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                                                                                                       V Chrudimi 14.02.2023 

Vážené kolegyně a kolegové!    

V souladu s plánem práce Vás zveme na 68. zasedání Odborné komise ekonomické při České 

slévárenské společnosti, které se koná dne 21.-22.03.2023 ve firmě FOSECO, Slévárenská divize 

VESUVIUS MORAVIA, s.r.o., Koňská 740, Třinec a Hotel Vitality Vedryně.  

Program zasedání OK ekonomické dne 21.03.2023 

    
08:20 - 9:40 účastníci exkurze - sraz + prezentace u Hotelu Vitality 

Jedna skupina cca 15 účastníků. Podle potřeby budou zajištěny dopravy pro 2 

skupiny. Časové upřesnění exkurze bude dodatečně upřesněno každému podle 

počtu přihlášek.  

  

společný odjezd autobusem do firmy VESUVIUS MORAVIA, s.r.o. (areál Třineckých železáren, 

kde je omezený vstup a hlavně prostor pro parkování aut) 

8:30   1. skupina odjezd 

10:00 2. skupina odjezd 

09:30 - 11:40 exkurze, prohlídka výrobních prostor (po skupinách) 

 Po skončení exkurze, autobusem přesun zpět na hotel, 

12:00 - 13:00 oběd na Hotelu Vitality a ubytování, (případně i dříve v mezičase skupin exkurze),  

13:00 - 18:00 jednání OK ekonomické, 

19:00  večeře, společenské posezení spojené s diskusí k projednávaným tématům. 

 

Program jednání: 

- Ing. Jiří Duda, Sales Manager CZ,SK, HU - přivítání účastníků zasedání, představení firmy 

Foseco, VESUVIUS MORAVIA, s.r.o., seznámení s historií a výrobním programem 

společnosti,  

- přednáška hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  pod názvem 

„Proměna kraje a tradičního průmyslu“ se zaměřením na jednotlivé oblasti:  

o 30 let transformace a co dál 

o Podmínky pro přežití a rozvoj tradičního průmyslu včetně slévárenství 

o Energie 

o Lidé-zaměstnanci a studenti 

o Věda a výzkum 

o Fondy a projekty na podporu transformace 

o Diskuse 

- Coffee break  

- Ing. Nicole Kyncl,Ph.D., Komerční slévárna Turnov a.s., ekonom spol./ CFO, přednáška 

„Zvýšení výkonnosti (zisku) sléváren podle Teorie omezení“ s konkrétní aplikací v jejich 

slévárně + diskuse,  

- Dr. Ing. Marko Grzinčič: "Roste v českých fabrikách produktivita? Měření růstu 

produktivity slévárny a přístupy k jejímu zvyšování" + diskuse. 
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Program zasedání OK ekonomické dne 22.03.2023   

8,00 -10,00 - pokračování zasedání vedení OK ekonomické 

10.00   - odjezd účastníků. 

 

 Organizační záležitosti: 

a) Potvrzení účasti na zasedání OK a exkurze:  

p. Hana Jelínková, tel. 777122687, e-mail. hana.jelinkova@metos.cz   

Prosíme zaslat nejpozději do 13.03.2023  

Kontaktní osoba za VESUVIUS MORAVIA, s.r.o.: Edvard Repistak, mob:+420 602 520 642 

Mail: edvard.repistak@vesuvius.com 

Kdo bude mít zájem o exkurzi, nutné přihlášení do 13.03.2023!! Z důvodu zajištění organizace a 

dopravy exkurze (1 skupina max. 15 osob) v případě zájmu o exkurzi nad 15 osob budou účastníci 

rozděleny do dvou po sobě jdoucích skupin. 

 

b)        Adresa společnosti: Vesuvius Česká Republika, a.s., Průmyslová 715, 739 61 Třinec 

www.vesuvius.com 

 účastníci exkurze musí mít při vstupu do výroby ochranné pomůcky: Bezpečnostní obuv,  

ochranné brýle a vestu. Ochranné brýle a vestu obdrží každý při vstupu do výroby, 

bezpečnostní obuv je nutné, aby měl každý sám (výjimečně je možné obuv zapůjčit, je nutné 

ale předem znát velikost boty.) 

c) Ubytovaní je rezervováno: Hotel Vitality, Vendryně 1217, 73994 Vendryně, Česko 

GPS souřadnice: GPS: 49°39'29.605"N, 18°41'49.713"E, 

https://www.spa.cz/ 

Ubytování si každý objedná nejpozději do 13.03.2023! 

u p. Hana Jelínková, tel. 777122687, e-mail. hana.jelinkova@metos.cz    

Zvýhodněná cena ubytování pro účastníky OKE je 1 500,- Kč. Možno zajistit v případě 

potřeby i ubytování na den předem 20.03.2023.  

 

S přátelským pozdravem  

 

Hana Jelínková a vedení OK ekonomické ČSS     

tajemnice OK ekonomické 

E-mail: hana.jelinkova@metos.cz  

Tel: 777 122 687 
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Přílohy:  

mapa příjezdu do hotelu a společnosti  

 

 
 

 

   


