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ZÁPIS  Z 61.  JEDNÁNÍ  OK  EKONOMICKÉ ve Slavkově u Brna a Sand TEamu v Holubicícch 
 

Datum a místo konání: 10.-11 . 09. 2019 v  SAND TEAM, spol. s r.o. Holubice a Slavkově u Brna. 
 
Přítomni: 
Bajer Tomáš, Červeň Roman, Florián Jiří, Forberová Eva, Göbl Viliam, Grzinčič Marko, Herzán 
Miroslav, Jelínková Hana, Kafka Václav, Knirsch Vojtěch, Lána Ivo, Mikulčák Karel, Pělucha 
Břetislav, Sobíšek Pavel, Szmek Vladislav, Šlajs Jan, Vítámvás Radim, Vybíralová Jana, Vykoukal 
Michal, Závrbská Martina.  
 
Exkurse: Jednání předcházela velice zajímavá exkurse ve společnosti Sand Teamu  v Holubicích.  
Základní informace o společnosti přednesl ředitel a prokurista společnosti Ing. Jiří Florián. Po 
exkurzi jsme se přesunuli do GOLF HOTELU AUSTERLITZ ve Slavkově u Brna, kde pokračovalo 
zasedání až do večerních hodin. Po celou dobu zasedání bylo o nás velice dobře postaráno od 
hostitelské společnosti pod organizací a péčí Ing. Jany Vybíralové a dalších zástupců. 
 

Jednání OK ekonomické: 
1) Jednání začalo přednáškou -  Ing. Pavla Sobíška, ChiefEconomist, UniCreditResearch: "Co 
se odehrává v globální ekonomice: Cyklický výkyv nebo změna paradigmatu?" 
Tato přednáška byla doplněna bohatou společnou diskuzí a dotazy. Přednáška v příloze zápisu. 
 
2) Následovala přednáška „Výhody technologie Geopol W“, kterou přednesl Ing. Michal 
Vykoukal ze společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. Přednáška přiblížila výrobu a použití jader ve 
firmě. Jedná se o způsob výroby jader, který je pro přírodu ekologičtější. Viz příloha. 
 
3) Pokračovala výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka 
změny“, včetně téma MOTIVACE.   
Každý se vyjádřil „co se v jeho slévárně změnilo, co se podařilo a co by mohl doporučit od minulého 
zasedání OK eko“: 

- pokles zakázek, někde omezená výroba v pátek, 
- „varování“ před státní kontrolou - je nutné se dobře připravit, 
- doporučeno pro dobré řízení firmy: klid, radost z práce a dobrá firemní kultura….,  
- mít zajištěnou zástupnost lidí na pracovištích, 
- objevují se storna zakázek, údajně bylo objednáváno „na sklad“ a nyní není taková 

potřeba, 
- není potřeba zaměstnanci vyplnit pracovní dobu – ale stanovit výkon dne, 
- boj s deponací – recyklace s odpady, 
- když se definuje strategie firmy – měli bychom vědět, co bude firma „dělat“ za 20 let. 

 
4) Další přednáška byla na téma „Nákladové faktory tryskacího procesu. Interakce parametrů 
během procesu tryskání firmy METALLTECHNIK“, kterou přednesl Ing. Tomáš Bajer ze společnosti 
SAND TEAM, spol. s r.o.  

 
5) Příprava 56. slévárenských dnů®, které se budou konat ve dnech 12.- 13.11.2019 v hotelu 
Avanti v Brně. OKE bude zajišťovat tradičně 8 přednášek. Připravené přednášky je nutné doladit a 
zaslat. 
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6) PROJEKT XIX zaměřený na nákladovost tekutého kovu a motivaci pracovníků sléváren je 
před dokončením. Další jednání k projektu je 25.09.201 na Svratce.  
 
7) Zasedání Výkonného výboru ČSS bude 25.09.2019.  
 
8) Termín následující 62. zasedání OKE bude 10.-11.03.2010 ve firmě VAG s.r.o. Hodonín. 
 
9)         Jako nosné téma se uvažuje „Predikce globálního slévárenství do roku 2025“. Úvodní slovo 
připraví podle zahraničních pramenů Ing. Jan Šlajs. 
 
Při následujícím společenském večeru si účastnici vyměnili názory a neformálně podiskutovali. Na 
závěr jsme srdečně poděkovali hostitelské organizaci zastoupené Ing. Jiřím Floriánem, vrcholovým 
managementem a jmenovitě Ing. Janě Vybíralové za skvělou přípravu a příjemnou atmosféru po 
celou dobu konání celé akce.  
 
Poznámka: zápis včetně příloh najdete také na našich stránkách  www.okeko.cz 
 
S přátelským pozdravem 

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.     Hana Jelínková 
předseda OK ekonomické     tajemnice OK ekonomické 
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