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ÚVODNÍK
KONGRES SLOVLOG: 
AKTUÁLNA TÉMA, TOP REČNÍCI 

Logistická udalosť roku je úspešne za nami, už pripravujeme ďalší ročník!

13. ročník kongresu SLOVLOG bol najväčšou logistickou udalosťou tohto roku na Slovensku a sme 
radi, že sa stretla s tak pozitívnym ohlasom. SLOVLOG je na trhu už od roku 2007 a tento rok sa 
dočkal veľkej premeny – zvolili sme lepší termín, pripravili rozšírený program a vybrali skvelé nové 
miesto: Hotel Senec. A z ohlasov, ktoré máme, je zrejmé, že sa to vyplatilo. Podarilo sa nám zosta-
viť program prezentovaný špičkovými rečníkmi, ktorí riešili aktuálne otázky slovenskej logistiky, 
väčšina okolo hlavnej témy kongresu: „slovenská logistika na rázcestí“. Zaujímavá bola aj hlavná 
programová časť, ale aj odborné špecializované workshopy AUTOLOG, TRANSLOG a RETAILOG. 

Bolo tam tiež dostatok priestoru pre nadväzovanie nových obchodných kontaktov a utužovanie 
tých existujúcich. Snažili sme sa, aby bol SLOVLOG príležitosťou na získanie nových informácií od 

tých najpovolanejších, ale súčasne, aby bola príležitosť pre skvelú zábavu a networking. To sa poda-
rilo. Budeme sa snažiť, aby vás SLOVLOG bavil aj v roku 2020 a i potom.  

Všetkým, ktorí boli jeho súčasťou v roku 2019, ďakujeme. Ďakujeme návštevníkom, ale 
aj partnerom, bez ktorých by sa táto akcia nezaobišla. A tiež ďakujeme nášmu skve-
lému tímu za organizáciu. Už teraz pracujeme na príprave budúceho ročníka kongresu. 
A verte nám: bude sa na čo tešiť ako v rámci prvého konferenčného dňa, tak aj v rámci 
návštev logistických prevádzok počas druhého dňa. Čoskoro prezradíme viac. Sle-

dujte náš web www.slovlog.sk. A už teraz si rezervujte termín 22. – 23. októbra 2020 
na SLOVLOGu v Senci.  

NOVÝ FORMÁT KONGRESU, NETWORKING, 
VYSOKÝ POČET NÁVŠTEVNÍKOV 
Sme veľmi radi, že sme sa stali generálnym partnerom kongresu SLOVLOG, pretože to bola skvelá 
príležitosť k tomu, aby sme sa stretli s našimi existujúcimi zákazníkmi, ale aj s tými potenciálnymi.

Na tomto ročníku kongresu SLOVLOG sa mi navyše páčilo, že bol organizovaný v  novom for-
máte. Oceňujem na ňom napríklad to, že popoludní boli účastníci rozdelení do viacerých skupín. 
Každý si mohol tematicky vybrať tú, ktorá sa týkala tej oblasti, v ktorej pracuje. Vďaka tomu mohli 
návštevníci počuť o to viac prednášok, ktoré súviseli priamo s tým, čo riešia alebo môžu riešiť vo 
firmách. Považujem to za dobrú myšlienku. Oceňujem nielen programovú skladbu, ale aj vysokú 
účasť kongresu. 

Páčilo sa mi tiež, že súčasťou kongresu bolo stretnutie Klubu logistických manažérov, ktorého sa 
zúčastnil aj Sean A. Culey, jeden z hlavných rečníkov. Veľmi oceňujem aj to, že účastníci vďaka 
novej programovej skladbe kongresu zostali na akciu aj poobede. Bolo skvelé, že sa na popoludnie 
podarilo zaistiť veľmi zaujímavého speakra, ktorým bol Ivan Mikloš. Celý program bol od rána do 
večera atraktívny a prínosný. Ako z hľadiska informácií, tak aj z hľadiska príležitostí k networkingu.

MARTIN URBAN
konateľ, Jungheinrich
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„Tešíme sa na videnie
22. – 23. októbra 2020.“

JEFFREY OSTERROTH
generálny riaditeľ 
ATOZ Marketing Services

SLOVO SPOLOČNOSTI JUNGHEINRICH, GENERÁLNEHO PARTNERA KONGRESU SLOVLOG



KONGRES SLOVLOG 2019 V ČÍSLACH:

ŠTRUKTÚRA ÚČASTNÍKOV VÝROBNÉ A OBCHODNÉ 
FIRMY, ZDRAVOTNÍCTVO
28 % veľkoobchod, maloobchod, e-shop

23 % automotive

19 % potravinársky priemysel

17 % FMCG nonfood výrobcovia a dodávatelia

  6 % výroba a priemysel

  5 % stavebníctvo a reality

  1 % chemický priemysel

  1 % zdravotníctvo a farmácia

POZÍCIE ÚČASTNÍKOV 
VÝROBNÝCH A OBCHODNÝCH 
FIREM, ZDRAVOTNÍCTVO
26 % supply chain manager / riaditeľ logistiky

21 % obchodný riaditelia a nákupcovia

20 % ostatné

17 % manažéri distribučných centier a skladov

  7 % analytici a projektoví manažéri 

  7 % vedúci prevádzok

  2 % IT

33 PREDNÁŠAJÚCICH34 PARTNEROV222 UNIKÁTNYCH 
NÁVŠTEVNÍKOV

44 % NOVÝCH 
ÚČASTNÍKOV 53 % PRAVIDELNE 

CHODIACICH 
ÚČASTNÍKOV 3 % PRIŠLO 

PO VIAC AKO 
ROČNEJ PAUZE

34 % 50 %

13 %

logistické �rmy

dodávatelia služieb a vybavenia pre logistiku

výrobné a obchodné �rmy, zdravotníctvo

organizácie, inštitúcie a školy 3 %

1. DAY

108 AGENCY 

ALLMONTA

ALZA.CZ

ALZA.SK 

AMTECH

ANASOFT APR

ARETE INVEST

ASRA

AUDIA PLASTICS

AUSTROTHERM

BIC SLOVAKIA 

BITO - SKLADOVACIA TECHNIKA 

BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA

BRANOPAC CZ 

C.H. ROBINSON SLOVAKIA

CARGO-PARTNER SR

CEIT TECHNICAL INNOVATION

CEVA LOGISTICS SLOVAKIA

CRBZ77.CZ

CREDITALE CONSULTING CC

CROWDBERRY

ČESMAD SLOVAKIA

ČSAD INVEST LOGISTICS

DAECHANG SEAT SK 

DALLMEIER ELECTRONIC

DB SCHENKER

DF PARTNER

DHL EXPRESS (SLOVAKIA)

DHL LOGISTICS (SLOVAKIA)

