
Eápis x 3"ffise{íápi e,Ř{í}+o§}giqk§ *{q4ffi}se při $§én,;áP"re"qsg{é q*qtpĚě§gťj

$a{utn z**edárríl 19.-3ů.01. 1 99!
Misto jedaárrť: ZPS-SI,řVÁRNa_a. s" Zlirr

J--
Učastníci iec!nání:
doc,ing,Václat, Kaflia č§c,ehqrnonr atra)yli|i,lq1.069 568 7405"Atn*o eonsulting *,r,*.. ť)strervir

tioc,ing.Jaroslav Šenberger C§c,doctnt,tu},ti5 4114 3163,Vysrrké rrčení ter:hnrcké Bnr{r
p. Vr:jt§olr Knirscli,ek*n*nt,tel. fi 67 75 3 ž 3 54.ZF§-S ldvátna,a. s.,Zi{$
ing,Tvo Zižka,ředitel diriize SD-slói,ám},,t*],65§ 432 04{i"Třinecke železánr1,
ing.Vlaclis}ar, S:mek"ved.odd.conťollingL:.Str}-siálánrr}r"tel,06_5? 435ó24, Třin*ckó želeuárny

. ingJarornir Bílý,ředrtel spol*čn*sti.tc1.05 452139*5,tirl,ni trrnůnsliŘ sur:iirna,Metall,n,s,
ing"Viadimír Vepřek,ekr:nrrm slél,ám,3,,. tel.ú327 5$6349, Cl{D Kutná Hora a.s,

ing,Mieh;r} Zind*lkn,t*k0}1$in slÉr,ánry,tei,il6Ť 56§ S014"Nová í:í,ut',a,§^,ůstrava

n_.., irrg.Vladirnír §tar,ěníček,předseda představenstva ZPS.ZS,a.s."Zlin* 
ing,ábyněk Malulka,ved, ekonorr.ickelio oclbtiru,Zd'as,a,s,,Zďár nad §ázavcu
ing.Lddislav Li*hart,metalurg, t*l ů 3 62 7 & 1 247 \ri)§a. s,, iji s*k
ing.Viadimir Mokqi,, r,ed, výrobi-- od.litki'l.tc1.06 t6 64 6504 Zďas.a,s..Zďár nar1 Sázavrrrr
ing.Pavei Havíík, j*rínatol speilečno§ti, t*l.ú69 2ý2 689ú, §Bl{ §pt}l, § r,rr, {Jstrav,it

ing,Lenka Kubátová, ekoncmka,tel.0658 ó18 488" Ferrum,a.s. ťrydtant rr. Ostravici
ing,Vl*iíinrír fiuriánek, 1,ýLontý ťeditel. t*l 05 712 17ť,0. KrÉlrrvuirr:lsliá l1t*r,ár"rrit" 5.r.8,
p.Vilérn Vavroušek" l,eclottci výrtlr1,.te l, ů5 } 12 tr 7] 5, lů,ál<lvrrpolskťi slér,,árna, s,r,o.
irrg"Pavel Ziirulra, metalurg, t*l 069 5ó8 7ú{i8, r\-*vťr Hrtť,a,s.,O$trarra
irtg.Zdeněk Král.L]sc.. lcl.{}5 432 í {l8.i.3-4 2" R'FX"s.r.o.

$mluveni:
i ng, Petr fularal ik, vnd, s ld v ár*r: Vi tk*vi c.e

ing. Hrrna Mcdv*ct_lvá,*kononrk* sléváren, tel. 06ý 2ý2 8044, Vítkovi ce
d*c.íng"'l'*rtáš Hl[:rel.CS*.ředit§,l slúrlár*y,t*] .{}65{}721 244,Tirira Kirpiir.T:lice

É*aj

1, Sernám*ali *e slóvárnorr §S,$ Xlim
Podrobné seznárxení s historií a siručasnýl,tr stavcrt slčvárny provedljejl ředitel a zároveň
prezident §varu siúváren ,ing.íJtar,óníček, *kr:no:ni.cltcu ůást dttplrril p.l{nirsth, ekonom
slóvárny. V dalši [{51i ily§toupil ing,Stančli,lttcry scznáraii přitorr:rré 3 pí{3gramcil]
§LEVARSY§ zabrnuiícim eviderrci ;r,řiz*iii slóvárny. DruhÝ den proběhla e,xkurze clo
pťc\tůzil slévám_y.

