
v logistike a optimalizácii logistických procesov
organizovanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

a partnerskou záštitou Zväzu automobilového priemyslu SR

Inovatívne trendy 

Dátum konania:  

10. - 11. jún 2014
Miesto konania:  

Holiday Inn, Žilina

Nové trendy v optimalizácii
Rýchlosť, spoľahlivosť a  efektívnosť podnikových logistic-
kých procesov môže výraznou mierou ovplyvniť výkonnosť 
a  produktivitu celého podniku. V  súčasnosti sú na trhu 
dostupné vysoko sofistikované riešenia, ktoré poskytujú 
široké spektrum funkcionalít, či už samotných logistických 
prostriedkov, zariadení využívaných pracovníkmi logistiky, 
monitorovacích a riadiacich informačných systémov. 

Tematické zameranie konferencie
Podujatie reflektuje na aktuálne výzvy, ktorým čelia súčas-
né logistické procesy, resp. systémy:
 y Digitalizácia, modelovanie, simulácia a optimalizácia 

logistických procesov.

 y Projektovanie skladov a zariadení využívaných v skladovom 
hospodárstve.

 y Automatizované logistické systémy – využívané logistické 
prvky, prístupy a informačné technológie.

 y Ľudský faktor v logistickom procese – analýza 
a optimalizácia logistických činností.

Čo môžete očakávať?
 y odborné prezentácie
 y inovatívne trendy
 y stretnutia so špecialistami
 y diskusie
 y nadviazanie nových kontaktov

POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU

Digitálny podnik & Logistické fórum po prvýkrát spolu na konferencii

PartneriOrganizátor

Spoluorganizátori

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri
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8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.15 Otvorenie

9.15 – 9.30 Nové trendy v logistike v automobilovom 
priemysle - logistika zajtrajška 
Jaroslav Holeček  
(Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR) 

9.35 – 10.00 Digitálny podnik ako nástroj pre komplexnú 
optimalizáciu podnikovej logistiky 
Miloš Bugan  
(Výkonný riaditeľ CEIT Consulting, s.r.o.)  
Peter Mačuš  
(Výkonný riaditeľ CEIT Technical Innovation, s.r.o.)  
Andrej Štefánik  
(Riaditeľ divízie CEIT Digital Factory) 

10.05 – 10.45 Inovatívne trendy v logistike a optimalizácii 
logistických procesov v spoločnosti 
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Juraj Janáč  
(Vedúci oddelenia Riadenia produkcie/Logistiky, 
VoLkSwAgEn SLoVAkIA, a.s.) 

10.45 – 11.00 Coffee Break

11.00 – 11.30 Riešenie spoločnosti PTC v oblasti SLM 
(Service Lifecycle management)
Martin Pollák  
(konateľ spoločnosti, IPM SoLuTIonS, s.r.o.)

11.35 – 12.00 Zlepšovanie výrobných procesov – ako môže 
simulácia pomôcť
Juraj Mitter  
(Production Manager, Bauer gear Motor Slovakia s.r.o.)
Tomáš Tencer  
(obchodný manažér, SoVA Digital a.s.)

12.05 – 12.30 RFID – jeden pojem pre viac riešení alebo 
„Ako vybrať to správne?“
Ivan Brezovský  
(Account Manager, Anasoft APR, spol. s r.o.)

12.35 – 13.00 Disruptívne inovácie v logistike
Roman Lisičan  
(general manager, Transcat PLM gmbh) 
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Streda 11. jún 2014

Počet účastníkov na  

workshopy je obmedzený.

RezeRvujte si  
miesto!

POZOR!

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 14.25 Automatizácia supermarketu  
(bez igelitových tašiek)
Pavel Mikuška  
(konateľ spoločnosti, BITo-Skladovacia  
technika, s.r.o.)

14.30 – 14.55 Optimalizácia výrobných, servisných 
a logistických procesov v spoločnosti  
Tomra Sorting
Martin Hypky  
(konateľ spoločnosti, Tomra Sorting s.r.o.) 

