PROGRAM FÓRA
9:00 ÚVODNÉ SLOVO

12:45 OBED

9:15 VYŽIADANÁ PREDNÁŠKA

12:55 – 13:55 BIZLOG

POSTAVENIE ČLOVEKA
V ROBOTIZOVANEJ
SPOLOČNOSTI
4. industriálna revolúcia a zmeny produkčných systémov vo
väzbe na zmenu dopravnej logistiky. Vyriešia nové druhy pohonných systémov aj súčasné úzke miesta dopravnej infraštruktúry?
Peter STANĚK
ekonóm a prognostik, Slovenská akadémia vied

10:00 HLAS Z MINISTERSTVA

ČO NÁS ČAKÁ NA
CESTÁCH V NAJBLIŽŠÍCH
ROKOCH?



LOG–IN
#12

14:00 INOVÁCIA

Automatizované riadenie výrobných a dodávateľských
kapacít so skladovými zásobami v kontexte s aktuálnymi
potrebami trhu.
MIlan PAKOŠ
Smurfit Kappa
Simone VAN EGMOND
Cloetta

14:20 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Z GARÁŽE V SEATTLI
PO DORUČENIE
DO 13 MINÚT
Ako funguje logistika v jednom z najstarších a najväčších
e-shopov svojho druhu na svete? Ako sa odlišuje logistika
v garáži od skladu s rozlohou 60 tisíc metrov štvorcových,
čo je zhruba osem futbalových ihrísk?

KOMBINÁCIA
VIACKANÁLOVEJ
LOGISTIKY A SLUŽIEB
PRE ZÁKAZNÍKOV

12:00 PANELOVÁ DISKUSIA

INVESTÍCIE – VŠELIEK
PRE EKONOMIKU?
Zahraničné investície sme vždy vítali s veľkou radosťou.
Lenže Slovensko sa postupne zmenilo na akúsi montážnu
dielňu a sklad všetkého možného. Sú zahraničné investície
všeliekom? Potrebujeme toľko logistických centier? Na
tieto otázky odpovie panelová diskusia venovaná investíciám, predovšetkým v oblasti logistiky.
Peter JÁNOŠI, P3 Logistic Parks
Braňo JENDEK, 108 AGENCY Slovensko
Oto PISOŇ, SARIO
Martin VLACHYNSKÝ, INESS – Institute
od Economic and Social Studies

BRATISLAVA

Oto HAUSMANN
DATART INTERNATIONAL

14:50 INOVÁCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM
PREPOJENÉ
S KONTAJNEROVÝM
TERMINÁLOM
Príďte si vypočuť, ako sa vykladajú 6 tonové rotory veľkých priemyselných strojov, či dozvedieť sa ďalšie zaujímavé špecifiká vyplývajúce z prepojenia skladu s kontajnerovým terminálom.
Tibor MAJZÚN
cargo-partner SR

16:50 INOVÁCIA

Prejsť na druhý koniec kontinentu aj bez obrovského
rozpočtu bola pre Pavla Suchého hračka – v porovnaní
s prepravou motorky cez oceán alebo zvládnutím colnej administratívy. Aj o tom, ako môže profesionálny logistický
partner pomôcť pri plnení dobrodružných snov, bude tak
trochu netradičná prednáška dvoch nadšencov motoristického športu.
Pavel SUCHÝ
motoristický novinár a prvý Čech,
ktorý na motorke obišiel svet
Benjamín CHLADNÝ
DB Schenker

15:40 COFFEE BREAK
16:10 INOVÁCIA

BEZOBSLUŽNÉ
VOZÍKY KIVNON AGV
– APLIKÁCIA A NOVÉ
TRENDY
SMART riešenia pre priemysel rezonujú v celej spoločnosti. Digitalizácia výroby, integrácia aplikácií sú kľúčovým
prínosom využitia technológií. My sme sa zamerali na AGV
mobilitu (bezobslužný transport vo výrobe), komunikáciu
a vývoj, ich aplikácie v konkrétnych odvetviach.
Marek MAŤOVČÍK
Systech Group

Predajcovia spotrebnej elektroniky musia svojim zákazníkom vychádzať vo všetkom v ústrety. Silná konkurencia
zo strany e-commerce ich núti rozširovať služby a prinášať
stále nové. Zároveň musia zvládnuť i viackanálovú distribúciu – e-shop a kamenné predajne.

Aleksandar MACKOV
Amazon



LOGISTIKA NA CESTE
OKOLO SVETA

AUTOMATIZÁCIA
PROCESOV DODÁVOK
OBALOV

Peter VARGA
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

11:20 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

19. APRÍL 2018

15:10 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Nájdite si nových obchodných partnerov! Jednému
stretnutiu budete venovať
maximálne 10 minút, a pritom neprídete
o žiadnu prednášku. Žiadne záväzky,
žiadne zdržanie a všetko zorganizujeme my!

Predstavenie aktuálnych priorít a smerovanie v cestnej infraštruktúre a doprave z pohľadu Ministerstva dopravy a výstavby.

10:50 COFFEE BREAK



Rob KEIJ
Kivnon Logistica

16:30 INOVÁCIA

NA CESTÁCH VŽDY
KOMFORTNE A TERAZ
AJ EKOLOGICKY
Ako sa môžete pri svojich firemných cestách jednoducho
zapojiť do ochrany životného prostredia? Iba vďaka nám
sa stanete súčasťou medzinárodného projektu, do ktorého
sú dnes zapojené tisíce spoločností, a pomáhajú k čistejšiemu životnému prostrediu. Majitelia a užívatelia vozových
parkov majú tak možnosť podporiť napríklad miestne výsadby stromov, rekultiváciu skládok, alternatívne zdroje energie a ďalšie
projekty.
Tomáš ZAHAJSKÝ
Roman KOHÚT
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty

LEO LOCATIVE –
BEZOBSLUŽNÝ
TRANSPORTNÝ SYSTÉM
Okamžité nasadenie bez komplikovaného programovania!
Celý set je prepracovaný a domyslený s cieľom ušetriť pracovnú silu a vniesť do logistického procesu systém. Vozík, batérie,
odovzdávacie stanice, označovacie pásky a DataMatrix značky, to všetko od BITO. Cesta od vízie, cez plánovanie a odskúšanie až po reálne nasadenie nebola nikdy kratšia.
Juraj ŠARINA
BITO-Skladovacia technika

17:10 INOVÁCIA

LAST MILE
MANAGEMENT,
ČIŽE INTELIGENTNÁ
INTERNÁ LOGISTIKA
Ako vyzerá inteligentná interná logistika v praxi?
Ukážka online riešenia 21. storočí.
Tomáš PELIKÁN
Bossard CZ

17:30 PANELOVÁ DISKUSIA

PADLO REMESLO NA
(ZLATÉ) DNO?
To, že je na Slovensku nedostatok pracovných síl, je už dávno
známe. Chýbajú i profesie, ktorých bol ešte nedávno dostatok.
Pomôže v tejto situácii duálne vzdelávanie? Prečo vlastne deti
nemajú záujem o odborné školstvo? Ako ho zatraktívniť? Nad
tým sa zamyslia odborníci zo školstva i praxe.
Tibor MAJZÚN, cargo-partner SR
Martin ZATKALÍK, Stredná odborná škola dopravná
Katarína ZEMÁNKOVÁ, INDEX NOSLUŠ
Ladislav KOVÁČ, Štátny inštitút odborného vzdelávania

18:30 LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
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