
OBSAH WORKSHOPU

AUTOMOTIVE MINIMUM

XTV02

Program Automotive minimum ponúka ucelený pohľad na základné prvky sveta automobilového priemyslu.

Účastníkom bude ponuknutý pohľad na logistickú sieť Volkswagenu Slovakia a jeho dodávateľov jednotlivých úrovní zo širšej 

perspektívy. Účastníci sa budú môcť zoznámiť s Volkswagen Production System, spolu s vysvetlením základov tohto konceptu 

a s ním spätou terminológiou. Nosnou témou sú princípy efektívnych logistických procesov, ktoré sú vnímané ako základná 

vedomostná osa modernej logistiky.

V neposlednej rade potom bude účastníkom predstavená Logistika 4.0 a moderné trendy v logistike.

1. LOGISTICKÁ SIEŤ
Úvodná kapitola podáva pohľad na logistiku z širšej 

perspektívy a ukazuje začlenenie dodávateľa do 

logistickej siete. Definuje rozdiely medzi „JIT/JIS-

dodavateľmi“ a „dodavateľmi nakupovaných dielov“ a 

zaoberá sa mierou horizontálnej a vertikálnej  integrácie 

podniku v celej logistickej sieti. 

2. PRINCÍPY VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
Druhá kapitola workshopu zoznamuje účastníkov s 

princípmi výrobných systémov s odkazom najmä na 

Volkswagen Production System, a to vrátane vysvetlenia 

základnej terminológie. 

ROZSAH: 1,5 dňa / 12 hodín

VÝSTUP

Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavenia logistických procesov 

vrátane efektívneho nastavenia dodávateľsko-odberateľskej spolupráce.

PRÍNOSY

• vysvetlenie základnej terminológie 

logistiky vrátane logistického žargónu

• pochopenie ́ základného postavenia 

logistiky v rámci výrobného podniku a 
náväzností na ostatné podnikové 
úseky

• uvedomenie si pozície firmy v rámci 
logistickej siete

• uvedomenie si miery integrácie firmy 
a záväzkov z nej vyplývajúcich

• predstavenie možností nastavenia 

optimálneho logistického procesu

3. PRINCÍPY EFEKTÍVNYCH LOGISTICKÝCH PROCESOV
V najdôležitejšej kapitole sa účastníci dozvedia, ktoré 

princípy sú zásadné pre optimálne fungovanie 

logistických procesov. Na modelových príkladoch si budú 

môcť vyskúšať, ako princípy uviesť ľahko do praxe a začať 

ich používať.

4. LOGISTIKA 4.0, MODERNÉ TRENDY V LOGISTIKE
Posledná kapitola prináša stručné zoznámenie s 

„Logistikou 4.0“. Takisto sa zaoberá modernými trendmi a 

použitím nových technológií v logistike.

KONCERNOVÝ
DODÁVATEĽ



X-TRAINING

OTVORENÉ A UZAVRETÉ KURZY 

INTERAKTÍVNE WORKSHOPY 

VYUŽITIE INDIVIDUÁLNEHO POTENCIÁLU 

VYUŽITIE TÍMOVÉHO POTENCIÁLU

X-CONSULTING

FIREMNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO 

ANALÝZA A ROZVOJ RIADIACICH PROCESOV

KRÍZOVÉ RIADENIE DODÁVATEĽOV

MENTORING

Sme vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na českom a slovenskom trhu                                                
so zameraním na management, leadership, logistiku a nákup.

SÍDLO SPOLOČNOSTI
X-COMPANY, s.r.o.
Nejedlého 71
841 02 Bratislava

KONTAKT

E-MAIL
dusan.okenka@x-company.eu

TEL.
Mob.:    +420 608 881 818

+421 915 742 265

WEB
www.x-company.eu

XTV01  PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO REŤAZCA

XTV02  AUTOMOTIVE MINIMUM

XTV03  PREDSÉRIOVÁ LOGISTIKA, RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN

XTV04  SÉRIOVÁ LOGISTIKA

ZASTÚPENIE PRE ČR
X-COMPANY, s.r.o.
Náměstí Svobody 506
696 62 Strážnice

Prostredníctvom vývoja a realizácie vzdelávacích projektov sa chceme stať špičkovou

poradenskou firmou v oblasti rozvoja jednotlivcov aj firiem. Tvorbou inovatívnych podporných

nástrojov a publikačnou činnosťou sa chceme podeliť o neustále sa rozšiřujúce znalosti a

skúsenosti.

Pracujeme na rozvoji výuky logistiky a nákupu na vysokých školách.

X-SHARE

ZDIEĽANIE ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTÍ
PUBLIKÁCIE SO ZAMERANÍM NA LOGISTIKU A 

NÁKUP

AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIACH

SPOLUPRÁCA S LOGISTICKOU ŠPIČKOU 

X-UNI

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI

VÝUKA LOGISTIKY

VÝVOJ NOVÉHO BAKALÁRSKEHO PROGRAMU 

KURZY V RÁMCI CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

KONCERNOVÝ
DODÁVATEĽ


