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ÚVODNÍK
KONGRES SLOVLOG:
ČAS (NA) ZMENY PRINÁŠA 

KONGRES SLOVLOG 14 V ČÍSLACH:

ŠTRUKTÚRA ÚČASTNÍKOV VÝROBNÉ A OBCHODNÉ 
FIRMY, ZDRAVOTNÍCTVO
41 % veľkoobchod, maloobchod, e-shop

23 % FMCG nonfood výrobcovia a dodávatelia

17 % potravinársky priemysel

9 % automotive

6 % výroba a priemysel

3 % stavebníctvo a reality

1 % zdravotníctvo a farmácia

POZÍCIE ÚČASTNÍKOV 
VÝROBNÝCH A OBCHODNÝCH 
FIREM, ZDRAVOTNÍCTVO
31 % supply chain manager / riaditeľ logistiky

26 % obchodný riaditelia a nákupcovia

25 % ostatné

10 % manažéri distribučných centier a skladov

4 % analytici a projektoví manažéri

3 % denie prevádzky / obaly

1 % IT

34PREDNÁŠAJÚCICH37PARTNEROV270 UNIKÁTNYCH 
NÁVŠTEVNÍKOV

51 % NOVÝCH 
ÚČASTNÍKOV 47 % PRAVIDELNE 

CHODIACICH 
ÚČASTNÍKOV 2 % PRIŠLO 

PO VIAC AKO 
ROČNEJ PAUZE

37 % 36 %

25 %

logistické �rmy

dodávatelia služieb a vybavenia pre logistiku

výrobné a obchodné �rmy, zdravotníctvo

organizácie, inštitúcie a školy
2 %

108 AGENCY

AGRANA/SLOVENSKÉ CUKROVARY

ALZA.SK

ANASOFT APR

ARETE PROPERTY SK

ASSECO CEIT

AUSTROTHERM

BILLA

BRANDS MADE IN BERLIN

CARGO-PARTNER SR

CBRE

CONTERA MANAGEMENT SK

CONUNDRA

COOP JEDNOTA - LOGISTICKÉ 
CENTRUM

CORNER SK

CTP INVEST SK

CUSHMAN & WAKEFIELD PROPERTY 
SERVICES SLOVAKIA

ČSAD INVEST LOGISTICS

DALLMEIER ELECTRONIC

DCT GDAŃSK

DE CLERCQ SLOVAKIA

DEXIS SLOVAKIA

DHL EXEL SLOVAKIA

DHL LOGISTICS SLOVAKIA

DIRECT PARCEL DISTRIBUTION SK

DIRECT4ME

DLC NAPAJEDLA

DM DROGERIE MARKT

DOC. ING. MÁRIA DZUROVÁ, PHD.

DR.MAX HOLDING SK

DSV SOLUTIONS SLOVAKIA

EF PARTS & LOGISTIC SERVICE

EKVIA

EQT EXETER

FM SLOVENSKÁ

FORTE MYJAVA

GARBIAR STAVEBNINY

GEIS SK

GEORGE SCIENCE

GGT

GLOBUS

GRIT SK

GRIT

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA 
SENEC

HOPI

HOPI SK

CHEMOSVIT FOLIE

IAC GROUP (SLOVAKIA)

INTERSNACK SLOVENSKO

IPEC (S)

