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Program Logistika & ostatné oddelenia nazývame interne "komplexný logistik". Žiadne oddelenie nefunguje vo firmách 
izolovane, práve naopak. Program sa zameriava na prieniky logistiky a ostatných kľúčových oddelení s cieľom pochopiť ich 

prácu a motívy ich konania. Pohľad zvonka prináša cenné myšlienky a námety na zdokonalenie logistických procesov. 

Komplexný logistik by mal vedomostne presahovať hranice svojho oddelenia, prinášať prozákaznícké riešenia s ohľadom      

na fungovanie celej firmy. Program spoluvytváral tím 20 manažérov rôznych firiem. 

1. LOGISTIKA & MANAGEMENT 
Úvodná kapitola tohto programu predstavuje základnú 
organizačnú štruktúru typickej výrobnej firmy a navrhuje 
rôzne spôsoby komunikácie (úroveň firma a okolie, úroveň 
oddelenie a ostatné oddelenia, úroveň komunikácia        
v rámci oddelenia). Je vysvetlený význam leadershipu a 
jeho dopady pre rozvoj tímu logistiky. 

2. LOGISTIKA AKO SÚČASŤ HLAVNÉHO PROCESU 
Druhá kapitola objasňuje kompletný hlavný firemný 
proces, ukazuje zodpovednosti jednotlivých oddelení a 
rieš i prieniky s výrobou, kvalitou a nákupom. Optimálnu 
spolupráca s týmito oddeleniami vnímame ako k ľúčovú 
pre výnimočné fungovanie celej firmy. 
 

 

3. LOGISTIKA & TECHNOLÓGIE 
Tretia kapitola pootvorí dvere do oddelenia informačných 
technológií, výrobných technológií a údržby. Popisuje 
dôlež itosť pochopenia fungovania informačných 
technológií pre disponenta a plánovača výroby, 
poukazuje na nutnosť vyhodnocovania plnenia výrobného 
plánu pre výrobné technológie a údržbu. 

4. LOGISTIKA & PODPORNÉ PROCESY 
Program uzatvárame rozhraním logistiky a engineeringu, 
personalistiky a financií. Každé oddelenie dáva logistike 
podnety pre jej ďalš í  rozvoj. 
 

 

 

PRÍNOSY 
•  pochopenie rozhrania logistiky a ostatných 

oddelení 

•  uvedomenie si pozície interných 
dodávate ľov a interných zákazníkov vr. 
zodpovedností za jednotlivé procesy 

•  zvýšenie schopnosti efektívnej komunikácie 
a samostatného rozhodovania vďaka 
lepš iemu pochopeniu fungovania všetkých 
k ľúčových oddelení firmy 

•  lepš ia spolupráca v rámci firmy a realizácia 
stanovených cie ľov 

•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov 

VÝSTUP 
Zvýšenie kvality a efektivity komunikácie        
v rámci logistiky i celej firmy, ktoré vedú         
k ľahš iemu pochopeniu aj realizácii 
stanovených cie ľov. 

Vzdelávanie podporuje a rozvíja tímovú 

prácu. 

 

ROZSAH: 2 dni / 16 hodín 



X-TRAINING 
 
VZDELÁVANIE, OTVORENÉ A UZATVORENÉ KURZY, 
INTERAKTIVNÉ WORKSHOPY SO ZAMERANÍM NA OPTIMÁLNE 
VYUŽITIE INDIVIDUÁLNEHO, RESP. TÍMOVÉHO POTENCIÁLU 
 
vyšší manažment: 8 modulov 
stredný manažment: 6 modulov 
logistika: 12 modulov  
nákup: 2 moduly 

X-CONSULTING 
 
FIREMNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO ZAMERANÉ  
NA ANALÝZU A ROZVOJ RIADIACICH PROCESOV FIRIEM 
 
 
tvorba a redizajn firemnej vízie a poslania 
tvorba firemných hodnôt a hodnotiacej stupnice  
(základ budovania silnej firemnej kultúry) 
tvorba/redizajn byznis modelu 
panelová analýza hlavného firemného modelu  
audit logistiky 
mentoring 

Sme vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na českom a slovenskom trhu so zameraním na 
manažment, 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 
Office.: +420 739 097 745 

WEB 
www.x-company.eu 

XTL00  PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO REŤAZCA 
XTL01  SKLADOVÁ LOGISTIKA A JEJ OPTIMALIZÁCIA 
XTL02  SÉRIOVÁ LOGISTIKA (RIADENIE ZÁSOB; OPERATIÍNY NÁKUP) 
XTL03  PREDSÉRIOVÁ LOGISTIKA 
XTL04  MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA 
XTL05  LOGISTIKA & OSTATNÉ ODDELENIA 
XTL06  RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN V LOGISTIKE 
XTL07  OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÝCH PROCESOV 
XTL08  LOGISTIKA & LEADERSHIP I. 
XTL09  LOGISTIKA & LEADERSHIP II. 
 
XTF01 AUTOMOTIVE MINIMUM 
XTF02 LOGISTICKÁ FMEA 
 

ZASTÚPENIE PRE ČR 
X-COMPANY, s.r.o. 

Masarykova 378 
696 62 Strážnice 

LOGISTIKA 

Formou otvorených kurzov poskytujeme vzdelávanie s cieľom optimálneho využitia 
individuálneho, resp. tímového potenciálu. Budujeme kompetencie k vedeniu a riadeniu tímov 
na vyššej i strednej úrovni. Posilňujeme odbornosť v oblasti logistiky a nákupu. 
 
Firemné konzultácie sú zamerané na analýzu a rozvoj riadiacich procesov firiem.                
Preverujeme funkčnosť byznis plánov, pomáhame budovať silnú firemnú kultúru. 