DM DROGERIE MARKT 

DS SMITH SLOVAKIA 

EKONOMICKÁ UNIV., 
OBCHODNÁ FA

ELECTRONIC-STAR

FERDINAD KEREKI

FESTON 

FM SLOVENSKÁ

FOREN SK 

GASTROSERVIS

GEIS SK 

GIMA PLUS 

GO ASSET DEVELOPMENT 

GOODMAN CZECH REPUBLIC

GOODWILL PUBLISHING

GRECO INTERNATIONAL

GREENCHEM HOLDING 

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA

GS1 SLOVAKIA

HBPO SLOVAKIA

HEINEKEN SLOVENSKO

CHEMOSVIT FOLIE

INFOTECH

INTERSNACK SLOVENSKO

IPSOS 

JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA

JÁN LEŠINSKÝ

JONES LANG LASALLE 

JUNGHEINRICH SLOVENSKO

K&K MASCHINENBAU 

KASYS 

KAUFLAND SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA

KERSCHNER 

KHARISMA

KODYS SLOVENSKO

KUEHNE + NAGEL

LABAŠ 

LEADER PRESS

LIBEX

LINEAS

LOGIS INVEST

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED

LOGSYS

M7 REAL ESTATE SLOVAKIA 

MANEX 

MARK2 CORPORATION CZECH

MESA10

META SKLADOVACÍ TECHNIKA

NESTLÉ SLOVENSKO 

OLTIS SLOVAKIA 

ORANGE SLOVENSKO

P3 LOGISTIC PARKS SLOVAKIA 

PANATTONI SLOVAKIA 
DEVELOPMENT

PENTATECH 

PERNOD RICARD SLOVAKIA

PETERKA AND PARTNERS 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

PHARMACOPOLA

PLZENSKÝ PRAZDROJ 
SLOVENSKO

PNK GROUP

PODRAVKA - LAGRIS

PORT OF ANTWERP 

PROLOGIS SLOVAK REPUBLIC

PW LOGISTICS SLOVAKIA

QUEHENBERGER LOGISTICS 
SVK 

RABEN LOGISTICS SLOVAKIA 

RAIL CARGO OPERATOR - CSKD 

SEAN CULEY

SCHENKER 

SIKA SLOVENSKO

SLOVENSKÉ CUKROVARY 

SLOVENSKÉ LIEHOVARY 
A LIKÉRKY

SMARTWINGS

SOŠ DOPRAVY A SLUŽIEB

SOTI LIMITED

STOW SR 

SYNCREON SLOVAKIA 

TAURIS

TESCO STORES SR

TNS SERVICE 

TOMRA SORTING 

TOPNAD

TOYOTA MATERIAL HANDLING 
SLOVENSKO

TPL SLOVAKIA

TRANS.EU

TYROS LOADING SYSTEMS SK

UMÝVÁNIE PODLÁH.SK

VEĽVYSLANECTVO POĽSKEJ 
REPUBLIKY

VENEONE

VGP - INDUSTRIÁLNE STAVBY

VISTEON ELECTRONICS 
SLOVAKIA 

VLADIMÍR MAŤO

VOLKSWAGEN SLOVAKIA

WTC-MACRO ENVIRO, 
EGOODWILL

ZANINONI SLOVAKIA

ZÁSIELKOVŇA

ZVÄZ CHEMICKÉHO 
A FARMACEUTICKÉHO 
PRIEMYSLU SR

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH FIRIEM 2019

13

LEGENDA: UŽÍVATELIA (ZELENÁ), DODÁVATELIA (MODRÁ), LOGISTICKÉ SPOLOČNOSTI (ČERVENÁ)
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PRIEBEH DŇA OČAMI FOTOGRAFA...

222
účastníkov prišlo na tohtoročný 

kongres SLOVLOG. Prvý kongresový deň 

bol venovaný prednáškam a diskusiám 

v niekoľkých sekciách. Druhý deň sa 

záujemcovia vypravili na prehliadku 

skladu Alza sídliaceho v logistickom 

parku spoločnosti Goodman.

32
rečníkov predstavilo svoje 

myšlienky, pohľady a vízie 
spojené so súčasnými 

premenami v logistike, 
doprave a supply chainu.
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23
partnerov podporilo 

tohtoročný kongres, ktorý 
sa konal v Hoteli Senec.

3
workshopy 

TRANSLOG, RETAILOG 

a AUTOLOG boli úspešnou 

novinkou v programe.
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ROZVOJ A VPLYV TECHNOLÓGIÍ
AGENT ZMIEN NIELEN O AUTOMATIZOVANOM DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI 

1 .  K Ľ Ú Č O V Ý  R E Č N Í K

Očakávaný hlavný rečník, ktorým bol známy britský ekonóm 
Sean A. Culey, v rámci svojej vizuálne bohatej prezentácie, 
založenej na obsahu svojej novej knihy „Transition Point“, 
priblížil, ako nová vlna revolučných technológií zásadne 
mení takmer všetky aspekty dodávateľského reťazca, vrá-
tane vzťahu medzi zákazníkom a firmou. Predstavil pohľad 
do veľmi blízkej budúcnosti, kedy automatizácie povedú 
k hodnotovému reťazcu, ktorý je plne automatizovaný, per-
sonalizovaný a lokálny. 

TÉMA: SPOJENIE TECHNOLÓGIÍ
Sean A. Culey je nazývaný ako agent zmien. Bol predsedom 
rady pre dodávateľské reťazce. Podieľal sa na vytváraní 
globálnych štandardov. V tej dobe začal Amazon používať 
robotiku, veľa sa hovorilo o cloudoch, big dátach, autonómii 

atď. Predtým sa o  týchto 
témach hovorilo v  jed-
notlivostiach, ale 
nikto neriešil, čo sa 
stane, keď sa zrazu 
tieto technológie 
spoja. Už pred rokmi 
sa začalo diskuto-
vať o  automatizova-
nom dodávateľskom 
reťazci. „V  roku 
2012 som sa 

zúčastnil ako rečník jednej 
konferencie a  ľudia sa ma 
vtedy nepýtali ani tak na 
jednotlivé technológie, ale 
na ich vplyv. Prišiel som 
potom domov a  rozprá-
val som sa so svojou man-
želkou. Rozprával som jej, 
že to sú veľmi zaujímavé 
témy, že by som o  tom 
možno mohol napísať 
knihu,“ zaspomínal Sean 
A. Culey. Na kongrese 
SLOVLOG hovoril práve 
o vplyve technológií a mal 
tiež autogramiádu svojej 
knihy, ktorú písal šesť rokov. 
Uviedol, že ide o to, aby sme 
chápali, prečo je dobré jednotlivé 
technológie používať, v  čom sú ich 
prínosy a ako využívať ich synergie. 
Nestačí vedieť, že zmeny prebie-
hajú, ale je potrebné vedieť, prečo 
sa dejú. Zamýšľal sa nad tým, aké 
zmeny prebiehajú a čo tieto zmeny 

znamenajú pre spoločnosť. Sean A. Culey vo svojej prezen-
tácii spomínal aj predchádzajúcich ekonómov, ich vízie, 
hovoril o lean stratégiách a ďalších zmenách, ktoré prebehli. 
Podotkol, že všetko má vývoj, napríklad digitálne produkty 
putujú svetom obrovskou rýchlosťou.