JUNGHEINRICH

K&K MASCHINENBAU

KASYS

KHARISMA

KODYS SLOVENSKO

KPMG SLOVENSKO

KUEHNE + NAGEL

LABAŠ

LEADEC

LEVICKÉ MLIEKÁRNE

LINDE MATERIAL HANDLING 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

LOG CENTER R7

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED

LOTRACO

LPR - LA PALETTE ROUGE POLAND

MARK2 CORPORATION CZECH

MARPEX

MATTONI 1873

MECOM GROUP

MEDIAST -ČASOPIS STROJÁRSTVO/
STROJÍRENSTVÍ

META SKLADOVACÍ TECHNIKA

MINIT SLOVAKIA

MIRAKL

MOB INTERIER

MOUNTPARK LOGISTICS EU SERED 
02 SK

MUZIKER

NASENOVINKY.SK

NESTLÉ ČESKO

NESTLÉ SLOVENSKO

NEWS AND MEDIA HOLDING

NIVY WATCH

ONIO

ORANGE SLOVENSKO

P3 LOGISTIC PARKS SLOVAKIA

PANATTONI CZECH REPUBLIC 
DEVELOPMENT

PANATTONI SLOVAKIA 
DEVELOPMENT

PCA SLOVAKIA

PERI

PILULKA.SK

PORT OF ANTWERP

PORT OF GDANSK AUTHORITY 

PREMAC

PROLOGIS CZECH REPUBLIC 
MANAGEMENT

PROLOGIS SLOVAK REPUBLIC 
MANAGEMENT

ROHLIG SUUS LOGISTICS SLOVAKIA

RULOMATIK SLOVAKIA

SALES FIELD FORCE

SDZ

SEWIO NETWORKS

SHP HARMANEC

SKY GROUP SLOVAKIA

SOŠ DOPRAVNÁ

SPORTOBCHOD.CZ

SSI SCHÄFER SYSTEMS 
INTERNATIONAL

STAT-KON

STEINHAUSER

STILL SR

STOW SR

TAURIS

TESCO STORES ČR

TIMM SLOVAKIA

TIREX

TN LOGISTICA SK

TOMATA

TOMRA COLLECTION SLOVAKIA

TOPNAD

TOYOTA MATERIAL HANDLING 
SLOVENSKO

TRENČIANSKE MINERÁLNE VODY

TYROS LOADING SYSTEMS CZ

U&SLUNO SK

VERMONT SERVICES SLOVAKIA

VERTIFLEX

VGP – INDUSTRIÁLNÍ STAVBY

VGP- INDUSTRIALNE STAVBY

VOLKSWAGEN SLOVAKIA

WOF GROUP

ZÁPADOSLOVENSKÉ TLAČIARNE 
SKALICA

ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH FIRIEM 2022
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LEGENDA: UŽÍVATELIA (ZELENÁ), DODÁVATELIA (MODRÁ), LOGISTICKÉ SPOLOČNOSTI (ČERVENÁ)

 ZMENY PRINÁŠA 

24. – 25. november sa ale 
začína ďalšia kapitola – 

15. ročník kongresu SLOVLOG. 

TATIANA KOŠŠOVÁ
country manager SK

ATOZ Logistics

V určitom momente sa zdalo, že 14. ročník kongresu SLOVLOG
je ako adrenalínová úniková hra. Pôvodne sme naplánovali 
tento logistický event roka na marec 2020, avšak neustále sa 
meniace pandemické opatrenia ho odsunuli až na apríl 2022. 
Toto čakanie však stálo za to.

14. ročníku sa v priestoroch DoubleTree by Hilton Hotel Brati-
slava zúčastnilo rekordných 270 registrovaných účastníkov. 
Nesporným úspechom kongresu boli špičkoví speakri, 
ktorí debatovali o posil není e-commerce, nárastu cien 
energií, pohonných hmôt, stavebných materiálov či 
nedostatku súčiastok pre automotive. Téme debát 
sa nevyhol ani aktuálny vojnový konflikt na 
Ukrajine, ktorého následky ešte len zmeny 
vyvolajú. 

Hlavná programová časť bola doplnená 
odbornými sekciami RETAILOG a DIGILOG, po 
ktorých nasledoval očakávaný networkingový 
večer. Nasledujúci deň sme pokračovali náv-
števou logistických centier SEELOGom v Tescu 
Galante-Gáni a v HOPI v Maduniciach.     

Úprimne som sa tešila na večernú časť kon-
gresu – Logistický Business Mixer. Bola to jedi-
nečná príležitosť po tak dlhej dobe nadviazať 
nové kontakty v neformálnom a priateľskom pro-
stredí plnom dobrej hudby a skvelých nápojov. 

Tento ročník SLOVLOGu bol teda naozaj výnimočný. 
Jednak preto, že sme ho 7-krát prekladali, a jednak preto, 
že sme to ako tím po každej stránke zvládli na výbornú. 
Úprimne ďakujem všetkým 37 partnerom kongresu, bez 
ktorých by tento najstarší logistický kongres na Sloven-
sku nemohol pokračovať. 

A história pokračuje…
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PRIEBEH DŇA OČAMI FOTOGRAFA...

270
účastníkov prišlo na tohtoročný 

kongres SLOVLOG. Prvý kongresový deň 

bol venovaný prednáškam a diskusiám 

v niekoľkých sekciách. Druhý deň sa 

záujemcovia vypravili na prehliadku 

skladov HOPI SK v Maduniciach a Tesco 

v Galante – Gáni.

34
rečníkov predstavilo svoje 

myšlienky, pohľady a vízie 
spojené so súčasnými 

premenami v logistike, 
e-commerce a supply chainu.

