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STROJÍRENSTVÍ
OSTRAVA

2010

Program konference 

I.ČÁST 

9.15 – 10.30 hod. 

II.ČÁST
10.45 – 12.30 hod.

Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 
Vystoupení na téma: „ Moravskoslezský kraj – lídr strojírenství v České republice“

  prof. Ing. Ivo Vondrák Csc., rektor  VŠB-TU Ostrava 
Vystoupení na téma: „Inovace, inovační projekty, úloha klastrů“
 
Ing. Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru 
Vystoupení na téma: „Špičkové strojírenské technologie v České republice “
  
Diskuse k I. části konference.
Přestávka 10.30 – 10.45 hod. - coffee break

Dinkar Prakash Srivastava, velvyslanec Indické republiky
Vystoupení na téma: „Uplatnění špičkových českých strojírenských technologií v 
Indii, zejména v jaderné energetice “
  
Fei Yixiang, ekonomický a obchodní rada velvyslanectví Čínské lidové republiky 
Vystoupení na téma: „ Možná spolupráce při uplatnění českých špičkových 
strojírenských technologií v ČLR“

Vicente Espeche Gil, velvyslanec Argentinské republiky    
Vystoupení na téma: „Uplatnění českých špičkových technologií v oblasti CNG v 
Jižní Americe“ 

Alexandr Vladimirovič Turov, obchodní rada velvyslanectví Ruské Federace 
Vystoupení na téma: „ Možné oblasti vzájemné spolupráce v oblasti jaderné 
energetiky a ekologických technologií“ 

Fuat Kasimcan, obchodní rada velvyslanectví Turecké republiky
Vystoupení na téma: „Uplatnění špičkových strojírenských technologií při rozvoji 
energetiky v Turecku“

Ing. Evžen Tošenovský, Dr. h. c., poslanec Evropského parlamentu 
Shrnutí II. části konference 

Diskuse k II. části konference.
Přestávka 12.30 – 13.00 hod. - coffee break

Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci
projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0030 „Kooperační síť pro strojní inženýrství“.

Národní strojírenský klastr, o. s. ve spolupráci s generálním partnerem konference,
společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a Vysokou školou báňskou -
Technickou univerzitou Ostrava, vás srdečně zve na

IV. ročník konference „STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2010
Česká republika – země špičkových strojírenských technologií“



Národní strojírenský klastr, o. s. ve spolupráci s generálním partnerem konference,
společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a Vysokou školou báňskou -
Technickou univerzitou Ostrava, vás srdečně zve na
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IV. ročník konference „STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2010
Česká republika – země špičkových strojírenských technologií“

III.ČÁST 

13.15 – 14.15 hod. 

IV.ČÁST

Ing. Roman Zdebor, manager projektu „Dostavba JE Temelín 3,4“, ŠKODA JS, a.s.,
Vystoupení na téma: „Uplatnění českých špičkových strojírenských technologií 
při rozvoji jaderné energetiky v ČR“

Ing. Bohdana Horáčková, ředitelka pro komunikaci ČEZ
Vystoupení na téma: „Uplatnění českých špičkových strojírenských technologií 
při rozvoji energetiky v ČR“

Ing. Milan Urban, místopředseda ČSSD a stínový ministr průmyslu a obchodu 
Vystoupení na téma: „Česko – země špičkových strojírenských technologií“ 

Mgr. Pavel Drobil, člen Výboru Regionální rady regionu Moravskoslezsko 
Vystoupení na téma: „Česko – země špičkových strojírenských technologií“

Ing. Lubomír Gogela, manažer Národního strojírenského klastru
Shrnutí III. části konference 

Diskuse k III. části konference.

Tisková konference 14.30 – 15.00 hod.

Raut 14.15 – 15.15 hod.
Odjezd na jednání v odborných sekcích 15.30 hod, začátek odborných sekcí 16.00 hod 

Jednání v odborných sekcích k dané tématice včetně exkurzí 
Jednání v sekcích 16.00 hod až 20.00 hod 

Sekce ENERGETIKA – vedení sekce Ing. Lubomír Gogela, manažer NSK, místo 
konání sekce -  Vítkovický zámeček, ul. Výstavní,  Ostrava – Vítkovice  

Sekce JADERNÁ ENERGETIKA – vedení sekce RNDr. Miroslav Kawalec,
místo konání sekce  -  Vítkovický zámeček, ul. Výstavní, Ostrava – Vítkovice 

Sekce GREEN TECHNOLOGY – vedení sekce Bc. Vladimír Šiška, místo konání sekce 
společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., ul. Ruská 24/83, Ostrava – Vítkovice 

Sekce VĚDA A VÝZKUM – vedení sekce prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. rektor VŠB –TU 
Ostrava, místo konání sekce  - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
ul. 17. listopadu 5, Ostrava – Poruba 

Sekce OFF SHORE – vedení sekce Ing. Petr Vitásek, jednatel V-NASS, spol. s r.o. 
místo konání sekce společnost  V-NASS, spol. s r.o., ul. Ruská, Ostrava - Vítkovice 

Sekce TĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ  - vedení sekce generální ředitel VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. Ing. Michal Pastušek, místo konání společnost VÍTKOVICE 
MACHINERY GROUP, ul. Ruská, Ostrava – Vítkovice  

Předpokládaný konec konference je v 20 hodin.
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Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci
projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0030 „Kooperační síť pro strojní inženýrství“.