NIČ NIE JE AKO KEDYSI 
Zmenil sa spôsob interakcií medzi ľuďmi. Kedysi sa hovorilo, 
nech nikto nesadá do auta, ktoré riadi cudzí človek. A dnes? 
Ľudia s taxislužbami nemajú problém. „Predtým sa hovo-
rilo, nech sedíme ďalej od televízie, nech si nepokazíme oči. 
A  dnes? Deti majú mobily a  tablety pár centimetrov pred 
tvárou. Keď som v minulosti prišiel do práce, spýtal som sa 
kolegov, či včera videli ten film. Nemusel som ani vysloviť 
názov toho filmu, pretože v televízii jednoducho včera večer 
iný nebol. Keď som sa opýtal, či videli v televízii včera zápas, 

všetci vedeli, o  akom zápase hovorím,“ opisuje Sean A. 
Culey. Z toho je zrejmé, že technológie majú vplyv nielen 

na dodávateľské reťazce, ale aj na medziľudskú komu-
nikáciu a spôsob správania. Technológia mení zvyky. 
Je to dobré alebo nie? Stierajú sa hranice medzi digi-
tálnym a fyzickým svetom. Všetko sa prepája. Zmenu 
vnímame. Keď sa ale pozrieme na malé deti, nevi-
díme, že to, čo sa deje, nebolo kedysi štandardom. 

Vyrastá tu generácia, ktorá nie je zvyknutá 
na platbu hotovosťou. Deti sa rodia do 

inej doby. Spotrebiteľ sa rozhoduje, 
čo sa udeje, firmy sa tomu musia 

prispôsobovať. 

ZMENY SA 
EXPONENCIÁLNE 

VYVÍJAJÚ 
Nová generácia nie je 

zvyknutá na záväzky, 
ľudia hľadajú pohodlie. 
Zmeny sa exponen-
ciálne vyvíjajú. Týka 

sa to retailu, a  tým aj 
napríklad logistiky. Ľudia 

nerozmýšľajú nad plánovaním náku-
pov, obchody sú otvorené stále. To 
predtým nebolo. Všetko umocňuje 
rozvoj elektronického obchodo-
vania, čo má tiež výrazný vplyv na 
logistiku. Uveďme napríklad  tému 
vratiek.
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D O P O L U D N A J Š I A  P A N E L O V Á  D I S K U S I A

SLOVENSKO ZASPALO!
INFRAŠTRUKTÚRA ZATIAĽ NIE JE PRIPRAVENÁ ANI NA AUTONÓMNE VOZIDLÁ 

Súčasťou kongresu bola zaujímavá panelová diskusia 
s radom osobností na tému Slovensko na geografickej kri-
žovatke Európy, ktorú skvele moderoval Peter Bečár zo spo-
ločnosti Crowdberry. V rámci panelovej diskusie diskutovali 
Luboš Fronk (Lineas), Martin Hubeňák (Port of Antwerp), 
Pavol Jančovič (ČESMAD Slovakia), Valer Kurinec (ASRA) 
a Martin Polák (Prologis). 

CENA VERZUS EKOLÓGIA 
Diskutovalo sa o tom, ako Slovensko využíva toho, že 
je geografickou križovatkou Európy. Jedným z dis-
kutovaných tém bola Hodvábna cesta. Hovorilo sa 
tiež o takzvanej severnej ľadovej ceste, to znamená 
za pomoci ľadoborcov, ak by dochádzalo k otepľo-
vaniu. Bude to možné a výhodnejšie, ako iné cesty 
z  Ázie do Európy? Išlo o  veľmi zaujímavú diskusiu. 
Témou bola však aj ekológia v súvislosti s dopravou, 
pretože, ako je všeobecne známe, lodná doprava je 
neekologickým riešením. Toto riešenie je lacné, nie 
ekologické. Spomínanú hodvábnu cestu je potrebné 
vnímať ako ekonomický model, ktorý spája mnoho 
krajín na trase z východu na západ. Otázkou je, čo 
sa bude posielať späť do Číny. Niektoré názory boli 
pesimistické.

PRIESTOR PRE PESIMIZMUS 
Téma križovatky sa odráža aj v  developmente. Stavia sa 
spravidla v  najsilnejších ekonomických častiach krajín. 
V Taliansku to je napríklad lokalita Miláno, v Španielsku Bar-
celona a  Madrid, podobná situácia je v  tomto smere na 
Slovensku. Developéri sa zame-
riavajú na lokality, kde žije najviac 
ľudí, na bohatšie urbanistické 
aglomerácie. „Našou stratégiou 
je vytvoriť sieť vlakov, ktoré budú 
rýchle a  budú spájať jednotlivé 
štáty. Do tejto siete bude jedno-
duché sa pripojiť. Nákladné vlaky 
jazdia v nejakom grafikone, keď má niekto zásielku, môže ju 
dať do systému. V rámci celej siete má možnosť byť za 24 
hodín napríklad v Belgicku. To je naša stratégia: budovať sieť 
a prijímať do nej tovar k prepravám. Nie sme úplne pesimis-
tickí,“ hovorí Luboš Fronk.

„Slovensko zaspalo dobu. Poľsko toho maximálne využilo. 
To je aj zásluha toho, čo sa deje geopoliticky. Maďarsko 
využilo aktívnejšieho prístupu súkromných subjektov, ako 
sú terminály pri Budapešti, napojenie na Viedeň atď. Využili 
svojho potenciálu nalákať investorov. Jazdí sa cez Buda-
pešť do Viedne. Prečo sa nejazdí cez Bratislavu? Pretože sa 
v minulosti zaspalo,“ povedal okrem iného Martin Hubeňák. 

V rámci panelovej diskusie zazneli pesimistické prognózy. 
Pavol Jančovič si myslí, že Slovensko z  jeho pohľadu robí 
strašne málo. „Kedysi bolo témou, či mať širokorozchodku 
cez nás alebo nie. Dnes sa nás na to už ani nik nepýta. Stále 
zaspávame. Štát na domáce firmy nemyslí. Je tu veľa firiem 
so zahraničným kapitálom. Hovorím tomu prenajatý stáť.“ 

Keď sa zdvihnú a odídu, zostane tu pustá krajina,“ konšta-
tuje Pavol Jančovič. Doplnil, že ak je budúcnosť v autonóm-
nych autách a  robotoch, je na to potreba byť pripravený. 
Slovensko sa na príchod autonómnych áut nepripravuje, 
infraštruktúra je zlá.  

„Musíme reagovať na to, čo máme. 
Musíme sa starať o seba, pretože 
o nás sa nikto nepostará,“ pove-
dal Valer Kurinec. Reagoval tým 
na nedostatočnú infraštruktúru 
a  v  blízkej dobe nevidí cestu 
k výraznému zlepšeniu. 

ROLU HRÁ AJ MARKETING
Čo môžu robiť slovenské firmy, aby využili potenciál? „Ani 
Antverpy sa nikdy neposilnili vďaka veľkému marketingu, 
čo niektoré firmy vedia urobiť lepšie. Nikdy sme sa marke-
tingovo nepropagovali v  súvislosti s  Hodvábnou cestou. 
Marketing nebol zameraný na to, aby si každý, kto počuje 
názov Antverpy, povedal, že to je stredobod Hodvábnej 
cesty,“ uviedol Martin Hubeňák s  tým, že Slovensko je na 
tom podobne. 

