
Tlačová správa 

3.ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2014 

Dňa 20 novembra 2014 sa uskutočnil v Žiline tretí ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2014. Konferenciu organizovali 

internetové noviny Logistický monitor, koordinátor projektu Ing. Jaroslav Horečný 

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 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 otvoril prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD vedúci Katedry železničnej dopravy, 

fakulty PEDaS,  Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie bol rozmanitý a odzneli 

príspevky z oblasti logistickej praxe, ako aj z teoretickej oblasti. 

Na začiatku podujatia vystúpil Ing. Jozef Fabuš na tému možnosti využitia eyetrack 

technológie vo vybranej prípadovej štúdií. Spoluautormi boli doc.Ing.Iveta Kremeňová, 

PhD. a Ing. Juraj Fabuš.  Po ňom prezentoval príspevok Peter Varjan, ktorého autorom je 

doc.Ing. Miloš Poliak, PhD. s názvom poplatky za používanie cestnej siete v SR 

a zahraničí. V náväznosti na túto prednášku predniesol doc. Ing.Vladimír Konečný, PhD 

problematiku dane z motorových vozidiel v SR a zahraničí, kde poukázal na daňové 

zaťaženie dopravných firiem rôznych štátov Európskej únií. 

Zaujímavú prednášku, na ktorú sa rozvinula diskusia odprezentovali doc.Ing.Vladimír 

Klapita, CSc. s prof. Ing. Jozefom Majerčákom, PhD. na tému problematika riadenia 

a organizácie intermodálnych prepravných reťazcov na reláciach Ďaleký východ-

Európa. Tu sa do diskusie zapojili aj odborníci na vodnú prepravu doc.Ing. Jarmila Sosedová, 

PhD. a Ing. Tomáš Kalina, PhD., ktorý doplnili príspevok svojimi postrehmi. 

Poobedňajších hodinách odznela prednáška od Ing. Ľubor Rovňaníka na tému teória 

lokalizácie reverznej siete zhromaždovacích a spracovateľských bodov, ktorej 

spoluautorom bol prof.Ing.Jozef Gnap,PhD.. Po ňom priniesol nové informácie o aktuálnom 

stave budovania dopravnej infraštruktúry v Žilinskom kraji a jej náväznosti na Českú 

republiku a Poľsko Ing. Ivan Mokrý zo Žilinského samosprávneho kraja. Pán Ing. Marián 

Chovanec zo spoločnosti TransData s.r.o. predstavil dispečersko-riadiaci systém –nástroj 

popularizácie autobusovej dopravy, v ktorom predstavil novú mobilnú aplikáciu, ktorú 

vyvinula spoločnosť TransData  s.r.o. 

Záver konferencie patril zástupkyňam Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pani JUDr. 

Dane Mahútovej a Mgr. Veronike Trulíkovej, ktoré spoločne informovali o nariadení 

1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. 

 



 

Ku konferencii vyšiel zborník v elektronickej forme. V zborníku je uverejnených 25 

príspevkov v plnom znení, ktorý je publikovaný na internetovej stránke Logistického 

monitora. Radi by sme sa poďakovali odborných garantom konferencie. 

Veríme, že účastníci konferencie si odniesli nové informácie a využijú ich vo svojom ďalšom 

štúdiu ako aj vo svojej práci. Po priaznivom ohlase na konferenciu sa tešíme na jeseň 2015, 

kedy Logistický monitor usporiada ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.  

Ing. Peter Rolko, Logistický monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