15.00 – 15.25 AVIX – The industrial office
Daniel Samefors  
(global partner manager SoLME AB, Švédsko)

15.30 – 15.45 Coffee Break

15.50 – 16.15 Konsolidácia výrobných a logistických 
systémov s využitím nástrojov digitálneho 
podniku v spoločnosti Danfoss Power 
Solutions a.s.
Marcel Dubec  
(Lean manažér, Danfoss Power Solutions a.s.)

16.20 – 16.45 Financovanie prevádzkových potrieb 
a investičných zámerov priemyselných 
podnikov
Miriam Hrehová  
(Corporate Center Manager, Corporate and Investment 
Banking Division, uniCredit Bank Slovakia, a.s.) 

16.50 – 17.15 Rozvinutá infraštruktúra diaľnic ako 
nevyhnutnosť pre podnikateľský sektor 
v minimalizácii skladových zásob - stav 
a perspektíva + 2014
Ján Mišura  
(Raditeľ Žilinskej komory SoPk)

17.20 – 17.30 Poďakovanie, záver podujatia

17.30 – 18.30 Večera

18.30 – 21.00 Spoločenský večer

Program konferencie
Utorok 10. jún 2014 

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 11.30 Paralelné Workshopy (Holiday Inn, Žilina)
Tvorba objektívnych štandardov 
Zabezpečuje: CEIT Consulting & Solme AB

Navrhnite a optimalizujte si svoje logistické 
procesy 
Zabezpečuje: CEIT Digital Factory & Sova Digital

Zahrajte si svoju logistickú hru 
Zabezpečuje: CEIT Technical Innovation

organizátori si vyhradzujú právo na zmeny programu.
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Prihláška na konferenciu

CENA ZA OSOBU
1 až 2 účastníci z jednej spoločnosti 190,- EUR bez DPH (228,- EuR s DPH) / osoba 

3 a viac účastníkov z jednej spoločnosti 170,- EUR bez DPH (204,- EuR s DPH) / osoba  

Registračný poplatok zahŕňa:  účasť na konferencii, konferenčné mate riály, obed a večeru, coffee breaky, účasť na spoločenskom večeri dňa 
10. 6. 2014

Zamestnanci univerzít / študenti 100,- EUR bez DPH (120,- EuR s DPH) / osoba 

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, konferenčné materiály, coffee break

MOŽNOSTI REGISTRÁCIE

Prihlásiť sa môžete online na WEB stránke  http://www.ceitgroup.eu 

Vyplnenú prihlášku môžete zaslať na e-mailovú adresu:  silvia.kosztolanyiova@ceitgroup.eu 
alebo poštou na adresu: CEIT, a. s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť konferencie, môže daná spoločnosť vyslať náhradníka.

BANKOVé SPOJENIE

Registračný poplatok, prosím, uhraďte bankovým prevodom na účet CEIT, a.s. do 9. 6. 2014

Číslo účtu:  1067781002/1111
IBAN:  Sk 1411110000001067781002
SWIFT kód:  unCRSkBX
Banka:  uniCredit Bank Slovakia, a. s., Žilina
Variabilný symbol:  uveďte IČo platiteľa
Poznámka pre prijímateľa  uveďte priezvisko účastníka 

Informácie o CEIT, a.s.
IČo:  44964676
DIČ:  2022890012
IČ DPH:  Sk2022890012

 organizácia:   ...............................................................................................................................................................................................

 ulica, mesto, PSČ:  ......................................................................................................................................................................................

 IČo:  ................................................................   DIČ:   ...........................................  IČ-DPH: ......................................................................

 Telefón:   ..........................................................   E-mail:   .............................................................................................................................

Meno a priezvisko účastníka Pozícia E-mailový kontakt

1.

2.

3.

4.

5.

ZÁVäZNÁ PRIHLÁŠKA

SEKRETARIÁT  
KONFERENCIE
Silvia Kosztolányiová
tel.: + 421 904 994 892
e-mail: silvia.kosztolanyiova@ceitgroup.eu

MIESTO KONANIA  
KONFERENCIE
Holiday Inn
Športová 2, 010 02 Žilina
gPS 48 13 46 / 18 44 30 
tel.: + 421 41 5050 100 

ROKOVACí  
JAZyK 
slovenský, český,  
anglický (1 prednáška)
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