„Hodvábnu cestu je 
potrebné vnímať ako 
ekonomický model.“
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IVAN MIKLOŠ: 
KRÍZA MÔŽE VZÍSŤ AJ Z PRÍLIŠNÉHO PESIMIZMU

2 .  K Ľ Ú Č O V Ý  R E Č N Í K

„Svet nikdy 
nečelil takým 

vážnym výzvam 
a problémom, 

ako čelí 
v súčasnosti.“

Hlavné pódium kongresu Slovlog patrilo ekonómovi, sloven-
skému exministrovi financií a  poradcovi ukrajinskej vlády 
a zakladateľovi thinktanku Mesa10 Ivanovi Miklošovi. Počas 
štyridsiatich minút svojho vystúpenia ponúkol návštevní-
kom aktuálny pohľad na globálne ekonomické dianie, riziká, 
ktorým čelí a náznak varovných ukazovateľov nevyhnutne sa 
blížiacich globálnych zmien.

„Svet na tom nikdy nebol tak dobre ako v súčastnosti, ale 
zároveň je pravda, že svet nikdy nečelil takým vážnym 
výzvam a problémom, ako čelí v súčasnosti,“ skonštatoval 

v úvode. Kým pred tridsiatimi rokmi 
žila viac, než polovica svetovej 
populácie v extrémnej chudobe,d-
nes, na svete s populáciou takmer 
o polovicu väčšou ako vtedy, je to 
menej ako deväť percent a  podiel 
naďalej klesá. V  globalizujúcej sa 
spoločnosti však badať aj opačný 
trend. Deglobalizačné javy, ako 
obchodné vojny, migráciu, nárast 
neliberálnej demokracie, ekolo-
gická kríza či nárast dlhu. „V histórii 
ľudstva ešte nebola situácia, aby 
spoločný dlh firiem, organizácií 

a vlád prevyšoval tristo percent globálneho domáceho pro-
duktu,“ varoval ekonóm Mikloš. Snaha bánk a vlád pumpo-
vať do obehu nové lacné peniaze pritom vzbudzuje skôr 
nedôveru. Závratne rastie počet krajín, v  ktorých rodičia 
neveria, že ich deti a vnúčatá sa budú mať lepšie ako oni. 
A  kríza môže vzísť aj z  prílišného nárastu pesimizmu. Na 

jednej strane síce zažívame dlhé obdobie ekonomického 
rastu, no je jasné, že model rastu nie je dlhodobo udržateľný. 
V ľuďoch preto rastie opatrnosť.

SLOVENSKO V DVOJITEJ PASCI
Prognóza pre Slovensko je podľa Ivana Mikloša vo vzťahu 
s  tým, že ako malá krajina je veľmi závislé od toho, ako sa 
budú veci vyvíjať v jeho bezprostrednom okolí a samo má 
na ne minimálny dosah. Nachádza sa pritom v dvojitej pasci. 
Jednou je riziko nárastu neliberálnej demokracie, ako sa to 
udialo v Maďarsku a v Poľsku. Tou druhou pascou je pasca 
stredných príjmov. „Slovenská ekonomika dosiahla úroveň, 
kedy je ďalší rast možný len ak bude ťahaný inováciami,“ 
hovorí I. Mikloš. Mení sa tak doterajší stav, kedy ho bolo 
možné dosiahnuť aj lepším využívaním výrobných faktorov.

JE TREBA ROBIŤ REFORMY
„Treba robiť reformy, ktoré umožnia prejsť od montáže 
k sofistikovanejšej výrobe,“ apeluje Mikloš. Pre taký vývoj sú 
podľa neho potrebné zdravé a udržateľné verejné financie, 
zlepšujúce sa podnikateľské prostredie, efektívne verejné 
služby a  verejná správa, a  tiež vzdelanie, veda a  výskum. 
„Len ak bude krajina robiť reformy vo všetkých štyroch 
oblastiach, môže úspešne prejsť na rast ťahaný inováciami 
a reštrukturalizovať svoju ekonomiku,“ apeluje.

Súčasný stav tomu však podľa neho nenasvedčuje. Deficit 
sa síce darí znižovať, avšak príliš pomaly a nevhodným spô-
sobom.
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KRÍZA? DOPAD BY BOL SILNÝ! 
SLOVENSKÁ LOGISTIKA Z EKONOMICKÉHO POHĽADU 

Poobedná panelová diskusia bola na tému 
Ekonomické vízie a uhly pohľadu na budúci 
vývoj legislatívy na Slovensku. Zúčastnili sa 
jej Katarína Dobišová z  Nestlé Slovensko, 
Marek Fořt z DHL Supply Chain Slovakia, Mar-
tin Urban zo spoločnosti Jungheinrich a Ivan 
Mikloš. Moderátorom bol Vladimír Maťo, 
redaktor týždenníka TREND.

Globálna ekonomika je prepojená. Prehlbuje 
sa strach z  nemeckej recesie. „Dochádza 
k  spomaleniu ekonomického rastu. Ak by 
došlo ku globálnej ekonomickej kríze, Slo-
venska by sa to dotklo rýchlo a  výrazne. 
Pre ilustráciu je dobré si spomenúť, ako 
sa posledná globálna kríza dotkla Poľska 
a  Slovenska. Poľsko bolo jedinou krajinou 
v Európe, ktoré nemalo recesiu. Na Sloven-
sku bol ale dopad obrovský. Úlohu môže 
hrať aj možná kríza eurozóny, pretože to 
je časovaná bomba. Potrebné reformy sa 
nerobia napríklad v  Taliansku. Taliansko je 
teraz v  tomto smere najväčšou hrozbou. Euro je skvelý 
a  úžasný projekt, ale nemôže fungovať, ak bude narastať 
rozdiel v  konkurencieschopnosti jednotlivých krajín. Ten 
narastá najmä medzi niektorými južnými a severnými kra-
jinami,“ uvádza Ivan Mikloš. Potom môže byť euro ťažko 
udržateľné, pretože je príliš silné pre niektoré menej konku-
rencieschopné krajiny. Pre Slovensko je euro zatiaľ výhodné. 
V panelovej diskusii zaznelo, že v niektorých segmentoch 
dochádza k poklesu dopytu.

AJ PRÍPRAVA NA BREXIT STOJÍ 
PENIAZE

Silná previazanosť nemeckej a  slovenskej ekonomiky 
sa týka aj logistiky. „Nadnárodné spoločnosti využívajú 
i nadnárodné riešenia. Vidíme to napríklad v oblasti med-
zinárodnej dopravy. Ešte donedávna 
sme dopravu zabezpečovali lokálne, 
čo neznamená, že by sme pracovali 
len so slovenskými dopravcami. Pre 
zefektívnenie je potrebná koordinácia. 
Tá je najlepšia na nadnárodnej úrovni. 
Platí to aj v oblasti skladovania. Hľadajú 
sa riešenia, ktoré by dokázali uspokojiť 
požiadavky viacerých krajín,“ opisuje 
Katarína Dobišová. Doplnila, že sa uvažuje o tom, že by dis-
tribučné centrá pre viac krajín mohli byť na Slovensku. Má 
to výhody. Keby tieto centrá vznikali len na západe, bolo by 
to nákladnejšie, pretože je tam drahšia pracovná sila a pre-
hriatejšia ekonomika.

