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Od: l ng, Mich*l Zindulka <n:zi ndulk*@ncvahxt. *z>

Kon,lu: VACLAV. t{AFi{A@ l 0l-" CZ {VÁf; [-AV, KAFKA @,íaL "*Z>
Datunn: 14. Června 1999 11:57

Fředrmět: Zápis z 4.zasedání ekononrickó kpmiso pří §léváren§ké spotečnosti

Daturn xaxedání; 2S.- ?7.05.ŤSSS
Místo jednání: PBS MřTA.LL a^s.

Účastníci jednání;
do*.ing.Václav Kafka C§c, ekonom an*lytik,tel.651 1 6S§, §*tio & Ratio
doc.ing,Jaroslay Senberger CSc,docent,te1.05 4114 3163,Vysaké učení tec*:nické Brno
p, Vojtěch Knirsch, ekanom, t*l. 067 753 ?354, ZPS-Siévárna, a, s., Zí ín
ing.Hana lMedvecová,ekonomka gléváren, tei.069 292 8ů44, Vitkovíce
do*.ing.Tcmá§ Ělbel,CSc,ř*ditet slóvárny,tel,fi§5$ 7217;44,Tatra Kopřivníce

ňsu! ing.Jan §ilip,ekcnomický nánrěgtok, §lévárnm Tatra Kapřivni**
ing.ívo Zižka,ředitetdivize §D-slévárny,tel"659 432040,Třinecké želeaárny
ing,Madisl*v Sxmek,vgd,add,nantro[lingu,§ř-slávárny,tei.065§ 43§S24, T'řin*ckó
železárny
ing.Jaromír Bílý,ředitel spoleĎnasii,tet.05 452139n5,První brněnská strojírna,l\freiall.a.s,
ing,Vladínrír Vepřek,ekgnom slévárny,ČKD Kutná Ftora a-*.
ing,Zbyněk Maiulka,ved, ekonomického odboru,Žd'as, a.s,,Žďár nad §ázavou
ing.Ladtsíav Linhart,metalurg, t*í.ů362 781 247 Vú$a.g., Písek
íng.Víadirnír Mokný, ved, výroby odlitků,te|.0616 64 6504 Žd'as,a,s.,Žo'ár nad §ázavou
ing"Vladímír Buriánek, výkonný ředitel, te|.05 7121700, Kl,álpvopotská slévárna, s,r,o,
p.Vilóm Vavrouěgk, vedoucí výroby,te|. úS 71ž 1715, Královopolgká slóvárfiá, §,r.o.
ing.Payel Záruba, metalurg, tel. 869 568 70§8, Nová Hut',fi.§",Ostrava
ing.f;deněk Krá.l,Cac,, tel,*5 43Ua843"42, R:§X,n.r,o.
ing.Jaroslav Němec, odbar*ý ekonomický vedoucí, teí,453 694 §81, §íévárna a
mpdelárna Nové Ransko spol. § r"0,
ing"lvo LÉna, v+doucí s[óvár,ny, Slávárn* a rnodelárna Ncvé R*nsko spoí. s r.o.
ing,Marek iloležal, finanační ředitel, tel. 301 701 5S4, Metaz a.s., Týnec n" Sázavou
p, Tarnáš Krsek, ek§nsm, tel, 01g77 322 7ž, §koda §teel
ing. Novotný, tel./Ťax. 019 77 340 1g, Škoda §teel
p.Jiří Tichák, rnetelurg, tel, fi641 ž335 S2, FSP slóvárna,a,s.
ing"Ladislnv Línhart,met*lurg, tet. il362 761 ž47, Vů§a,s.,Písek
ing"MichalZindui[<a,ekonom síévárny,t*i.06§ 568 6*14,Nová §-lruť,a,s,,Ostrava

Omíuveni:
inE. Petr Maralík, Vitkovice
ing.Vladimír §tavěr}íček,předseda představenstva ZP§.Z§,a,s",Zl ín
ing.Marek Polišepský,aéstupee ředitel* pr* ťinance,ř$ř Slóvárna a"s,,Pťercv
ing.Pavel Havlík;' jednatel společr,:osti, tel.0§9 292 689S, §BK spol" s r.g. Sstrava
ing.Lenka Kubátová, ekonomka,tel,0S58 S18 488, Farrum,8,§. řriidlant n, *xtravieí

1. §*enámení se *lévárnou PBS f*etai a,s.
Podrqbné §eznáffiefiís hietorií a současným stavem slévárny pr*vedljejí ředitel ing,Bílý.
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}ng.Florian, technický zástupce ředite}e, informovaí o zavgdení a provoxovéni
techno|ogie výroby ťorern a jeder na bázi ťuranových pryskyřic" Druhý den pl*ěhle
*xkuř* do provoar_: slévárny.