37
partnerov podporilo 

tohtoročný kongres, ktorý 
sa konal v hoteli Double 

Tree by Hilton v Bratislave.

2
workshopy 

RETAILOG a DIGILOG, 

ktoré priniesli kopec 

obohacujúcich 

informácií.
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D 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

PRIPRAVENÍ NA VÝRAZNÉ ZMENY
VÍŤAZOM KRÍZY JEDNOZNAČNE E-COMMERCE

KOMUNIKÁCIA MUSÍ BYŤ PRIORITOU
AKO SA MÁTE SPRÁVAŤ, ABY STE NESTRATILI ZÁKAZNÍKA

Doobedňajšia panelová diskusia sa venovala aktuálnym 
zmenám v  logistike. Treba mať na pamäti,  že dlho bola 
logistika oblasťou, kde firmy úzkostlivo sledovali náklady. 
Lenže zrazu prišla pandémia. Ceny kontajnerov vystrelili 
päťkrát. Pre vzdialenejšie destinácie zdražela lodná, letecká 
i železničná doprava. Z trhu „zmizli“ voľné sklady a nájmy išli 
výrazne hore. A nielen to...

AUTOMATIZÁCIA 
PROCESOV 
VEĽKOU VÝHODOU
Zrazu sa ukázalo, že kto mal logi-
stické či výrobné procesy auto-
matizované, mali oproti ostat-
ným obrovskú výhodu. Prečo? 
Lebo neboli nútení sa spoliehať 
na ľudí, ktorí vo veľkom počte 
začali „vypadávať“ z práce práve 
pre ochorenie na COVID-19. Dotklo sa to hlavne spoloč-
nosti z e-commerce či kuriérske firmy. Preto viaceré spo-
ločnosti, ktoré trocha zaspali dobu, prudko a  niekedy aj 
draho investovali do robotizácie a digitalizácie. Museli, lebo 
inak by ekonomicky neobstáli.

Ako vzápätí pripomenul Martin Urban z Jungheinrich Slo-
vensko, práve pripravenosť jeho spoločnosti pomohla 
zvládnuť spomínané náročné obdobie. Podľa diskutujú-
cich „víťazom krízy boli jednoznačne e-commerce, deve-
lopment a  kuriérske služby.“ V  diskusii svoje skúsenosti 
predstavili: Katarína Dobišová zo spoločnosti Nestlé, Mar-

tin Hubeňák z  Port of Antwerp, 
Jakub Pelikán z Mountpark, Jakub 
Velko zo 108 Agency a  Péter 
Vörös z  HOPI SK. Panel mode-
roval Peter Nemečkay z  KPMG 
 Slovakia.

NÁRAST CIEN 
HROZBOU 
PRE LOGISTIKU
 Všetci sa zhodli, že vplyvom 
rastu cien vstupov sa podstatne 

predražila priemyselná výroba. Samozrejme, aj logistické 
služby. Diskutujúci vyslovili obavu, že inflácia, rast cien 
energií a vojnový konflikt na Ukrajine negatívne ovplyvnia 
logistické a výrobné spoločnosti.

1 .  K Ľ Ú Č O V Ý  R E Č N Í K

Slovenskú logistickú akciu roka odštartovali Jeffrey 
Osterroth a Tatiana Koššova zo spoločnosti ATOZ Group, 
ktorá podujatie zorganizovala. S úvodnou rečou vystúpili aj 
Jakub Velko zo 108 Agency, Péter Vörös z HOPI SK a Martin 
Urban z Jungheinrich Slovensko. Po nich nasledoval hlavný 
rečník, a to Ladislav Špaček, pôvodným povolaním pedagóg, 
ktorý vyučoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. 
Mimochodom, od roku 1992 pôsobil takmer jedenásť rokov 
aj ako hovorca prezidenta Václava Havla.

ZABUDNITE 
NA PANDÉMIU
Naplnená kongresová sála doslova 
tichým úžasom sledovala a počúvala 
prezentáciu majstra etikety Ladi-
slava Špačka. Ako podotkol, pandé-
mia zmenila mnoho aspektov našich 
životov, azda najviac medziľudskú 
komunikáciu.

COVID-19 nás prinútil rokovať s obchodnými partnermi pro-
 stredníctvom obrazoviek počítačov alebo chytrých telefó-
nov. Ak sme sa aj náhodou stretli, podávanie rúk sa  stalo 
tabu a všetci sme boli nútení skrývať sa za neosobné respi-
rátory. A vizitky? Tie boli nahradené žiadosťami o pripojenie 
LinkedIn.