Dôležitosť využitia nadnárodnej spolupráce potvrdzuje aj 
Marek Fořt. „Nadnárodné riešenie pre jednotlivé krajiny majú 
hlavu a pätu. Je to výhodné, dochádza ku zdieľaniu inová-
cií,“ uvádza Marek Fořt. Aké výzvy prináša pre medzinárodnú 
logistiku Brexit? „Spolupracujeme s firmami z Veľkej Britá-
nie, na Brexit sa teda pripravujeme. Riešime colné služby, 
snažíme sa nájsť priestory, kam by sme uskladnili tovar kvôli 
meškajúcim kamiónom. Pre zákazníkov je nutné nájsť naj-
lepšie potrebné riešenia,“ hovorí Marek Fořt. „Pripraviť sa na 
Brexit stojí nemalé peniaze,“ uvádza Katarína Dobišová.

KONKURENCIESCHOPNOSŤ 
ZVYŠUJE AUTOMATIZÁCIA 

„Firmám, ktoré chcú byť naďalej konkurencieschopné, 
odporúčam investovať do projektov, ktoré im zaručia 

efektívne fungovanie a  konkurencie-
schopnosť na trhu. Jasným trendom 
v tomto smere je automatizácia, ktorá 
prináša odpoveď aj na nedostatok pra-
covnej sily. Automatizáciu odporúčam 
stabilným firmám s dlhodobým výrob-
ným programom. Vypláca sa investovať 
tiež do skladových riešení, ktoré efekti-
vitu takisto zvyšujú,“ povedal okrem 

iného Martin Urban. Riešením je nielen automatizácia skla-
dovania, ale aj výroby.

IVAN MIKLOŠ: 
KRÍZA MÔŽE VZÍSŤ AJ Z PRÍLIŠNÉHO PESIMIZMU

„V niektorých 
segmentoch je 
pokles dopytu.“ 

P O P O L U D Ň A J Š I A  P A N E L O V Á  D I S K U S I A
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CHÝBA VIAC AKO 2500 VODIČOV
TRANSLOG O NAJPÁLČIVEJŠÍCH PROBLÉMOCH DOPRAVCOV 

V  rámci workshopu TRANSLOG sa hovorilo o  najpálčivej-
ších problémoch slovenských dopravcov (napr. z pohľadu 
ČESMAD Slovakia). Zaujímavá bola aj prednáška o tom, ako 
ušetrí náklady nízkonákladový gigant (z pohľadu SmartWings 
a Trans.eu). Za SmartWings hovoril Peter Bartoň a za Trans.
eu Zuzana Krajová. Táto konferenčná časť bola pripravená 
práve v spolupráci s ČESMAD Slovakia.

NIŽŠIA KONKURENCIESCHOPNOSŤ
Pavol Jančovič a Peter Sádovský z ČESMAD Slovakia TRANS-
LOG postupne zahájili. Hovorili práve o najpálčivejších pro-
blémoch dopravcov na Slovensku. „Doprava na Slovensku 
je viazaná na ekonomiku. Slovenská ekonomika v  zásade 

neexistuje, je tu veľa zahraničnej 
ekonomiky. Zahraničné firmy sem 
prichádzajú v  rámci globálnej roviny 
nadnárodnej logistickej spoločnosti, čo 
nie je taký problém, pretože v konku-
rencii je vždy potreba vedieť sa presa-
diť,“ uvádza Pavol Jančovič. Pomeno-
val aj problémy dopravy na Slovensku, 
medzi ktoré patrí aj nepriaznivé legis-
latívne a  podnikateľské prostredie. 
„V porovnaní s ostatnými dopravcami 
z okolitých krajín je slovenská doprava 
oveľa menej konkurencieschopnou,“ 
hovorí Jančovič. Ďalšie problémy: 

vysoká daň z  motorových vozidiel, odliv mladých ľudí za 
prácou do zahraničia - nemá kto šoférovať kamióny, infra-
štruktúra, administratívna záťaž a  byrokracia. Čo sa týka 
infraštruktúry, dopravcovia si nevyberajú cesty nižšej triedy, 
pretože by sa chceli vyhnúť poplatkom, dôvodom je hlavne 
nedobudovaná infraštruktúra, čím sú nútení využívať aj 
trasy, ktoré vedú priamo cez mestá a obce.

Detské prídavky v okolitých krajinách sú omnoho vyššie, to je 
motivácia mladých, aby odišli za prácou do zahraničia. Ako 
uvádza Pavol Jančovič, čo sa týka daní, odvodový systém 
na Slovensku spôsobil, že za rovnakú základnú mzdu vodič 
s dvomi školopovinnými deťmi v Nemecku dostane v čistom 
na ruku o 24 % viac a v Českej republike dokonca až o 25,5 % 
viac. ČESMAD navrhuje zmenu legislatívy v oblasti daňovo-
-odvodového zaťaženia, resp. daňových bonusov, odpočí-
tateľných položiek a prídavkov na deti.

ZNÍŽENIE VEKOVEJ HRANICE 
Riešením situácie s nedostatkom vodičov je podľa Jančo-
viča zníženie vekovej hranice pre vodičov kamiónov a auto-
busov. Tým sa prispeje k jednoduchšiemu prístupu k týmto 
povolaniam. Na Slovensku je skutočne nedostatok vodičov, 
ide až o  alarmujúci stav. Slovenským dopravcom chýba 
viac ako 2500 vodičov nákladných vozidiel, v autobusovej 
doprave je to 500 vodičov. Avšak vzhľadom na postupnú 
generačnú výmenu vodičov a fluktuáciu v tomto povolaní 

môžu dopravcovia prijať omnoho vyšší 
počet vodičov. Vedeli ste, že priemerný 
vek vodiča kamiónu je 44,5  rokov a  vek 
vodiča autobusu je 48,4 rokov? Do tohto 
sektoru neprichádzajú mladí a  hrozí, 
že postupne nebude mať kto nákladné 
vozidlá a  autobusy šoférovať. Mladí po 
škole odchádzajú do zahraničia! Každý 
rok odíde zo Slovenska približne 15 tisíc 
mladých ľudí. „Doprava je tepnou nášho 
hospodárstva. Napriek tomu je širokou 
verejnosťou často vnímaná negatívne. 
Aký by však bol život bez kamiónov?,“ 
zamýšľal sa Pavol Jančovič.

BREXIT A SLOVENSKO
Stručne ešte spomeňme vystúpenie 
Petra Sádovského. Detailne hovoril hlavne 
o tom, ako sa  Brexit prejaví na Slovensku. 
Povedal, že vodiči nákladných vozidiel 
alebo autobusov, ktorí trvalo pobývajú 
na území Spojeného kráľovstva, budú 
potrebovať príslušné vodičské oprávne-
nie Spojeného kráľovstva.

