát je dlouholetým aktivním členem OK technologické. Je členem ČSS a držitelem 

Čestného uznání I. stupně. Je řešitelem řady grantových úkolů a autorem mnoha příspěvků 

prezentovaných na tuzemských i zahraničních konferencích a v odborných časopisech. Aktivně 

podporuje spolupráci vědeckých a vysokoškolských pracovišť s průmyslem. 
 

3.  Ing. Pavel Fila, Ph.D. (* 1967) – vedoucí technologie ocelárny a ingotárny ŽĎAS, a.s., Žďár 

nad Sázavou 

Kandidát je dlouholetým členem OK pro tavení oceli na odlitky. Spolupracuje při zajištění 

pravidelných Celostátních školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým 

grafitem a celostátních konferencí Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým 

grafitem. 
 

4.  Ing. Aleš Hanus, Ph.D. (* 1974) – pracovník oddělení kvality, Promet Czech s.r.o., Ostrava 

Kandidát je dlouholetým členem dosavadního výkonného výboru a předsednictva ČSS se 

zkušenostmi v organizování odborných akcí. Více než 10 let působil jako odborný asistent na 

Katedře slévárenství VŠB-TU Ostrava, kde se zaměřil na metalurgii litin a konstrukci odlitků. 

Od roku 2012 působí ve firmě Promet Czech s.r.o. jako pracovník oddělení kvality a technické 

podpory prodeje. 
 

5.  Ing. Josef Havrda (* 1965) – technolog, Slévárna s.r.o., Nové Město nad Metují 

Kandidát je dlouholetým aktivním členem OV ČSS východočeského regionu a v minulosti byl 

členem výkonného výboru ČSS. Podílí se na přípravě pořádaných odborných akcí. Při řešení 

problémů využívá tvůrčí přístup a své zkušenosti nabyté dlouholetou praxí ve slévárenství. 
 

6.  Miroslav Herzán (* 1951) – výkonný ředitel, KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA s.r.o., Brno 

Kandidát dlouhodobě aktivně pracuje v OK ekonomické jako její místopředseda a je členem 

stávajícího výkonného výboru ČSS. Ve Svazu sléváren ČR zastává funkci viceprezidenta. Jako 

ředitel KPS Brno dlouhodobě zavádí do slévárenské praxe nové technologie a organizační 

postupy.  
 

7.  Ing. Ivana Kroupová (* 1989) – interní doktorand, VŠB-TU Ostrava 

Kandidátka je studentkou doktorského studia na Katedře metalurgie a slévárenství FMMI VŠB-

TU Ostrava. Jedná se o velmi aktivní, pracovitou, svědomitou a cílevědomou kandidátku, která 

má ČSS co nabídnout. 
 

8.  Ing. Ivo Lána, Ph.D. (* 1950) – vedoucí Technického úseku, Slévárna a modelárna Nové 

Ransko, s.r.o. 

Kandidát má dlouholetou praxi ve slévárenství v oblasti Al- a Cu-slitin, LLG a LKG – většinou 

v technické oblasti. V předchozích volebních obdobích byl členem VV, pracuje ve funkci 

předsedy OV východočeského regionu. Aktivně se podílí na přípravách a realizaci akcí ČSS a je 

členem OK ekonomické a OK pro neželezné kovy. Je držitelem Čestného uznání I. stupně, 

Medaile akademika Františka Píška a Medaile profesora Josefa Přibyla. 
 

9.  Ing. Petr Lichý, Ph.D. (* 1977) – odborný asistent, VŠB-TU Ostrava 

Kandidát se jako odborný asistent Katedry metalurgie a slévárenství FMMI VŠB-TU Ostrava 

věnuje výuce a výzkumu v oblasti slévárenství slitin neželezných kovů. V předcházejícím 

volebním období pracoval jako člen výkonného výboru ČSS. Je předsedou Pobočky ČSS při 

Katedře metalurgie a slévárenství FMMI VŠB-TU Ostrava a podílí se na pořádání řady 

odborných slévárenských akcí. Je předsedou OK 07 pro neželezné kovy. 



