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Je pozoruhodné, že v současné době, kdy je doslovně inflace odborných akcí, se podařilo NEMAKU 
SLOVAKIA s.r.o. ve spolupráci s Českou slévárenskou společností zorganizovat mezinárodní 
konferenci „Vyhne´12 - Produktivní řízení slévárny“. 
 Na úvod je třeba poznamenat, že hostitelská organizace NEMAK je součástí soukromé, moderně a 
efektivně řízené nadnárodní společnosti, která má své vedení v Mexiku. A důsledky plynoucí z této 
skutečnosti se nemohly neprojevit jak v systému řízení slévárny hliníku, kterou jsme navštívili, tak i na 
zaměření a organizaci konference. 
Je vskutku překvapující, že na dvoudenní sněmování, které dosud nemá svoji tradici a minulost, si 
udělalo čas téměř sto odborníků ze Slovenska, České republiky, Rakouska, Německa, Španělska 
a Velké Británie. Na jednání bylo zastoupeno 44 společností a 4 univerzity. Jistě nebude 
překvapením, že dvanáct zastoupených sléváren bylo zaměřeno na odlévání hliníku. Pořadatelům se 
také podařilo získat podporu celkem patnácti sponzorů. Hlavními byly snad logicky pořádající 
organizace NEMAK a tradiční partner společnost Loramendi S. Copp. 
Zcela zásadní je však náplň dvoudenního rokování. Na jednání odeznělo dvacet čtyři příspěvků /1/.  
Nelze na malém prostoru komentovat veškerá vystoupení. Vážnému zájemci doporučujeme sborník 
prostudovat.  
Pokusíme-li se rozdělit rámcově přednášky do skupin, pak do souboru historie můžeme zařadit dva 
příspěvky. Uveďme alespoň jisté dosud neznámé skutečnosti začátku výroby hliníku v oblasti Žiaru 
nad Hronom. Kupříkladu jakou roli sehrály při výstavbě norské výkresy. Jak „nevysvětlitelně“ jako 
první uhynuly v oblasti výroby hliníku včelstva. Krávy se nedokázaly vrátit z pastvy a pracovní směny 
pro zaměstnance byly z důvodu vážného negativního vlivu na pracovníky/nebo/pracovní prostředí 
pouze šestihodinové. 
Dále organizátoři zařadili dva příspěvky o systému vzdělávání zaměstnanců. Pak bychom mohli – 
zcela podle očekávání – zařadit do samostatné třídy šest podnětných referátů zaměřených na 
technologii výroby hliníkových odlitků. Ne nezajímavými byly a v některých informacích obecně 
podnětné dva souhrny o novém zařízení a robotickém vybavení. Dál bychom mohli přiřazovat čtyři 
diskuse zaměřené na kvalitu výroby. Ta je skutečně pro NEMAK SLOVAKIA s.r.o. takříkajíc alfou a 
omegou veškerého počínání. Na systémovou úsporu energií se zaměřily dva referáty. 
Patrně stěžejní částí konference VYHNE´12 bylo šest příspěvků, které se orientovaly na kontinuální 
zlepšování, redukci nákladů, hospodárnost provozu, plánování a řízení výroby a nákladový 
controlling. Tato část vycházela z aplikovaných skutečností v NEMAKu SLOVAKIA s.r.o. A zde je třeba 
uvést, že jsme mohli cítit i jistý příklad, návod, ale i vzor, jak je možné postupovat i u dalších sléváren. 
Doplním, že jsem se při exkursi pohyboval ve skupině tak zvaných „železných sléváren“. A říkali jsme 
si „tak takhle by to mohlo za X roků vypadat i u nás“.  
Připomeňme si alespoň některé myšlenky, které v přednáškách zazněly. Je třeba zdůraznit, že 
v daném případě jsme necítili, že tato sdělení jsou proklamacemi. My jsme byli spíše informování o 
aplikaci těchto zásad v hostitelském závodě. Kupříkladu: 
-učit se zásadně z chyb druhých ne z vlastních, 
-když se zlepšíme, musí zákonitě následovat fáze stabilizace, 
-inspirace se hledá ve sportu a ve fungování týmu, 
-každá akce musí mít svého gazdu, 
-pracujeme se znalostmi a jejich vazbami, ne pouze s informacemi, 
-nezbytným předpokladem je vybudování ekonomického povědomí u pracovníků atd. 
Tedy jeví se, že konference zaměřená na sdělení prověřených zkušeností z oblastí systému řízení, 
systémového zlepšování a řízení nákladové spotřeby by mohla mít své místo ve slovenských a 
českých slévárnách. 
Posuzovaná konference byla doprovázena mimořádnou diskusí o předestřených tématech. 
Vzpomínaná exkurse byla mimořádná i v tom, že každý byl vybaven mimo ochranného oděvu i 



sluchátky. A tedy jsme všichni slyšeli, co nám chtělo býti sděleno. A přiznejme si – to také není všude 
běžné.  
Akce se uskutečnila v překrásném prostředí Štiavnických vrchů. A také společenský večer byl 
doprovázen špičkovým jazzovým souborem Petera Lipy. To jistě také o lecčems svědčí.   
Konference VYHNE´12 se konala mimo jiné při příležitosti 250. let založení báňské akademie v Banské 
Štiavnici. A toto jubileum je velice významné jak pro maďarský Miškolc, tak i pro VŠB-TU v Ostravě. 
Tato vysoká škola vychází přímo z tradice vzpomínané akademie. Na ni navázala obdobná škola 
v Jáchymově a následně již Vysoká škola v Příbrami. Ta byla po II. světové válce logicky přestěhována 
do Ostravy.  
Tedy na závěr nezbývá než kolegům z NEMAKu SLOVAKIA s.r.o. pogratulovat k zorganizování skvělé 
akce. A zejména je třeba ocenit práci Dr. Marko Grzinčiče, který byl duší celé konference a skvělé 
přednesl tři prezentace. 
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