„Problémy: 
vysoká daň 

z motorových 
vozidiel, odliv 
mladých ľudí 

za prácou do 
zahraničia.“
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O BUDÚCNOSTI LOGISTIKY...
EFEKTIVITA DODÁVOK JE V POROZUMENÍ  SVOJMU TOVARU

V rámci trinásteho ročníka kongresu SLOV LOG bol tradične 
priestor aj na prezentáciu aktuálnych logistických trendov. 
Účastníci popoludňajšieho workshopu o  aktuálnych tren-
doch v  maloobchodnej logistike mali možnosť zoznámiť 
sa s technológiou blockchain, oboznámiť sa s konceptom 
zásobovania maloobchodných prevádzok cross-docking, 
ale aj s efektívnym vychystávaním v logistike piva či špecifi-
kami prepravy chladených a mrazených tovarov.

BLOCKCHAIN PRE MALOOBCHOD 
A LOGISTIKU

Siete sú všade okolo nás a musia byť organizované podľa pra-
vidiel, pripomenul na úvod svojej prezentácie Michal Fišer zo 
spoločnosti Kodys Slovensko. „Blockchain je nový vynález, 
ktorý umožňuje účastníkom, ktorí tvoria hodnoty v otvore-
nej sieti, panovať bez vládcu a bez peňazí,“ opísal. Najväč-
šou výhodou tejto technológie pre maloobchod a logistiku 
je podľa neho sledovateľnosť v reálnom čase. Vďaka nej je 
možné presne mapovať, ktorými uzlami a transakciami tovar 
prešiel, čím v celom reťazci rastie transparentnosť. Uplatne-
nie v spojení s technológiou blockchain podľa Fišera nájdu aj 
čiarové kódy RFID označovanie. Práve ich skenovaním v kaž-
dom kroku putovania tovaru z výrobnej linky ku koncovému 
zákazníkovi sa vytvorí mapa trasy, ktorou putoval. 

FLEXIBILNÁ LOGISTIKA STOJÍ 
NA CROSS-DOCKINGU
História reťazca Labaš siaha do roku 
1992 k rozvážaniu arašidov a kávy starým 
autom, pripomenul zástupca spoloč-
nosti Martin Godora. Dnes je najväčším 
veľkoobochodom s  potravinami na Slo-
vensku, ktorý zamestnáva viac ako 1500 
ľudí. Labaš vo svojich operáciách vo veľ-
kej miere vylúčil ľudský faktor. „Po vložení 
objednávok do interného systému pre-
berá riadenie interný WMS systém a  tie 
procesy nikde až k dodávke k zákazníkovi 
nie sú riadené ľuďmi,“ poznamenal Martin 
Godora. 

Spoločnosť Heineken Slovensko prevád-
zkuje v  Hurbanove druhú najväčšiu sla-
dovňu v strednej Európe, kde produkuje 
približne dvesto miliónov piva a  cideru. 
Len na Slovensku zásobuje svojimi pro-
duktmi viac než 11 tisíc zákazníkov z retailu 
aj segmentu HoReCa, priblížil riaditeľ pre 
logistiku spoločnosti Ján Franek. Dodávku 

tovarov realizuje prostredníctvom vlastnej dcérskej logi-
stickej firmy Heineken Distribúcia. V  snahe vyriešiť výzvu 
lepšieho využitia súčasných skladov oslovil Heineken Slo-
vensko na spoluprácu firmu Bito – Skladovacia technika. 
„My sme prišli do skladu, kde sa komisionovalo z  paliet, 
pracovníci  chodil i 
úzkymi uličkami medzi 
paletami a pracne pre-
kladali tovar,“ priblížil 
pôvodný stav zástupca 
firmy Bito Pavel Mikuš-
 ka. Implementáciou 
návrhov sa podarilo 
systém v  sklade pod-
statne zefektívniť. 

V  rámci tejto sekcie sa konala aj malá panelová diskusia. 
Zúčastnili sa jej Dušan Vilhan (Geis SK), Roman Pudmarčík 
(Ipsos Slovensko) a  Alexander Jančo (Zásielkovňa). Bolo 
povedané, že tajomstvom úspechu v poslednej míli je fle-
xibilita. Spokojnosť zákazníkov je pri logistike poslednej míle 
mimoriadne vratká a ich potreby sa rýchlo menia. Dáta doka-
zujú, že doručovaniu tovaru zakúpeného v  internetových 
obchodoch naďalej kraľujú kuriéri. Správanie zákazníkov do 
veľkej miery ovplyvňuje zvyk, ale aj dostupnosť a povedomie 
o infraštruktúre. Bude rásť potenciál distribúcie tovaru pro-
stredníctvom odberných miest.

„Maximálny priestor 
aj na prezentáciu 
aktuálnych 
logistických trendov.“ 
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Veľmi zaujímavým programovým blokom kongresu SLOV-
LOG bola sekcia AUTOLOG, ktorá bola zameraná na aktu-
álnu situáciu a trendy v segmente automotive. Hovorilo sa 
napríklad o elektromobilite a rozvoji autonómnych robotov 
v prevádzkach. 

ROBOT ROZVÁŽAL OBČERSTVENIE
AUTOLOG začal prednáškou Jána Lešinského zo Sloven-
skej technickej univerzity v  Bratislave. Potom Peter Dúb-
ravský z Amtechu, Branislav Franek a Rastislav Glončák zo 
spoločnosti Visteon Electronics Slovakia hovorili o inštalá-

cii robotov, ktorých návratnosť bola 
do jedného roka. Zaujímavosťou boli 
nielen oznámené skúsenosti, ale tiež 
to, že jeden z  robotov bol privezený 
priamo na SLOVLOG, kde rozvážal 
občerstvenie. Zaujímavé bolo, že 
robot sa pohybuje úplne autonómne 
vďaka tomu, že vidí všetko okolo seba, 
vrátane pohybujúcich sa objektov, 
ktorým sa dokáže vyhnúť alebo pred 

nimi zastaviť. „Možno dokonca špecifikovať rýchlosť robota 
pre vybranú zónu. Keď vstúpi do speed zóny, zmení svoju 
rýchlosť,“ vysvetlil Peter Dúbravský. Následne Peter Mačuš 
(CEIT) hovoril aj o digitálnom dvojčati v  logistike automo-
bilky. Záver sekcie AUTOLOG patril panelovej diskusii, tá 
bola zameraná na to, ako rozvoj elektromobility zmení logis-
tiku. Diskutovali v nej Peter Ivančík (FM SLOVENSKÁ), Tibor 
Majzún (cargo-partner SR) a Ján Lešinský.