 

A B E C E D N Í    S E Z N A M    K A N D I D Á T Ů 
 

10. Bc. Jarmila Malá (* 1969) – pracovnice ocelárny ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 

Kandidátka je dlouholetou členkou a matrikářkou OK pro tavení oceli na odlitky. Organizačně 

zajišťuje pravidelná zasedání této OK, jakož i pravidelná Celostátní školení tavičů a mistrů oboru 

elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na 

odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Významným způsobem se podílí na přípravě 

Slévárenských dnů®. Je aktivní členkou dosavadního výkonného výboru ČSS ve funkci 2. 

místopředsedkyně. 
 

11. Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. (* 1953) – vedoucí ocelárny ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 

Kandidát je předsedou ČSS v dosavadním volebním období. Dříve byl dlouholetým předsedou 

OK pro tavení oceli na odlitky, kde odborně zajišťoval pravidelná zasedání této OK, jakož i 

pravidelná Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a 

celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Za 

práci pro ČSS byl oceněn Cenou profesora Zdeňka Bůžka. Je řešitelem řady grantových úkolů a 

autorem mnoha příspěvků publikovaných na tuzemských i zahraničních konferencích a 

v odborných časopisech. Je členem vědecké rady FMMI VŠB-TU Ostrava. 
 

12. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. (* 1941) – technický specialista, AGMA Praha, a.s. – 

sdružené pracoviště při ČVUT 

Kandidát je absolventem VŠB-HF v Ostravě a vědecké aspirantury. Ve výkonném výboru ČSS 

poprvé pracoval od roku 1970, poté v dozorčí radě a od roku 1978 je předsedou OK pro LKG, 

která pod jeho vedením je bez přerušení mimořádně aktivní. Od roku 1979 byl českým 

delegátem v dřívější Mezinárodní komisi WFO 7.1 pro litinu s lupínkovým grafitem a 7.4 pro 

litinu s kuličkovým grafitem. Za aktivní práci byl vyznamenán Medailí akademika Františka 

Píška. 
 

13. Ing. Veronika Pazderková, Ph.D. (* 1981) – výrobní ředitelka DSB EURO s.r.o., Blansko, 

v současnosti na rodičovské dovolené 

Kandidátka v r. 2006 úspěšně ukončila VŠB-TU Ostrava, FMMI. Poté nastoupila na interní 

doktorandské studium oboru slévárenství a úspěšně obhájila rigorózní zkoušku. V roce 2010 

nastoupila do DSB EURO, s.r.o., Blansko. Od roku 2009 je členkou výkonného výboru ČSS, kde 

zastává funkci hospodářky. Kromě toho pracuje v OK ekonomické jako její místopředsedkyně. 
 

14. Mgr. Milada Písaříková (* 1975) – redaktorka časopisu Slévárenství, Svaz sléváren ČR, 

Brno 

Kandidátka je absolventkou PdF MU v Brně, kde vystudovala učitelství anglického jazyka a 

literatury. V současné době na téže fakultě studuje učitelství českého jazyka a literatury. V letech 

1995 – 1998 pracovala a od roku 2005 opět pracuje jako redaktorka časopisu Slévárenství. Od 

roku 1998 spolupracuje s ČSS při vydávání Slévárenských ročenek®. V letech 2002 – 2004 

spolupracovala se Svazem kováren ČR při vydávání časopisu Kovárenství. V roce 1999 

spolupracovala se SPL při vydání Bulletinu SPL.  
 

15. Ing. Filip Radkovský (* 1986) – interní doktorand, VŠB-TU Ostrava 

Kandidát je studentem doktorského studijního programu na Katedře metalurgie a slévárenství 

FMMI VŠB-TU Ostrava. Jedná se o mladého perspektivního pracovníka se širokým vědecko-

výzkumným záběrem. 
 

