Asociace pro tepelné zpracování kovů, z.s.
K Vodárně 531, 257 22 Čerčany, Česká republika
Tel+Fax: +420 317 777 772 – 5, asociacetz@asociacetz.cz, www.asociacetz.cz

Zápis ze sjezdu ATZK, z.s.
dne 23.11.2021
hotel Gustav Mahler
1. Přítomni: 19 členů (viz. prezenční listina), Ing. A. Musilová – zapisovatel., A. Musilová –
zapisovatel.
2. Ing. Vráblík seznámil přítomné s programem zasedání.
3. Byly zhodnoceny semináře uskutečněné v loňském a letošním roce. Vzhledem k opatřením
ohledně pandemie Covid-19 byly v loňském roce uskutečněny pouze 3 semináře – 1 prezenčně a
2 online. V letošním roce se podařilo uskutečnit všechny naplánované semináře – 4 online a 2
prezenčně. Pravděpodobně díky situaci kolem Covid-19 byla však účast na prezenční formě nižší
než v minulých letech, což bylo vidět především na nepřítomnosti kolegů ze Slovenska.
4. V letošním roce probíhá loňská přesunutá konference „Přínos TZ u kovových materiálů
v moderním průmyslu“. Prof. Jurči zajistil publikaci vybraných článků v odborném časopisu
Materials s impact faktorem 3.6.
5. Byl schválen termín příští konference 22.-24.11.2022, Jihlava
6. Byl prodiskutován a schválen plán akcí na příští rok. Na začátku roku bylo se uskuteční několik
online seminářů, ostatní semináře prezenční formou budou posunuty spíše na druhou polovinu
roku. Oslovení přednášející souhlasí s aktivní účastí formou přednášky na vybraných seminářích.
Pro porovnání bude jeden typ semináře uskutečněn online formou a v příštím roce prezenční.
7. Byla zkontrolována členská základna, noví členové a neplatiči. Neplatiči, kteří více jak rok
nezaplatili členský příspěvek, by měli být dle stanov z Asociace vyloučeni společnosti SVÚM
a.s., zde je však potřeba nejdříve projednat s novým vedením, zda nemají zájem o zachování
členství.
8. Byla schválena finanční uzávěrka za minulý rok. Revize účetnictví byla zpracována
nasmlouvaným daňovým poradcem.
Byla schválena změna stanov, která zohledňuje možnost zasedání a hlasování online. Bude
předložena ještě na sjezdu ke schválení. Bylo navrženo projít pravidla hlasování a prodiskutovat
je s právníkem.
9. Byla prodiskutována mezinárodní evropská konference ECHT, která bude pod záštitou ATZK
probíhat v květnu v roce 2025 v Praze. Název konference se bude přiklánět k automobilovému
průmyslu.
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Vypracoval: Ing. Alexandra Musilová
výkonný sekretář ATZK

Schválil: Filip Vráblík
prezident ATZK

Čerčany, dne 2.12.2021
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