ZÁKLAD: NAMAPOVAŤ HALU 
Peter Dúbravský s uvedenými zástupcami spoločnosti Vis-
teon Electronics Slovakia hovorili o technológii AMR, teda 
o autonómnych mobilných robotoch. „Autonómny mobilný 
robot sa pohybuje po ploche skladu voľne, nepotrebuje 
žiadne navádzacie pásky, žiadne tagy. Potrebuje si len sám 
načítať mapu skladu. Vďaka tomu sa orientuje v danom prie-
store a vie reagovať na prekážky. Robot využíva skenery a 3D 
kameru, má načítanú kameru, vytvorí si trajektóriu a vyhýba 
sa pritom dynamickým prekážkam, napríklad ľuďom alebo 
paletám,“ opisuje Peter Dúbravský. Základom je takzvane 
namapovať oblasť haly, v ktorej sa bude robot pohybovať. 
Nejde o  žiadne zdĺhavé programovanie, stačí sa zhruba 
hodinu prechádzať s  robotom po sklade, sám si okolie 
načíta. V rámci programu možno špecifikovať zóny, kde sa 
má robot pohybovať. Človek mu teda najprv musí nastaviť, 
kde a  čo má robiť. Robot môže komunikovať s  externými 
perifériami. Človek musí robotovi po načítaní mapy defi-
novať misiu, teda úlohu, čo má robiť. Môže ísť napríklad 
o to, aby z pozície na sklade odišiel k linke číslo jedna, tam 
vyzdvihol nejaký materiál a odišiel na linku číslo dva. Misia sa 
riadi jednoducho vďaka palete nástrojov, v ktorej sa vyberajú 
logické akcie, skutočne teda nie je potreba užívateľom nič 
programovať.

ELEKTROMOBILITA: 
VÝVOJ BUDE POSTUPNÝ

Elektromobil je zložený z  podstatne 
menej dielov, než spaľovacie auta, to zna-
mená, že sa rozvoj elektromobility neja-
kým spôsobom prejaví ako vo výrobných 
firmách, tak u dopravcov. Čo možno oča-
kávať a aký to bude mať vplyv na elektro-
mobilitu? Na kongrese zaznelo, že ak sa 
dočkáme boomu elektromobility, vývoj 
na trhu bude rovnako postupný, nepôjde 
teda o frontálnu zmenu, čo súvisí s celým 
radom rôznych faktorov. Ak dopravca 
teraz napríklad privezie sto vozidiel, 
nehrozí, že by zrazu prišiel kvôli rozvoju 
elektromobility o všetky zákazky z oblasti 
automotive, pretože jednoducho všetci 
ľudia neprejdú naraz na elektromobily. 
Je však zrejmé, že dopravcovia budú 
musieť hľadať aj iné príležitosti na trhu. 
Počet predaných elektromobilov je teraz 
na Slovensku v porovnaní so spaľovacími 
autami  veľmi nízky. 

„Robot 
zrýchľuje 

a spresňuje 
manipulácie.“
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ZAMERANIE: OBLASŤ AUTOMOTIVE 
EFEKTIVITU PREVÁDZKY ZVYŠUJÚ AUTONÓMNI ROBOTI



GLOBUS SÁZÍ NA VYCHYSTÁVÁNÍ
LOGISTICKÉ CENTRUM S RŮZNÝMI TEPLOTNÍMI REŽIMY
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EKONOMICKÁ KRÍZA

IZOLÁCIA

STABILNÝ RAST

Generálny partner Logisti ckého Business Mixeru:

BizLOG séria organizovaných stretnutí medzi účastníkmi 
a  partnermi podujatia, sa konala počas prestávky na 
obed. 10-minútové stretnutia boli usporiadané organizá-
tormi a umožnili obom stranám rýchlo posúdiť, či má zmy-
sel plánovať podrobnejšie stretnutie neskôr. 

Partner Logisti ckého Business Mixeru:

Po dlhom inšpirujúcom kongresovom dni nie je lepšie 
miesto na relaxáciu, nadviazanie nových obchodných 
kontaktov a  posilnenie existujúcich, než práve obľú-
bený Logistický Business Mixer. 
Na začiatok večera sme uspokojili chuťové kanáliky 
pivným zvedavcom, ktorí sa o  pive dozvedeli viac na 
komentovanej prezentácii s  ochutnávkou výberového 
piva, ktorú zabezpečil Heineken Slovensko. Kto nebol 
naladený na pivnú vlnu mohol uhasiť smäd miešanými 
nápojmi od spoločnosti Fernet Stock. Počas večera nám 
udávala rytmus svojimi ukulele gitarami a spevom sku-
pina UKITAS, ktorá nenechala parket prázdny. A hlavným 
vrcholom večera bola ohňová show od spoločnosti BITO.
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NÁVŠTEVA V CENTRE ALZY.SK 
SEELOG: PRÍLEŽITOSŤ VIDIEŤ LOGISTIKU E-SHOPU V PRAXI

Druhý konferenčný deň boli pre záujemcov pripravené 
exkurzie do logistického centra Alzy.sk v Senci. Distribuč-
ným skladom účastníkov kongresu previedol riaditeľ logis-
tiky Alzy Lukáš Baudyš. Návštevníci si mohli nielen pozrieť 
všetky priestory distribučného centra, v ktorých je vhodne 
využívaná automatizácia a dopravníkové technológie, mohli 
sa tiež na čokoľvek opýtať a dokonca si tiež vyskúšali picko-
vanie. Sami odbavili niekoľko objednávok.

SKLAD PRE NIEKOĽKO ŠTÁTOV
Distribučné centrum Alzy v  Senci 
je najnovším zo štyroch logistic-
kých centier, ktoré Alza dohromady 
má. Ďalšie tri sú v  tesnej blízkosti 
Prahy - v  Horných Počerniciach, 
Zbibech a  v  lokalite Úžice. Distri-
bučné centrum v  Senci je jediným 
centrom Alzy, ktoré skladuje všetky 
typy veľkostí produktov pod jed-
nou strechou. Alza produkty delí na 
malé, stredné a  veľké. Zo Senca je 
zásobovaná kompletne celá Slovenská republika, ďalej celá 
Morava, Maďarsko a Rakúsko. Zo Senca manipulujú aj objed-
návky iných krajín, teda napríklad do Francúzska, Británie, 
Nemecka atď., ak je tovar skladom v Senci. 

Alza v  Senci využíva plošiny, ktoré zvyšujú skladovaciu 
kapacitu. Má prenajatých niekoľko hál. Napríklad na ploche 
príjmu sú prijímané všetky objednávky od dodávateľov, 
ktorí dovážajú do skladu tovar. Všetky palety sa vykladajú 
na voľnú plochu. Už na príjme prebieha kontrola, či dodáva-
teľ súčasne s dodávkou poslal aj dáta pre EDI. Elektronická 

výmena dát je štandardom. Alze to zjednodušuje prácu 
a  umožňuje to navyše predpovedať objem a  vďaka tomu 
plánovať. Dodávatelia sa registrujú v systéme, vďaka čomu 
je riadený tok dodávok. To je pozitívne aj pre dodávateľov, 
na parkovisku vďaka tomu kamióny nemusia čakať dlho na 
vykládku. 

Alza od dodávateľov EDI vyžaduje. Má to výhody pre obe 
strany. Na začiatku roka 2019 mala Alza zhruba 95 percent 
partnerov, ktorí EDI využívali. „Existuje niekoľko dodáva-

teľov, ktorí v  systéme EDI zapojení 
nie sú, ale ide o výnimky, kedy to za 
dodávateľa vybavia naši nákupcovia. 
Tieto výnimky sa ale samozrejme 
snažíme minimalizovať, pretože bez 
EDI by bol stav neefektívny. U niek-
torých dodávateľov robíme sorting 
produktov. Ide napríklad o  prípad 
dodávateľa, ktorý dodáva lopty rôz-
nych farieb. Zákazník však nechce 
riskovať, aby mu prišla ružová lopta 
pre jeho chlapca. Roztriedime teda 

lopty podľa farieb a každej farbe priradíme náš Alza interný 
kód,“ popisuje Lukáš Baudyš.

