
 

Tlačová správa 

4.ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2015 

Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnil v Žiline štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2015. Konferenciu organizovali 

internetové noviny Logistický monitor, koordinátor projektu Ing. Jaroslav Horečný 

a odbornými garantmi konferencie boli prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Žilinská univerzita 

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

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

Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDaS, Katedra železničnej dopravy a doc. Ing. Iveta 

Kremeňová, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDaS, Katedra spojov.  

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 vystúpila Ing. Mária Kostolná na tému Štandardy kvality vo verejnej 

osobnej doprave v Slovenskej republike, po ktorej následne prezentoval príspevok Doc. 

Ing. Stanislav Hreusík, PhD. s názvom Makroekonomické aspekty udržateľnosti 

dopravného trhu. Tretí príspevok v poradí sa venoval Analýze predpisov a štandardov pri 

preprave rýchloskaziteľných tovarov, ktorého autormi boli Ing. Dominika Rovňaníková 

a prof. Ing. Jozef Gnap. PhD. 

Poslednú prednášku pred obednou prestávkou, na ktorú sa rozvinula diskusia odprezentoval 

doc.Ing.Vladimír Klapita, CSc. na tému Komparácia intermodálnych verejných 

terminálov na Slovensku a v zahraničí, kde nadviazal na jeho príspevok z minuloročnej 

konferencie a informoval aj o novo-vybudovanom terminály Žilina- Teplička. Tu sa do 

diskusie zapojil aj prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., ktorý doplnil príspevok svojimi postrehmi. 

V poobedňajších hodinách odznela prednáška od Ing. Ivana Mokrého ohľadom budovania 

cestnej infraštruktúry a modernizácie železničnej siete v Žilinskom samosprávnom 

kraji. Ďalšími odborníkmi z praxe boli Ing. Ladislav Janco zo spoločnosti GS1, ktorý sa 

venoval téme Internetový obchod na Slovensku a Ing. Marián Chovanec zo spoločnosti 

TransData s príspevkom ohľadom aktuálnych otázok Integrovaného dopravného systému 

Bratislavského samosprávneho kraja.  

Záver konferencie po poludňajšej prestávke patril posledným trom príspevkom z prostredia 

Žilinskej Univerzity, a to Ing. Štefanovi Kudláčovi spolu s prof. Ing. Jozefom Majerčákom, 

PhD.s príspevkom zameraným na Inovácie v manažmente dodávateľských reťazcov, 

následne Doc. Ing. Milošovi Poliakovi, PhD, ktorý rozobral a detailne priblížil tvorbu ceny 

v cestnej doprave a otázke dopravnej nehodovosti v cestnej doprave v Slovenskej 

republike a zahraničí sa venovala Ing. Lenka Komačková, ktorá svojou prednáškou ukončila 

aktívnu časť konferencie.  



 

 

Ku konferencii vyšiel zborník v elektronickej forme. V zborníku je uverejnených 20 

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 2016, 

kedy Logistický monitor usporiada ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.  

 

Ing. Jozef Daniš, Logistický monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