2- lnf*rmane c aktuální *ilu*ci ve slévárná*h p*daná přítornnými učastníky

3. §kanornika ťarmovacích smésí nabázi ťuranavýeh pryskyříe

§e eav*děním íéto technologi* á § póžrlatky získanými praktickým provozov*nim
seenámili přítomné ing.Florian z PBS, ing.MedvecovázVítkovic, ing,ť§cvatný ae šKůnn
§TřEL Plzeň, ing,Zindulka a inE,Zárubo a l{í-l, a,s, ůstrava.

4. §§v*z ž*lezné rudv z Ru*ka

lng,Schellong z íirmyl'r*O PLUS,a.s, s*známi| přítomnó s možn*stí dovozu želerných
§e#- bríket z Ruska, s jejich chemíckým složením a přibíižnou cenovoll relací. S výsledky

exkurze d,o Ruska vyrozumí do*.KaŤka.

,§. Představani infornračního systómu SAF R/3

Zá*tupce firmy lNíT,s,r.o, logo partn*r §AF ing.V*ían ínformoval o saftwarovém
*y*t*mu řízení podniku §AP R/3" řáí* pravedl seznám*rtí s j*dnotlivými nr*duly, kt*r*
pokryvajíprCIGesy probíhají*iv podniku. Připravuje se návštěva někieré ae zahra*iňních
sl*váren užívající systém SAP.

§. §enchmarkinE ve slévárenství * hodnocer"ri konkurenceschopno*ti ťirmy

Ře,ditet slévárny TATRA K*přivnice ,a,s" doc.ing,Tomá§ §|bol,ůsc. ve xvém vystcup*ní
provedl rtázorné srovnání konkurenceschoprrosti čs, slóváren §8 aahnaničltimi { na
zákfadě dřív* předaných materiálů plus jejich rnzěíření )^

7. lnformace a grantech

*oe.ing.Václav Kafta C**. a doc.ing.Jaroglav §enberger Osc, inťarnravali přítornné o
možnogti aktivniho se zapo.}ení d* praci podporav*ných str*tnín,i granty. J*dná se e
následující térnata: "§ub*tituce oceli tvárncu litinou" a "§udcvánísystému průběžného
*l*dování nékladů ve slávárná*h".

8. Mezinárodní str*jírenský vcletrh v Hannoveru

Nng,Zd*něk Kriál,Csc, inf*rr;roval o pozn*tcích z vel*trhu, hlav*ě ve vetahu ke
slévárenství v celosvětovem měřítku.
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9, Různé

in§.Bílý ? n*vrhuj* na aráĚ*nou sj*#notit postup vůči dnd*vat*lům gurgvin
dog.§lbl ? inťorm*ce o valrré hrcrTradě ůS§
doc.l*ff<a ? §kol*ní tavičů 1,-3,S,'SS ve Žďasu,*.s,, Žďár R. §áe*v*u

,§ S. Sl"g*nixa*ní e**eáito*ti

příStí aggedání s.e uskuteění v Nové Huti,*,s. Sstrava v mégí*i říjnu {br:Se d*datečrr&
upřesněno)
**ře§it *tangtví v *§S
t&r*a pfí§iffi jednání:1) "Budoucí vyvgj glóvárene3ví v měřítku světav6nj-evropskérc-
fuském' {ing, Krai ? ll*nngv*r,§lFA, ing - &ilgkď * Ukrajina}

., ť} "tnťurnn&c§ a irit*nxiťik*ci výr*§y *ceii na *bloukavé peci a řfaenť lnýr*fu,rího režimu
pornoeí výpočetní techniky" {zastupce Přer.ovekých strojken)
d*l§í jednání: r,2fi§0 ? l*danlún*rVrtkovic,* náhr, VO§ Píg€k, Žďag,ff,s,, Žďár n.
§ázav*u

Nttg. Micťmtiindulks v.r. ilOc.l,nE. V&*lav Kefkg, úgc. v.r.
taj*m r*íít kon:i*a před*edm knrnis*
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