PRÍLEŽITOSŤ PÝTAŤ SA 
NAJPOVOLANEJŠIEHO 
Na sklade prebieha tiež kontrola počtu dodaných produk-
tov, kus po kuse. Ide o prvú kontrolu, v rámci ktorej prebieha 
párovanie s konkrétnou skladovou lokáciou. Proces kontroly 
načítaním kódu následne prebieha ešte štyrikrát. Účastníci 

SEELOGu sa pýtali na najrôznejšie otázky, ria-
diteľ logistiky Alzy Lukáš Baudyš odpovedal 
na všetky. Bola to skvelá príležitosť na to, aby 
ľudia zistili, ako funguje logistika obrovského 
e-shopu. 

K videniu toho bolo v Alze naozaj veľa. Ukáž-
kový príklad efektívne fungujúcej logistiky, 
v  rámci ktorej sú využité najrôznejšie prvky 
automatizácie. Zaujal napríklad automatický 
zakladač, z ktorého produkty putujú po auto-
matizovanom dopravníkovi až k zamestnan-
covi, ktorý z debničky, ktorá príde až k nemu, 
vyberie potrebný počet produktov, pričom 
na displeji vidia, koľko produktov má odob-
rať. Všetko potvrdí a  objednávka pokračuje 
v  ceste po páse. O  logistike Alzy by sa dalo 
napísať veľa strán. Skrátka bolo čo vidieť 
a počuť. 

„Existuje niekoľko 
dodávateľov, ktorí 

v systéme EDI 
zapojení nie sú, ale 

ide o výnimky.“
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EKONOMICKÁ KRÍZA

IZOLÁCIA

STABILNÝ RAST

R E F E R E N C I E

OHLASY ÚČASTNÍKOV KONGRESU
PÁČIL SA PROGRAM, REČNÍCI I MIESTO KONANIA

GABRIEL KOZÁK 
sales representative, 
CREDITALE Consulting CC

Som na kongrese po prvýkrát 
a veľmi sa mi tu páči. Dozvedel som 
sa o ňom od nášho zákazníka, ktorý 
sa ho tiež zúčastnil. Musím uznať, 
že miesto konania bolo na veľmi 
vysokej úrovni a celkovo som spo-

kojný, že sme tu mohli byť.

JAN KUSÝ
CEO, 
K&K Maschinenbau

Na kongrese sa mi najviac páčila 
inšpiratívna prednáška od Seana 
A. Culeyho na tému Úspech v dobe 
digitálnej. Okrem toho musím 
pochváliť zastúpenie firiem na kon-
grese a  celkovo prepojenie teórie 

a  praxe. Je tu mnoho spoločností, ktoré vyvíjajú software 
a veľa firiem, ktoré ich využívajú, takže je skvelé, že sa zídu 
na jednom mieste a dokážu sa o tom rozprávať. Na budú-
com kongrese by som uvítal väčšie zastúpenie štátu a ich 
pohľadu na vec, prípadne ich vyhliadky do budúcna. 

ROMA FULEK
manažer výrobnej logistiky, 
GIMA PLUS

Celkové zameranie kongresu je 
veľmi aktuálne. Všetky témy sa nás 
priamo dotýkajú. Veľa informácií 
tu odznelo v spojitosti s Brexitom, 
modernizáciou, automatizáciou, 
robotizáciou a  novým prístupom. 

Určite bola veľmi zaujímavá prednáška od Seana Culeyho, 
pretože sú to veci, s  ktorými človek prichádza do styku 
denne a  vôbec si ich neuvedomuje, čiže je to naozaj celé 
veľmi inšpiratívne. Čo sa týka tém, napríklad na otázky štátu 
tu toho odznelo veľmi veľa, čiže je skutočne potrebná aj pod-
pora štátu v tom, aby sa logistika mohla na Slovensku roz-
víjať, aby bola vybudovaná infraštruktúra atď.  Do budúcna 
by sme uvítali tému autsorsingu logistiky, aké sú trendy vo 
svete a na Slovensku a ako napredujú.

INGRID NÁGELOVÁ
logistics manager, 
Železiarne Podbrezová  

Tém, ktoré ma zaujali na kongrese 
bolo viac, najviac však prednáška 
od pána Seana  Culeyho a  pána 
Ivana Mikloša. Taktiež tu bola vyni-
kajúca panelová diskusia. Aj napriek 
tomu, že sme hovorili o prichádza-

júcej recesií, stále bojujeme s nedostatkom pracovnej sily 
a uvítala by som tému  z personálnej oblasti ohľadne efektív-
neho vedenia tímu a motivácie ľudí. Na kongres SLOVLOG 
chodíme pravidelne, tak isto navštevujeme aj fórum LOG-IN.

RASTISLAV SMOLEN
konateľ, 
KASYS 

Najviac nás zaujala časť BIZLOG, 
krátke 10-minutové organizované 
stretnutia. Tam sme mali možnosť 
osloviť ľudí z viacerých spoločností, 
ktorým sme sa mohli predstaviť 
a ponúknuť im naše produkty. Slo-

vlogu sa radi zúčastníme znova, nakoľko sme tu nadobudli 
nové obchodné kontakty. Vidíme v tomto obrovský význam.

MARTIN KOZLOV 
produktový manažér, 
Jungheinrich  

Najviac ma zaujala prezentá-
cia pána Seana Culeyho, ktorý 
sa zamýšľa nad vývojom malej 
intendencie a vplyvom tohto 
rozvoja na spoločnosť ako takú. 
Účasť na SLOVLOGu má pre nás 

veľký prínos, pretože tu môžeme nadviazať nové kontakty 
a samozrejme príjemne sa porozprávať s ľuďmi, s ktorými 
už spolupracujeme. Miesto konania nám veľmi vyhovuje, 
nakoľko máme centrálu v Senci. 

Staňte sa spokojným účastníkom 
ďalšieho kongresu.

22. - 23. 10. 202014



Ďakujeme partnerom, ktorí podporili 
kongres SLOVLOG 13:
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NÁPOJOVÍ PARTNERI: PARTNER 
TECHNIKY:

PARTNER 
E-MAILOVEJ 
KOMUNIKÁCIE:

MEDIÁLNI PARTNERI:

ODBORNÝ 
GARANT:

GENERÁLNY PARTNER LOGISTICKÉHO 
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ŠPECIÁLNI PARTNERI:

ZÁŠTITA WORKSHOPU TRANSLOG:
PARTNER LOGISTICKÉHO BUSINESS 
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GENERÁLNY PARTNER 
KONGRESU:

PARTNERI KONGRESU:
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UNIKÁTNA AKCIA SKUPINY:Rezervujte si dátum na budúci rok:
22. – 23. 10. 2020

SENEC14


