
 

 

Tlačová správa 

2. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2013 

Dňa 26. novembra 2013 sa uskutočnil v Žiline druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2013 , ktorá bola tematický zameraná na prezentáciu znalostí  

a skúseností z oblasti ekonomiky, dopravy, logistiky a na budovanie vzájomnej a dlhodobej spolupráce 

medzi univerzitnými a výskumnými pracoviskami a podnikmi z praxe. 

Konferenciu organizoval Logistický monitor pod vedením Ing. Jaroslava Horečného a odbornými garantmi 

konferencie boli prof. Ing. Štefan  Cisko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDaS, Katedra 

ekonomiky,  prof. Ing. Jozef Gnap, PhD, Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDaS, Katedra cestnej 

a mestskej dopravy a prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDaS, Katedra 

železničnej dopravy. 

Konferencia bola určená najmä vysokoškolským pedagógom z odboru logistiky, dopravy, ekonomiky a 

ostatným príbuzným odborom ako aj odbornej verejnosti. 

Konferenciu otvoril doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. prodekan pre vzdelávanie fakulty PEDaS, Žilinskej 

univerzity v Žiline. 

Aktívne sa konferencie zúčastnilo 45 účastníkov a so svojimi príspevkami vystúpilo 13 účastníkov.  

Príspevky publikované v zborníku boli po odbornej recenzii, ktorú vykonali pracovníci Katedry ekonomiky 

Žilinskej univerzity. Vedecký výbor konferencie bol zložený zo zástupcov zo zahraničia, zástupcov zo 

Slovenska a Žilinskej univerzity. 

Program konferencie bol rozmanitý, príspevky z teoretických oblastí logistiky sa  striedali s príspevkami  

z oblasti logistickej praxe. 

Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. vystúpil s príspevkom o poplatkoch za používanie ciest v cestnej nákladnej 

doprave. V programe vystúpili Ing. Ivan Mokrý a Ing. Ján Mišura, ktorí sa venovali problematike dopravnej 

infraštruktúry. Ing. Ján Stehlík informoval o situácií a postavení malých letísk na Slovenku. Ing. Milan 

Vašanič predniesol príspevok o solventností poisťovní. Záver konferencie patril Ing. Jaroslavovi 

Horečnému ktorý predstavil koncept marketingovej komunikácie konkrétnej logistickej firmy. 

Veríme, že účastníci si odniesli množstvo nových informácií a budú ich môcť využiť vo svojom podnikaní. 

Po pozitívnom ohlase na konferenciu sa tešíme na jeseň 2014, keď Logistický monitor usporiada už tretí 

ročník konferencie Logistika – ekonomika – prax. 

  

                                                                                Ing. Peter Rolko                                                                                                                                 

Logistický monitor 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