1- §nťtrrmace o tlovoztr lrokslr
K 3 J ,17, 1998 byla xrušcRa Báňská rrtr*hoďn í spol*řtt*:sŤ, irejvátšj ci*vnzce *hlí a knksrr, Fndle
posXedních jnl'ornrací jej írn jcdinýlr: e v}lfulaiJttín n*sťupnik*rn nrá hýt ůstrtvskti spoiečnost
TCHAS s".r.o. Byla pr<lš*třena :nožncst rJ,oríávek slóv k*k;iu z Nqlvé T:Tr,rtl"a"s. Ostrava -
n*g_etivni. Počátkcrn *]č§íů* února bud* k rŤiEpoxici iirť*rmace o m*řnosti dctdriveli slév.
koksu z lJkrajin_i,, a Ruska (ing.B.Pi*trLrcha, te],0658 731 15).
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3. §nťorrrl*ee ú §trx}i€čeůstí CNET unĚir*ited c8rtlp.
Doc.Kaflia pť*d.slavil .tnrerir;kclu §púlř*ť}ů§t CN§T mEi*i ráj§ílt o p*rrp*l;fir,,ní parln*rskrru
s;:olupráci, .Teji zástupc* §€ z clťli,$du trrclnocnčni nerlosti:vi1 a r,yst*upi na piištinr zas*cláili.
'llat* spol*Čnost zalreepečtrje pr:it"loc přl zaji§t'ovárri rrrarketirrgtl" hl*riť:rrí eakáze]i. nókrrpu
k*rrrv-h*w e p$11}{}ť při hltlrlálri stratesickiht} piirtnťrá. Inťottnare ná blllui3l !i.§llsj:
un:trimit*§.ctm

4- §r*bítika ilirxr3: íiÁP"
Jedná ** * n*hídkn nčnr**k_ó §W ijrrr:r_r_ nlajicí sr,,é produkty ruxíst8ni niinrn jilré i vc
slévárnl*h" n* nrrrž-nou návštěv* n§iit*lé z nčrne*Hrch přip, rakauskl,ch slévárcn. T*to írrnra
sc htrdc rrei<iŤír,c pre,{sltti}vrtí nir r,]astnit,rr jcrlirlírrí někt*ré r příšti*,ll k*n:isi, VÝírr.ire{llilx
zistupcem pro CR.ic UNlT.s.r.o. Cstrat,a,

§, llrfcrmir*e o llktutiini sit*aci ve síévárxáetr úč**tníeíeh se prl6:l,vé 
"!ed**iní §§{V tét* čásťi vystarrpili zástupci těe hto slúr,ártn; Iftálnvcp*lskii slél,iiflrí, I,'c§rullr },iry.rilirnt.

VO§ Fígek.

!tůgrl*
př{§ti zasedání sg uskuteční ve Vítkovicích prip. l,FBS Brno na přelortu rrrůsi*ů kvr;ltn a
č*rven {Ltrrde r.rpřesn$nrr v p*zváttcej. lrndzll.it.]9_ý__.,", NIt,*.s.. leden'íjil řisek.
k včte#i,ervcrr' L}0 Žrj'as
t{n* 'l 1.il3.1.1}9$ se nskrttečni va]rrá hrnmada ČSS r, §rnč
§tál §ť Čl*r:rlt* s}*vťrl-enskt! sp*}*čn*sti íironlakt: l\4gr,lrranti§rlk |"lrblrl*k, {lri*rl,"lnik |'§§.
B,s, 134, I}ivaele]ní 6. ó57 34 §mn" tel..iax. *5 41214481]
*tl přÍ*tiitl*ráni připr*vit připonrinky k }}rac*r,lrimrr řáei* "-.knr:rdirr*itelr p.Knirs*l:
na rninr":lúrtt zasedani brl jnr*nor,an tnatcriáloir- rcf'crcnt * in-c.Bíl_i
stav íŤl*nr;í na. ú{til kpmis* řini "l5ů,-§*
sjedncceni sÍ*váren v* vá*hu k dgdcir,írtelr*rr srtrovin se vypoti§tí xg sl*tl*T,iitri
diskrrze n mtlžrt*ty. rlspořárlání st:lltirrář* nebo k*nlbrťít§e 5§ přeltlíi<,!ťr rra;rř,íští z*serJ.úni
v láinci ritrrbi}izace eli*norrrj*ké kotrrise v_yzývámc potencitrnálni ůlolty, liteii le n**čnstrri
Z*S*dánj, *lry í:pívrdiii svŮi případni: máje:m t*leí*nicklr do i5,0?.'89 na la,jernniíra k,om1se
(ttll,iló9 5ťt& í:{) l,.i }. r,, pl"ílrncič neztijnrrr nclr*clirir již tita rrnclli1* nl,:csjl*rri
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