16. Ing. Jan Šlajs (* 1947) – společník firmy METOS v.o.s., Chrudim 

Kandidát do roku 1989 pracoval ve funkci hlavního metalurga a vedoucího TPV ve Slévárně 

LIAZ Liberec a hlavního metalurga v Transportě Chrudim. Od roku 1990 je společníkem firmy 



METOS v.o.s., Chrudim. V ČSS pracoval jako předseda OV ČSS východočeského regionu a po 

dobu čtyř funkčních období jako předseda ČSS. Mnoho let je hlavním redaktorem Slévárenské 

ročenky®. Za aktivní práci byl vyznamenán Medailí akademika Františka Píška a Čestným 

členstvím v ČSS. 

A B E C E D N Í    S E Z N A M    K A N D I D Á T Ů 
 

17. Ing. Jan Tolar (* 1943) – ředitel, Modelárna s.r.o., Brno 

Kandidát má dlouholetou praxi v řízení oboru sléváren a modeláren, kde prosazuje progresivní 

technologie a inovační programy. Je dlouholetým členem ČSS a držitelem čestného uznání I. 

stupně. Aktivně se podílí na činnosti OK technologické. Ochotně předává zkušenosti mladým 

kolegům v oboru. Angažuje se při znovuotevření studia oborů slevač a modelář na učňovských a 

středních školách v Jihomoravském kraji. Je členem tvůrců Regionální sektorové dohody pro 

slévárenství v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Evropského 

sociálního fondu v ČR. Je aktivním členem dosavadního výkonného výboru ČSS ve funkci 1. 

místopředsedy. 
 

18. Ing. Ladislav Tomek (* 1983) – specialista prodeje LANIK s.r.o., Boskovice 

Kandidát je absolventem VUT FSI, Odboru slévárenství v Brně, kde je v současnosti na 

postgraduálním studiu. V rámci pracovní náplně se věnuje technologii přesného lití se 

zaměřením na aplikovaný vývoj keramických jader. Publikuje odborné články v domácích i 

zahraničních časopisech a přednášky na konferencích. Pravidelně a aktivně se účastní zasedání 

OK pro tavení oceli na odlitky, OK technologické a zasedání sdružení SPL-CICA. Spolupráci 

s organizačním výborem Slévárenských dnů® v roce 2012 završil řízením sekce přesného lití. 
 

19. Mgr. František Urbánek (* 1952) – tajemník České slévárenské společnosti, Brno 

Kandidát je absolventem PdF UK. 19 let pracoval ve SVÚM, slévárenském výzkumu Brno, 

z toho 16 let v oborovém informačním středisku a 3 roky jako tajemník ředitele. Už tehdy 

pracoval v přípravných výborech Slévárenských dnů® a podílel se na přípravách Světového 

slévárenského kongresu v Praze v roce 1986. Dlouhá léta spolupracuje s redakcí časopisu 

Slévárenství, kde na přelomu let 1991 – 1992 působil jako šéfredaktor. Od roku 1996 pracuje 

jako tajemník ČSS. Je držitelem Čestného uznání I. stupně a Čestným členem ČSS. 
 

20. doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (* 1978) – odborný asistent VUT-FSI Brno, Ústav 

strojírenské technologie, odbor slévárenství 

Kandidát je vyučen v oboru automechanik. Absolvoval SPŠS a VUT v Brně, kde v roce 2008 

obhájil dizertační práci. V současnosti je vedoucím Odboru slévárenství VUT-FSI Brno. Je 

řešitelem výzkumných projektů v oblasti metalurgie slitin železa a slévárenské technologie. Od 

roku 2009 je členem výkonného výboru ČSS. Je organizačním garantem posledních čtyř ročníků 

Slévárenských dnů®. 