Ladislav Špaček však vyzval prítomných na rýchlu a  veľkú 
zmenu. Pripomenul, že treba zabudnúť na pandémiu, aj 
keď ešte úplne nevymizla. Upozornil, že je nutné sa čím skôr 
vrátiť k normálnemu životu. „K životu, ktorý nám vzala práve 
pandémia!“ Ako zdôraznil, ešte viac to platí vo svete logistiky, 
pre ktorú je veľmi dôležitá práve osobná komunikácia.

NESTRAŤTE SVOJHO ZÁKAZNÍKA
Ako úspešne komunikovať so zákazníkmi? Samozrejme, 
aby sme ich nestratili! Čo máme robiť, aby sme získali aj ich 
dôveru a tým pádom aj ďalších možných partnerov? Podľa 
Ladislava Špačeka sa treba správať k zákazníkom s úctou, 
trpezlivo a nezabudnúť vnímať ich záujmy aj potreby.

Majster etikety veľký dôraz kládol rovnako na správnu komu-
nikáciu s kolegami. Tá totiž dokáže posilniť celú firmu. Rov-
nako upozornil na dôležitosť značky, ktorú treba chrániť. 
Pravda, prostredníctvom správne zvolenej komunikácie, či 
už smerom k verejnosti, alebo k zákazníkom.

Rečník na záver prezradil, ako so šarmom a efektívne zvlád-
nuť aj rokovania s  na prvý pohľad nie dobre naladeným 
zákazníkom. „Jednoducho povedané, treba so zákazníkmi 
komunikovať tak, aby sa cítili ako páni,“ dodal autor a prota-
gonista televízneho seriálu Etiketa, ktorý zároveň napísal už 
niekoľko kníh o etikete.

Treba so 
zákazníkmi 

komunikovať 
tak, aby sa 

cítili ako páni.

Spoločnosti, ktoré 
zaspali dobu, 

prudko a niekedy 
aj draho investovali 

do robotizácie 
a digitalizácie.
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Flexibilita je v  súčasnosti veľmi dôležitá. Firmy, ktoré sa 
nedokázali prispôsobiť novým podmienkam a včas nepris-
túpili k modernizácii a automatizácii, strácajú konkurencie-
schopnosť. Aj na to všetko upozornil na bratislavskom kon-
grese Slovlog vo svojej prednáške skúsený Jim Whitehead, 
stredoeurópsky distribučný riaditeľ spoločnosti Tesco Sto-
res SR, ktorý v minulosti riadil operácie Doprava a skladova-
nie v 13 oblastiach v severnom Anglicku, Škótsku a Severnom 
Írsku. Mal na starosti dokonca aj správu automatizovaného 
skladu vo Veľkej Británii vo Fenny Lock.

FLEXIBILITA A RÝCHLOSŤ 
SÚ KĽÚČOVÉ
Ako upozornil, je zásadné, aby 
bol človek flexibilný a  schopný sa 
rýchlo a plynulo prispôsobiť meni-
acim sa trhovým podmienkam. 
Ako príklad, že sa to dá, uviedol 
svoju spoločnosť. „Darilo sa nám 
aktívne rozvíjať distribučnú sieť 
a obchodný plán tak, aby bol pris-
pôsobivý a flexibilný pre obchodné 
a trhové zmeny, globálne problémy 
a životné prostredie.“

Hovoril aj o  tom, čo všetko podnikla spoločnosť Tesco na 
riešenie dvoch výziev dnešného maloobchodu: plytvanie 
potravinami a vplyv logistiky a dopravy spoločnosti na klima-
tické zmeny. Jim Whitehead predstavil prítomným hosťom 
zároveň aj spôsob, ako jeho spoločnosť sa prispôsobila aktu-
álnym zmenám a ako dokáže držať krok s vývojom aj na trhu. 

NEZANEDBATEĽNÉ DOPADY 
GREEN DEALU
Jedinečné popoludňajšie prípadové štúdie odštartovali 
Roman Hatadám z  GG Tabak a  Erik Ivaničko z  Panattoni 
Slovakia. Keďže GG Tabak si je vedomá ekonomických 
dopadov Green dealu, preto do svojho podnikania  imple-
mentuje už dlhšie obdobie aj koncept udržateľnosti. Z toho 
dôvodu ako svoje ďalšie distribučné centrum vybrala práve 
Panattoni Park Košice Airport, ktoré disponuje certifikáciou 
BREEAM.

