
SLOVLOG (NIELEN) O INDUSTRY 4.0 

 

Fórum SLOVLOG bude opäť tradičným vyvrcholením logistickej jesene na Slovensku. Jubilejný 

desiaty ročník tohto významného fóra sa bude venovať najnovším trendom v logistickej praxi 

v znamení konceptu Industry 4.0 i aktuálnym problémom slovenskej logistiky. Ako chápu koncept 

Industry 4.0 v najväčšej slovenskej automobilke a ako môže napomôcť konkurencieschopnosti 

v automotive porozpráva Martin Adamička zo spoločnosti Volkswagen Slovakia. Možnosti aplikácie 

princípov Industry 4.0 v oblasti logistiky predstaví Martin Morháč, predseda predstavenstva Sova 

Digital. Andrej Štefánik zo spoločnosti CEIT priblíži inovatívne riešenia z oblasti logistiky. Svoje 

skúsenosti s Industry 4.0 poodhalí aj spoločnosť Matador Automotive. 

 

Nielen koncept Industry 4.0 však bude témou prednášok na konferencii SLOVLOG. Vladimír Vaňo, 

hlavný ekonóm SBERBANK Europe, sa bude venovať stavu slovenskej, stredoeurópskej a svetovej 

ekonomiky i aktuálnej téme brexitu. Nadrozmerná preprava najväčším lietadlom na svete bude témou 

prezentácie Pavla Trnku z DB Schenker. Ďalšie prezentácie sa budú venovať najnovším trendom vo 

vychystávaní či problematike fantómových prepráv. Samozrejme, program bude obohatený aj o dve 

panelové diskusie. Jedna sa bude venovať automatizácii procesov v logistike, druhá zase logisticky 

zaujímavým lokalitám na Slovensku. 

 

V programe konferencie je tradične zaradený aj obľúbený speed-datingový program BUSINESSLOG. 

Ide o jedinečnú šancu pre partnerov konferencie stretnúť v rámci vopred zorganizovaných meetingov 

potenciálnych užívateľov. 

 

Príďte sa teda pozrieť 24. novembra 2016 do bratislavského Radisson Blu Carlton Hotelu, čo je 

nové v logistickej brandži, aké trendy sa dajú v najbližšej budúcnosti očakávať a poďte sa inšpirovať 

skúsenosťami vašich kolegov. Na kongres plynulo nadviaže XX. Logistický Business Mixer, ktorý v 

príjemne neformálnej atmosfére so špeciálnym programom hier, súťaží a zábavy spĺňa ideálne 

podmienky pre nadväzovanie nových kontaktov. Tento rok v rock and rollovom štýle! 

 

Partnermi fóra sú spoločnosti: CTP, DHL Logistics (Slovakia), Edgecom, Ekobal, 

Euroseal, GOODMAN, Chep, Kodys Slovensko, Logsys, PROLOGIS, Trans.eu, Tyros 

Loading systems a Voltia. Špeciálnými partnermi fóra sa stali společnosti a Aquapalace 

Hotel Prague, Bito skladovacia technika, DB Schenker, FEDEX Express, J.A. CLEAN, 

REMAX Courier service. Partnerom Logistického Business Mixera sa stala spoločnosť 

GOODMAN. Partnerom techniky je spoločnosť PARILLASOUND. Partneri e-mailovej 

komunikácie sú spoločnosti emailkampane.cz a Smart emailing. 

 



Mediálnymi partnermi tohto ročníka sa stali časopisy Systémy Logistiky, Tovar & Predaj, 

Svět balení, logistický portál LogisticsATOZ.sk, logistický portál Logistický monitor.sk, 

ČESMAD Slovakia, education.sk, konferencie.sk, PC REVUE, IT Systems, 

SystemNEWS, SystemOnLine a TECHNIKA SK. 
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