 

Kandidáti do dozorčí rady pro funkční období 2015 – 2017 

 

21. Ing. František Hirsch (* 1956) – technický pracovník, MECAS ESI, s.r.o., Plzeň 

Kandidát je absolventem VŠSE Plzeň, specializace strojírenská technologie. V letech 1989 – 

1990 absolvoval postgraduální studium na VŠB-TU Ostrava. V minulosti pracoval ve ŠKODA 

Hutě Plzeň a Techem, spol. s r.o., Plzeň. Členem ČSS je od roku 2002. 
 

22. Ing. Zdeněk Ondráček (* 1952) – Úřad práce 

Navrhovaný kandidát je absolventem VUT-FS v Brně, kde studoval na Katedře slévárenství. Ve 

slévárenském oboru působil více než 30 let. Členem ČSS je od roku 1993. Aktivně pracuje v OK 

ekonomické. Je držitelem Čestného uznání II. stupně. 
 

23. Ing. František Střítecký (* 1938) – důchodce 



Ing. Střítecký je dlouholetý člen ČSS, mnoho let již pracuje v nejvyšších orgánech (předseda a 

člen dozorčí rady) a jeho práce je dobře hodnocena. Je zodpovědný, obětavý, přátelský, dobře 

zapadá do kolektivu a kladně ho ovlivňuje. Za aktivní činnost byl oceněn Čestným členstvím 

v České slévárenské společnosti. 

 

N Á V R A T K A 
 

 

Zašlete nejpozději do 27. 3. 2015 na adresu:  Česká slévárenská společnost 

                                                                        Divadelní 6, P.O.Box 134                                                                                                                                                                                                

                                                                         657 34  Brno 

 

nebo zatelefonujte, případně faxujte:          542 214 481, 603 342 176 

 

E-mail:        slevarenska@volny.cz 

                                                                                                                                                                       

 

Potvrzuji svoji účast na valné hromadě členů České slévárenské společnosti dne 2. 4. 

2015 v Technickém muzeu Brno. 

 

Jméno a příjmení:  .............................................................................. 

 

 

Datum:                   .............................................................................. 

 

 

Podpis:                    ............................................................................. 
  

 ………………………………………….. 

 

P O V Ě Ř E N Í    K    Z A S T U P O V Á N Í 
 

Pověřuji: 

.............................................................................. 

plné jméno pověřeného člena 

 

k zastupování na valné hromadě České slévárenské společnosti dne 2. 4. 2015 

v Technickém muzeu Brno a předávám mu současně: 

 toto vlastnoručně podepsané pověření; 

 svoji  platnou  členskou  legitimaci  č. ......................  (doplňte); 

 svůj hlasovací lístek. 

 

Jméno a příjmení:  .............................................................................. 

 

mailto:slevarenska@volny.cz


 

Datum:                   .............................................................................. 

 

 

Podpis:                    ............................................................................. 

H L A S O V A C Í   L Í S T E K 
 

Česká slévárenská společnost 

Návrh kandidátů pro funkční období 2015 – 2017 
 

Kandidáti do výkonného výboru: 
 

 1. Ing. Martin Balcar, Ph.D. 

 2. Ing. Jan Čech, Ph.D. 

 3. Ing. Pavel Fila, Ph.D. 

 4. Ing. Aleš Hanus, Ph.D. 

  5. Ing. Josef Havrda 

 6. Miroslav Herzán 

 7. Ing. Ivana Kroupová 

 8. Ing. Ivo Lána, Ph.D. 

 9. Ing. Petr Lichý, Ph.D. 

 10. Bc. Jarmila Malá 

 11. Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 

 12. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. 

 13. Ing. Veronika Pazderková, Ph.D. 

 14. Mgr. Milada Písaříková 

 15. Ing. Filip Radkovský 

 16. Ing. Jan Šlajs 

 17. Ing. Jan Tolar 

 18. Ing. Ladislav Tomek  

 19. Mgr. František Urbánek 

 20. doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 
 

Kandidáti do dozorčí rady: 
 

 21. Ing. František Hirsch 



 22. Ing. Zdeněk Ondráček 

 23. Ing. František Střítecký 
 

V Brně 2. 4. 2015 