Budúcnosť má na mysli aj 
spoločnosť Dr.Max Sloven-
sko, popredný výrobca a  pre-
dajca farmaceutických pro-
duktov na Slovensku, ktorý 
sa rozhodol zareagovať na 
rast e-commerce. Prevádzku 
svojho e-shopu totiž presu-
nul podľa Sína Niku do novej, 
špičkovo vybavenej budovy na 
mieru v Prologis Park Bratislava.

Ako podotkol Martin Baláž, 
jeho spoločnosť Prologis vyba-

vil budovu okrem iného špeciálnymi chladiacimi techno-
lógiami či energeticky efektívnym a  udržateľným LED 
osvetlením. „Vďaka strategickej polohe a  kvalitám nášho 
parku môže Dr. Max pohodlne obsluhovať domáci aj med-
zinárodný trh a byť naďalej spoľahlivou voľbou pre svojich 
zákazníkov a partnerov.“

2. HLAVNÝ REČNÍK PROGRAMU 
INŠPIRATÍVNA PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Počas obeda čakali na účastníkov logistického kon-
gresu desaťminútové „speed-datingové“ stretnu-
tia BizLOG. Tie boli ideálnym spôsobom stretnutia 
zákazníkov a dodávateľov na neutrálnej pôde, kde obe 
strany rýchlo zistia, či má zmysel rozvinúť rokovania 
do konkrétnejšej podoby.

MOŽNOSŤ DISKUTOVAŤ VÍTANÁ
„Konferencia vytvorila možnosť stretnúť odborníkov 
z firiem, ktoré spoluvytvárajú logistiku ako takú v rámci 
Slovenska a zároveň nám to dáva možnosť dozvedieť 
sa najnovšie trendy a smerovanie jednotlivých logis-
tických disciplín,“ zdôraznil Ľuboš Imre, generálny ria-
diteľ Toyota Material Handling Slovensko.

Osobné stretnutia teda boli účastníkmi kongresu 
veľmi vítané, ba čo viac, pre mnohých časový priestor 

bol až príliš malý. Veľa logis-
tických profesionálov, zaujímavý 
program a  zároveň aj inšpiratívne 
workshopy, to všetko svedčí o tom, 
že kongres SLOVLOG bol veľmi 
intenzívny.

„Hlavne tým, že kongres bol účas-
ťou v hojnom počte, bolo po dlhej 
prestávke veľmi osviežujúce. Tento 
ročník bol na ozaj na vysokej úrovni. 
Trocha ma mrzí nedostatok času na 
workshop, nakoľko som chcel vidieť 
celý program a zároveň porozprá-

vať sa aj s viacerými vystavujúcimi. Cez prestávky na to nie 
je dostatok času a  po skončení prednášok je už väčšina 
preč,“ dodáva Martin Godora, riaditeľ veľkoobchodu Labaš.

Počas dňa nechýbalo ani už tradičné stretnutie členov 
prestížneho slovenského Klubu logistických manažérov. Tí 
sa stretli pri chutnom obede a mali dostatok priestoru na 
diskusiu nielen o aktuálnom vývoji vo svete logistiky, ale aj 
okomentovať priebeh kongresu SLOVLOG. Všetci svorne 
tvrdili: „Už bolo načase zorganizovať túto skvelú akciu, lebo 
osobné stretnutia sa nedajú ničím nahradiť.“

MODERNÁ MANIPULAČNÁ TECHNIKA 
V LOGISTIKE
Samozrejme, logistickí profesionáli ocenili aj možnosť vypo-
čuť si prednášky o  najnovších trendoch z  rôznych oblastí 
logistiky, a to od dopravy a prepravu cez skladovanie a vyu-
žitie modernej manipulačnej techniky až po automatizáciu 
a digitalizáciu logistických procesov.

Je zásadné, aby 
bol človek fl exibilný 
a schopný sa rýchlo 

a plynulo prispôsobiť 
meniacim sa trhovým 

podmienkam.

RETAILOGBIZLOG

Počas dna 
nechýbalo 

ani stretnutie 
členov Klubu 
logistických 
manažérov.

IDEÁLNY SPÔSOB STRETNUTIA
OTVORENÉ DEBATY O LOGISTIKE
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ZVLÁDNUŤ NÁPOR NAKUPUJÚCICH
KORONAKRÍZA PRINIESLA POSILNENIE ONLINE NAKUPOVANIA

Prečo sa online nakupovanie v  čase pandémie až tak 
výrazne posilnilo? Čo to spôsobilo pre slovenské firmy a ich 
skladové kapacity? Aj o tom bola poobedňajšia panelová 
diskusia na kongrese SLOVLOG.

