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Zápis ze sjezdu členů ATZK 

 dne 17.12.2020 
online 

 

1. Přítomni: 25 členů (viz. prezenční listina), Ing. A. Musilová – zapisovatel. 
 

2. Ing. Vráblík seznámil přítomné s programem zasedání.  
 

3. Byly zhodnoceny semináře uskutečněné v letošním roce. Vzhledem k opatřením ohledně 

pandemie Covid-19 byly letos uskutečněny pouze 3 semináře – „Co má vědět konstruktér o TZ“, 

„Volba materiálu a TZ“ (online) a „Jak efektivně a bezpečně udržovat pecní zařízení“ (online). 

Ostatní plánované semináře (Deformace, Chyby v TZ a Moderní metody v kalírnách) byly 

přesunuty na příští rok. 
 

4. Vzhledem k současnému vývoji situace ohledně Covid-19 byla i letošní listopadová konference 

přesunuta na příští rok. Bylo navrženo uskutečnit ji rovnou jako 3-denní „Dny TZ“ s podtitulem 

letošní konference „Přínos TZ u kovových materiálů v moderním průmyslu“. O této možnosti 

včetně případné online verzi konference bude rozhodnuto v první polovině příštího roku. 

 

5. Byl prodiskutován a schválen plán akcí na příští rok (viz. příloha). Na začátek roku byly přesunuty 

semináře, které je možné udělat online formou, ostatní semináře typu „Konstruktéři, Deformace 

a Chyby v TZ“ bychom rádi zachovali dále jako prezenční, proto byly posunuty na druhou 

polovinu roku, kdy snad bude situace kolem Covid-19 lepší. 

 

6. Byla zkontrolována členská základna, noví členové a neplatiči. Neplatiči, kteří více jak rok 

nezaplatili členský příspěvek, by měli být dle stanov z Asociace vyloučeni. Týká se to firem 

Martenzit s.r.o., Železiarne Podbrezová a.s. a Aero Vodochody Aerospace a.s. (zde bylo navrženo 

se nejdříve zkusit domluvit s novým vedením firmy).  
 

7. Byla diskutována schválena finanční uzávěrka a revize účetnictví za minulý rok. 

 

8. Volby - jednomyslně schválen ve stávajícím obsazení 

Řídící výbor  Brejša Petr (Bodycote HT s.r.o.) 

    Hampl Josef (Slovácké strojírny) 

    Chytil Ivo (Kalírna Chytil) 

    Klíma František (Škoda Auto a.s.) 

    Kouřil Miroslav (Q.I.P.) 

    Kříž Antonín (ZČU Plzeň) 

    Novák Pavel (VŠCHT Praha) 

    Prikner Otakar (PRIKNER - tepelné zpracování kovů s.r.o.) 

    Rašková Stanislava (individuální člen) 

Noví členové ŘV  Kraváček Martin (Kovárna VIVA a.s.) 

    Sobotová Jana (ČVUT Praha)  

Výkonný sekretář  Musilová Alexandra 

Viceprezident   Jurči Peter (STU Trnava)  

Prezident    Vráblík Filip (ECOSOND s.r.o.)  
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Kontrolní komise   Nováková Vendula (Meduna vakuová kalírna s.r.o.)  

    Rašková Stanislava 

Čestní členové  Stolař Pavel 

               Stanislav Jiří 

 

 

      

 

 

Vypracoval: Ing. Alexandra Musilová   Schválil: Filip Vrábllík 

           výkonný sekretář ATZK        prezident ATZK 

               

 

 

Čerčany, dne 17.12.2020 
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