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 zasedání sjezdu členů ATZK
dne 19.10.2018
hotel Alexandra, Púchov
1.

Přítomni: 15 členů z 55 (viz. prezenční listina), což nesplňovalo nadpoloviční většinu potřebnou
k usnášeníschopnosti sjezdu. Dle stanov byl po 15-i minutách svolán náhradní sjezd. Zapisovatelem
sjezdu zvolena Ing. Musilová.

2. Ing. Vráblík seznámil přítomné s programem zasedání.
3. Byly zhodnoceny semináře uskutečněné v letošním roce. Počet účastníků z řad ATZK má vzrůstající
tendenci.
4. Byla prodiskutována účast na letošní konferenci, 20. – 21.11. v Púchově v hotelu Alexandra. Celkem je
přihlášeno 156 účastníků a 28 přednášek, 5 posterů a 16 výstavek.
Schválena možnost publikace příspěvků do odborného časopisu „Deffect and Diffusion Forum“ (vydavatel
TransTech Publications, Ltd., Switzerland, IF 0.26, indexovaného v databázi Scopus). Je to cesta, jak vrátit
zpátky na konferenci účastníky z vysokých škol, kteří jsou na publikacích v odborných časopisech
existenčně závislý. Jednáním byl pověřen pan prof. Jurči, který je v kontaktu s vydavatelem. Nutnou
podmínkou je naplnění 150 stranového výtisku, cena cca 1500 € za číslo.
5. Příští rok bude konference 27. dnů tepelného zpracování probíhat opět v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler.
Organizační přípravy již byly zahájeny. I zde by měla být možnost publikace vybraných příspěvků
v impaktovaném časopisu.
6. Byl prodiskutován plán akcí na příští rok. Na duben byl ještě zařazen seminář o rychlých ohřevech a
indukčním kalení (možná spolupráce s firmami Matex a Böhler). Na podzim je předběžně naplánován
seminář ve spolupráci s Ing. Stanislavem o 3D tisku s následným zpracováním HIP. Pokud by se však
nepodařilo včas zajistit kvalitní přednášky a dostatečné publikum, byl by nejspíše nahrazen seminářem o
bezpečnosti v TZ doplněném o CQI 9 a požadavky na kvalitu od Ing. Raškové. Do konce dubna je proto
nutné zajistit dostatečný program a auditorium. Podílet se budou Ing.Šuchmann (COMTES FHT a.s.),
Ing.Sobotová (ČVUT Praha), Ing.Stanislav (JST Consultancy), Ing. Vráblík (ATZK, z.s.), prof.Kříž (ZČU
v Plzni).
7. Ing.Stanislav navrhl zavést na odborných akcích ATZK slevy pro důchodce a bývalé členy ATZK.
Problematiku a přesný koncept bude potřeba dořešit na zasedání výboru na podzim 2019.
8. Byla zkontrolována členská základna, noví členové a neplatiči. Neplatiči, kteří více jak rok nezaplatili
členský příspěvek, by budou dle stanov z Asociace vyloučeni. Týká se to prozatím firmy Danfoss Power
Solutions. Firmy HVM a IVA nechtějí být nadále členy, proto bude jejich členství ukončeno.
9. Byla diskutována finanční uzávěrka za minulý rok a možnost využití daňové úspory. Kontrolní zpráva
byla odsouhlasena bez připomínek.

Vypracoval: Ing. Alexandra Musilová
výkonný sekretář ATZK

Schválil: Filip Vrábllík
prezident ATZK
Čerčany, dne 28.10.2018

Registrace na MV ČR dne
30.9.1991, č.j. VSC/1-7785/91-R
ČS, a.s. 1935005389/0800

1