O BUDÚCNOSTI E-COMMERCE
O  súčasnosti a  budúcnosti 
e-commerce hovorili Lukáš Bau-
dyš z  firmy Vermont, Ewa Kłos 
z  DCT Gdansk, Marian Gono zo 
SSI Schäfer Systems Internati-
onal, Veronika Bezáková z  Alza.
sk, Miroslav Klena z  dm dro-
gerie markt Slovensko a  Ivan 
Pastier z  CTP. Všetci uznali, že 
nárast online nakupovania pri-
niesol pre logistické procesy 
v e-commerce vyššiu záťaž.

VIAC KUPUJÚCICH, VIAC PRÁCE
Viac nakupovania znamená viac tovaru, ktorý treba objed-
nať, uskladniť, vychystať a dopraviť. Ako upozornil Ivan Pas-
tier, „dôležité je aj umiestnenie logistických centier a auto-
matizácia.“

Nuž, práve vďaka skvelej loka-
lite logistických centier a auto-
matizácii a  digitalizácii lepšie 
zvládli nápor nakupujúcich tie 
firmy, ktoré už mali logistické 
procesy automatizované. 
„E-commerce dnes bez auto-
matizácie logistiky jednoducho 
neprežije,“ zdôraznila Veronika 
Bezáková.

VÝRAZNÉ ZMENY V OBLASTI 
SKLADOVANIA
Panelová diskusia sa venovala aj otázke, akým spôsobom sa 
pre všetkých zmení lead time a náklady na skladovanie. A je 
lepšie využívať služby 3PL, 4PL či dokonca 5PL? Správnou 
odpoveďou je, aj podľa účastníkov panelovej diskusie, že 
každá služba má svoje výhody aj nevýhody.

Mimochodom, panelovú diskusiu odborne moderovala 
Tatiana Kapitánová, šéfredaktorka časopisu Tovar&Predaj.

Viac nakupovania 
znamená viac tovaru, 
ktorý treba objednať, 
uskladniť, vychystať 

a dopraviť.

DRŽAŤ KROK S TRENDOM
ZEFEKTÍVNENIE A OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

DIGILOG
NA CESTE INTENZÍVNEJ 
DIGITALIZÁCIE
Kongres SLOVLOG poobede mal na programe 
DIGILOG, ktorý sa venoval najnovším intralogistic-
kým trendom a inováciám. Možnosti digitalizácie 
a automatizácie v  internej logistike predstavili aj 
Pavol Weisenpacher a Miroslav Vajda zo spoloč-
nosti Jungheinrich Slovensko.

„Držať krok s trendom znamená prekračovať svoj 
tieň a odvážne investovať do nových technológii, 
meniť dlhoročné zaužívané procesy a  neustále 
zdravo riskovať a skúšať nové veci,“ zdôraznili reč-
níci, podľa ktorých nová vlna mala dopad aj na život 
zamestnancov v logistickej operatíve. Samozrejme, 
úžitok môžu čerpať práve tie spoločnosti, ktoré 
sa odvážia vykročiť na cestu inovatívnych riešení 
a digitalizácie procesov v dennom živote.

POMOC INTELIGENTNÝCH 
HODINIEK
Spoločnosť Emil Frey Slovensko je súčasťou švajčiars-
kej skupiny Emil Frey so sídlom v  Zürichu. Je výhradným 
dovozcom viacerých automobilových značiek a prepravuje 
náhradné diely pre partnerov v  Maďarsku, na Slovensku, 

v  Chorvátsku, Českej republike, 
Slovinsku a  Bosne ponúka špe-
ciálne koncepty a  riešenia pre 
logistiku náhradných dielov, colné 
odbavenie alebo prepravu a skla-
dovanie.

Po spustení prevádzky 
logistického skladu 
a  zavedení interných 
overených procesov 
sa vedeniu otvoril 
priestor na zefektív-
nenie a  optimalizáciu 
v  rámci priemyselnej 
revolúcie 4.0 a  výber 
padol na riešenie pomocou inteligentných hodi-
niek. V tejto súvislosti Marián Kristek z EF Parts 
& Logistic Service a Michal Fišer z Kodys Sloven-
sko predstavili proces zavedenia riešenia, zís-
kavania dát a spôsoby digitalizácie. Prípadová 
štúdia v ich podaní ukázala aj samotný výsledok 
optimalizácie procesov.

