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Úvod generálního shromáždění patřil tajemníkovi asociace 
Ing. Marku Jandovi, který seznámil všechny přítomné se zprávou 
o činnosti a hospodaření ČAOK za rok 2009 a 2010 a představil 
plán a rozpočet asociace na příští rok. ČAOK se bude i nadále vě-
novat školení zaměstnanců firem řádných a přidružených členů 
asociace v oblasti evropských norem a hodlá výrazným způso-
bem zasáhnout do přípravy zbytkové normy pro kontrolu a údrž-
bu ocelových konstrukcí.
Stěžejním bodem generálního shromáždění byly volby do deví-

tičlenného výboru asociace. Následující dva roky bude výbor ČAOK 
pracovat ve složení: Ing. Marek Hladík, Ing. Tomáš Měřínský, Ing. An-
tonín Pačes, Ing. Jiří Schulmeister, Ing. Dušan Stavinoha, Ing. Tomáš 
Škrdlant, Ing. Jan Tatíček, Ing. Petr Velda a Ing. Jiří Vích.

Změn doznalo i nejužší vedení asociace. Novým prezidentem 
ČAOK se stal Ing. Antonín Pačes ze společnosti EXCON a. s., vicepre-
zidentem byl na následující funkční období zvolen Ing. Petr Velda 
ze společnosti DESMO, a. s., předsedou technické komise se stal 
Ing. Dušan Stavinoha a předsedou marketingové komise Ing. Tomáš 
Měřínský. Vedení asociace rovněž poděkovalo bývalému výkonné-
mu řediteli asociace Ing. Pavlu Juchelkovi za jeho práci pro ČAOK 
a mnohaletou propagaci oboru ocelových konstrukcí.
Závěr letošního generálního shromáždění patřil Ing. Jiřímu 

Schindlerovi ze společnosti VPÚ DECO PRAHA a. s., která se stala 
novým přidruženým členem asociace, a Ing. Schindler všem pří-
tomným v krátké přednášce přiblížil činnost společnosti.

(red)

Generální shromáždění ČAOK  
– novým prezidentem se stal Ing. Antonín Pačes

V rámci první odborné konference KONSTRUKCE 2010 se v My Hotelu v Lednici v pátek 15. října konalo zasedání 
generálního shromáždění České asociace ocelových konstrukcí. Řádní i přidružení členové ČAOK získali informace 
o aktivitách asociace v letošním roce nebo plánech na rok příští. V rámci lednického shromáždění došlo rovněž 
na volbu nového devítičlenného výboru asociace a čelních představitelů ČAOK.

Hlasování řádných členů asociace o novém složení výboru ČAOK

Ing. Dušan Stavinoha, předseda technické komise ČAOK (vpravo) 
a Ing. Petr Velda, viceprezident ČAOK

Nový prezident ČAOK  
Ing. Antonín Pačes

Ing. Jiří Schindler představil 
činnost nového přidruženého 
člena ČAOK – společnosti VPÚ 
DECO PRAHA.
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