Organizátor profesného stretnutia: KLA, o.z.

Hlavný partner profesného stretnutia:

Pozvánka na profesné stretnutie logistikov
Vážení kolegovia,
Komora logistických audítorov Vás pozýva na ôsmy ročník profesného stretnutie logistikov,
ktoré sa uskutoční v dňoch 10 .a 11. novembra 2016 v areáli VW Slovakia, a.s., Devínska Nová
Ves.
Stalo sa už tradíciou, že na sklonku roka sa ľudia, pre ktorých logistika je nielen povolaním, ale aj
poslaním schádzame, aby sme sa podelili o novo nadobudnuté skúsenosti. Čo môžete očakávať od
profesného stretnutia? Hľadáte inšpiráciu, pohľad a riešenia tretej strany na mnohé opakujúce sa
problémy? Chcete sa porozprávať a podeliť so svojimi skúsenosťami a porovnať svoje názory
s profesionálmi pracujúcimi v rôznych oblastiach logistiky? Profesné stretnutie je presne akcia
kde to môžete získať. Mnohé veci, ktoré inde fungujú, my musíme pracne objavovať. Profesné
stretnutie logistikov ponúka fórum na výmenu skúseností a vzájomného spoznania sa. O význame
logistiky pre úspešné napredovanie podniku a pre efektívne podnikanie už málokto pochybuje.
Skončili sa sa doby extenzívneho rozvoja zvyšovaním kapacít. V dnešnej dobe globalizácie, ktorá
stiera hranice a poskytuje prístup ku všemožným informáciam, je úspešné a efektívne podnikanie
možné len pri správnom využítí zásad a princípov logistiky. Pomocou nej môžeme riešiť paradox,
dodávať rýchlejšie, kvalitnejšie a pri nižších nákladoch. A komu sa padarí túto výzvu naplniť,
získava konkurenčnú výhodu oproti svojim súperom na trhu.Vždy o krok vpredu.
Aby sme aspoň troškou pomohli napredovaniu logistiky na Slovensku, chceme poskytnúť
možnosť stretnutia logistikov, aby si mohli vymeniť skúsenosti, dozvedieť sa niečo nové
a konfrontovať svoje činnosti.
Z predchádzajúcich profesných stretnutí KLA vieme, že takéto stretnutie je vítané, a mnohí z nich
plánujú nielen účasť, ale aj diskusný príspevok o riešení problémov v podniku. Radi by sme
poznali aj Váš názor, aby ďalšie stretnutia boli krokom dopredu. Dole uvedený program nie je
konečný, ponúka priestor aj ďalším účastníkom na vyjadrenie svojho názoru.
Dovoľte, aby som Vás ešte raz pozval na toto profesné stretnutie:
Termín: Štvrtok 10. novembra 2016 od 09.00 a piatok 11. novembra 2016 dopoludnia.
Miesto: Konferenčná miestnosť VW Slovakia, a.s., Devínska Nová Ves.
Zraz účastníkov a ubytovanie je v Hoteli Viktor, Kremnická 26, Petržalka, 851 01 Bratislava.
Parkovanie vozidiel na parkovisku hotela. Presun do areálu VW Slovakia bude zaistený
mikrobusom.

Program:
Štvrtok, 10. Novembra, 2016.
09.00 – 10.00

Príchod účastníkov, odparkovanie vozidiel, hromadný presun účastníkov do areálu
VW Slovakia, a.s. Občerstvenie

10.00 – 17.00

Seminár, príspevky účastníkov.

Martin Adamička, Leiter Werklogistikplannung Volkswagen Slovakia.
„Logistika Volkswagen Slovakia – 25 rokov v pohybe“
Roman Repa, General Manager DHL Supply Chain.
„DHL a jej pôsobenie v automobilním priemysle“
Ing. Monika Uhrová, Proveo s.r.o.
„Nové možnosti automatizácie v logistike – prípadová štúdia v spoločnosti
Engel Austria“
Ing. Tomáš Prstek, SALSO s.r.o.
„ Praktické využití dynamické simulace ve zdravotnictví“
Prestávka na obed, neformálna diskusia
Ing. Ján Šáli, SALinvest spol. s r.o.

„Optimalizácia skladovanie hutného materiálu v ELBA a.s. – analýza,
projekt, realizácia.“
Ing. Miloš Šavel, riaditeľ logistiky CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
„Dynamická tvorba obchodného plánu v náväznosti na plánovanie výroby“
Ing. Bibiána Bátovská, DHL Slovakia
„Aplikácia metodiky Six Sigma na zvyšenie výkonnosti vybraného
e-commerce Projektu“
Ing. Milan Ludvík, Country Manager ZETES Solutions CZ, s.r.o., „
„Případová studie a představení řešení pro zajištění viditelnosti a sledování
vratných obalů“
Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., Ing. Lubomír Košík, SLOVLOGISTIK s.r.o.
„Panelová diskusia – Controlling logistických nákladov“
17.00 – 18.00
Hromadný presun účastníkov do hotela Viktor, Bratislava. Neformálne stretnutia účastníkov
18.00 – 19.00

Večera

19.00 -

Interaktívna prednáška o regionálnych vínach.

Piatok, 11. nove mbra, 2016
08.00 – 09.00

Raňajky formou švédskeho stola
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09.00 – 12.00

Exkurzia do výrobného závodu VW Slovakia, a.s. Dve skupiny účastníkov po 15
členov.

12.00 - 13:00

Ukončenie stretnutia, odjazd domov

Účastnícky poplatok:

a) štandardné ubytovanie dvojlôžková izba EUR 170.-/osoba.
b) ubytovanie v jednolôžkovej izbe EUR 220.-/osoba
Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravovanie občerstvenie.

c) Pre účastníkov len jednodňového programu EUR 55.-/osoba
Organizátor, KLA SK, o.z., nie je plátca DPH.
Na stretnutie doporučujeme neformálne oblečenie.
Poplatok poukážte na účet Komory logistických audítorov v Tatra banke, a.s.
č. účtu: 262 879 4562/1100, IBAN: SK88 1100 0000 0026 2879 4562.
Po obdržaní platby vystavíme a zašleme plátcovi faktúru, daňový doklad.

Za Komoru logistických audítorov,
Prípravný tím Profesného
stretnutiaKLA SK
Obje dnávka:
Doleuvedenú prihlášku s fakturačnými údajmi prosíme zaslať na e-mail: info@kla.sk

Firma (Názov, adresa, IČO, DIČ)
Účastník (Meno, priezvisko)
* Pracovné zaradenie, funkcia
Dátum úhrady účastníckeho poplatku
*nepovinný údaj
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