JEDNODUCHŠIE 
INTERNÉ PROCESY
Na možnosti automatizácie logistických pro-
cesov sa zamerali následne Lubor Bačík z firmy 
Peri a  David Pulkert z  M2C. Publiku ukázali 
 možnosti, ako zjednodušiť aj zjednotiť interné 
procesy.

Držať krok 
s trendom 
znamená 
prekračovať svoj 
tieň a odvážne 
investovať 
do nových 
technológii.

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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Pred hostí kongresu SLOVLOG predstúpili aj Ľuboš Baran 
z  Pilulka.sk a  Lubomír Veselý zo spoločnosti GRiT. Obaja 
predstavili prípadovú štúdiu. Ako upozornili, s  rastúcim 
počtom dodávateľov rastie aj administratíva, ktorú nevy-
rieši len nábor nových zamestnancov. Aj z toho dôvodu sa 
Pilulka.sk rozhodla nadviazať partnerstvo so spoločnos-

ťou GRiT, ktorá jej pomohla 
výrazne a efektívne zjednodu-
šiť a zjednotiť interné procesy.

Ako? „Zjednotili sme interné 
procesy tak, aby bolo zapo-
jenie a  komunikácia s  kaž-
dým novým dodávateľom čo 
najefektívnejšie,“ zdôraznili 
rečníci, pričom zdôraznili, 
že Pilulka nielenže zrýchlila 
príjem tovaru, ale vďaka EDI 
komunikácii šetrí 50 000 eur 
ročne.

ZÁLOHOVANIE 
NÁPOJOVÝCH OBALOV
Novinka bola iba v tomto roku zavedená na Slovensku. Hoci 
v počiatku sa viedli diskusie, či to firmy zvládnu, časom sa 
ukázalo, že nielen spoločnosti nabehli na zálohovanie oba-
lov, ale aj ľudia na to pomerne rýchlo zvykli. 

Lenže novozavedený systém si vyžaduje inštaláciu stoviek 
strojov vo väčších predajniach na automatický výber oba-
lov. Výrobca týchto strojov, spoločnosť Tomra, sa preto 
spojila s  logistickou spoločnosťou DHL Supply Chain. Ich 
heslom bolo „urobiť Slovensko zelenším“. Pred hostí kon-
gresu v tejto súvislosti predstúpili s prednáškou Juraj Otta 
z Tomra Collection Slovakia a Martin Osuský z DHL Supply 
Chain Slovakia.

PRIESTOR PRE NOVÉ KONTAKTY
SKVELÉ VYVRCHOLENIE KONGRESOVÉHO DŇA

ZJEDNOTENIE PROCESOV
ZELENŠIE SLOVENSKO NA PRVOM MIESTE

Po ukončení oficiálneho programu kongresu SLOVLOG
nemohol chýbať ani obľúbený Logistický Business Mixer. 
Účastníci už od popoludnia sa tešili na tento „vrchol kon-
gresového dňa“. Nečudo, veď ide o  nielenže najvhodnejší 
priestor popri príjemnej hudbe a ochutnávaní pestrej palety 
drinkov na nadviazanie nových obchodných kontaktov či na 
posilnenie tých existujúcich.

PIVNÁ DEGUSTÁCIA I OCHUTNÁVKA 
MIEŠANÝCH NÁPOJOV
Účastníci kongresu sa mohli tešiť nielen na pivnú degustáciu 
od Plzenského Prazdroja, ale aj na miešané drinky od spo-
ločnosti Karloff. Rovnako aj na skvelú živú hudbu v podaní 
dvojice Jerguš Oravec a Tammy Nižňanská. Podobne zau-

jímavé miešané alkoholické drinky 
s  kávou pripravila pre hostí aj spo-
ločnosť Nestlé, ktorá cez deň mala 
súťaž o  baristický kurz, ak sa účast-
níci kongresu zastavili pri jej stánku. 
O nealkoholické drinky sa počas dňa 
aj večera postarala spoločnosť Coca-
-Cola. A  nezabudnime ani na skvelé 
vína, ktoré zabezpečil hlavný partner 
akcie, spoločnosť Jungheinrich. Hos-
ťom pritom robil ochutnávku kvalit-
ných vín Miroslav Fondrk.

Po skončení 
kongresového 
programu 
čakal na hostí 
Logistický 
Business Mixer.

Rastúcim počtom 
dodávateľov 

rastie aj 
administratíva, 

ktorú nevyrieši 
len nábor nových 

zamestnancov.
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NA VLASTNÉ OČI 
NÁVŠTEVA MRAZENÉHO SKLADU HOPI SK

SPOĽAHLIVÉ PROCESY
V DISTRIBUČNOM CENTRE V GALANTE

ZAUJÍMAVÁ EXKURZIA –
LOGISTIKA V PRAXI
Na druhý kongresový deň sa uskutočnila exkurzia v  rámci 
programu SEELOG, ktorého cieľom bolo predstaviť pro-
fesionálom „logistiku v praxi“ a sprostredkovať informácie 
o zaujímavých projektoch na Slovensku. Tentokrát sa išlo 

do mrazeného skladu HOPI SK 
v Maduniciach a do distribuč-
ného centra Tesco v Galante.

HOPI SK patrí k  najväčším 
poskytovateľom skladových 
služieb v  strednej Európe. 
Skladuje rôzne druhy tovaru vo 
všetkých teplotných režimoch 
(suchý, chladený a  mrazený 
sklad od -18°C do +25 °C). Len 
na Slovensku majú v skladoch 

cez 59 000 paliet. Madunický mrazený sklad má kapacitu 15 
000 paletových miest a denne sklad vyexpeduje v priemere 
800 paliet mrazeného tovaru.

ROZSIAHLA MODERNIZÁCIA
Sklad je jedným z najstarších na Slovensku, avšak v posled-
ných rokoch prešiel rozsiahlou modernizáciou. Išlo o  his-
toricky najväčšiu prestavbu a  rekonštrukciu logistickej 
infraštruktúry. Pre zvýšenie efektivity procesov zaskladňo-

vania a vyskladňovania tovaru boli v sklade rozšírené uličky 
a menej efektívne systémové zakladače nahradili moderné 
retraky. Proces príjmu tovaru v sklade zefektívňuje príjmový 
dopravník a  modernizácii sa nevyhla ani expedícia. Expe-
dičný dopravník spolu s  automatickou baliacou linkou sú 
maximálne vyťažené a prispievajú k celkovej efektivite a fle-
xibilite chodu skladu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
POMOCOU SLNEČNEJ ENERGIE
Na streche budovy skladu s rozlohou 4 000 m2 spoločnosť 
vybudovala fotovoltaickú elektráreň, ktorú tvorí spolu 1 470 
solárnych panelov s priemerným výkonom 500kW. Vybudo-
vaním vlastnej fotovoltaickej elektrárne spoločnosť HOPI SK 
potvrdila svoj postoj k ekológii a trvalej udržateľnosti.

HOPI SK už 
pracuje na 

rozšírení skladovej 
kapacity v areáli 

v Maduniciach.

SEELOG
TESCO PREVÁDZKUJE 
154 OBCHODOV
Podnikanie Tesca si vyžaduje spoľah-
livé, rýchle a efektívne logisticko-dis-
tribučné procesy. Tie dokáže Tesco 
zabezpečiť vďaka distribučným cent-
rám – v Beckove, Prešove a v Galante, 
kde sa nachádzajú sklady vo viace-
rých teplotných režimoch (suchý, 
chladený od +2°C do +25 °C).

Distribučné centrum v Galante-Gáni 
je v  prevádzke od roku 2017 a  má 
aktuálnu kapacitu 200-tisíc pale-
tových miest. Na dennej báze zásobuje predajne Tesca 
naprieč strednou Európou, pričom pri otvorení išlo o jednu 
z najvýznamnejších investícií Tesca za posledné obdobie.

NAJVÄČŠIE A NAJMODERNEJŠIE 
DISTRIBUČNÉ CENTRUM
Galanta-Gáň má celkovú plochu viac ako 146-tisíc štvorco-
vých metrov a pracujú tu stovky kolegov a kolegýň Tesco. Ide 
tak o najväčšie a najmodernejšie distribučné centrum Tesca 

v  rámci strednej Európy. 
V  distribučnom centre sa 
nachádzajú pomalo-ob-
rátkové trvanlivé potra-
viny, kozmetika, nepotra-
vinový tovar a  oblečenie. 
Tesco ich odtiaľto distri-
buuje do obchodov na Slo-
vensku, v Českej republike 
a v Maďarsku.

Distribučné 
centrum 
v Galante-Gáni 
je v prevádzke 
od roku 2017.
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UNIKÁTNA AKCIA SKUPINY:Ďalší kongres SLOVLOG už v novembri!
24. – 25. 11. 2022
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