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Obdobie prísnych bezpečnostných a hy-
gienických opatrení a zatvárania kamen-
ných obchodov urýchlilo presmerovanie 
obchodovania na internet. Firmy, ktoré 
doteraz váhali s e-shopom, sa museli 
tejto oblasti intenzívne venovať. Boom 
online predaja si však vyžaduje aj rýchlu 
reakciu na dopyt zákazníkov.

Podľa výkonného riaditeľa P3 Logistic Parks 
Petra Jánošiho sa dá v blízkej budúcnosti 
predpokladať zvyšujúci sa dopyt najmä 
v oblasti e-commerce a 3PL. Vzhľadom na 
situáciu ohľadom COVID-19 očakáva po-
stupné oživenie, resp. reštrukturalizáciu do-
pytov od existujúcich či budúcich klientov. 
V jeho segmente podnikania trendové sú 
riešenia dotýkajúce sa oblasti e-commerce, 
ale aj nevyhnutných ekologických a trvalo 
udržateľných riešení. „Priestory, ktoré 
pripravujeme, musia byť v súlade individu-
álnymi a náročnými požiadavkami firiem, 
ktoré čoraz viac vo svojich procesoch vyu-
žívajú roboty a umelú inteligenciu.“

Firma Alza na Slovensku rozšírila svoje 
skladové kapacity o 39%. Posilnila aj pre-
pravu AlzaExpres. Skladovacie plochy sa 
v lete 2020 zdvojnásobili, a to nielen vďaka 
novému logistickému centru v Senci, ale aj 
pre zvýšenie kapacity ďalších priestorov. 
Alza začiatkom septembra otvorila nové 
logistické centrum v Senci, čo umožňuje 
držať bližšie k zákazníkom väčšie skladové 
zásoby 3500 druhov tovaru. „Nové logis-
tické centrum v Senci s úžitkovou plochou 
takmer 19 tisíc metrov štvorcových nám 
umožní navýšiť skladové zásoby,“ tvrdí 
Lukáš Baudyš, riaditeľ logistiky. 

KRÍZU ZVLÁDLI SKLADY 

S AUTOMATIZOVANÝMI 

PROCESMI

 Objednávka zákazníka môže byť priradená do multi-user skla-
dov s využitím synergií s už existujúcimi projektmi. Druhou 
možnosťou je zabezpečenie nových skladových priestorov 
v lokalite podľa požiadaviek zákazníka, vrátane naprojekto-
vania a plného vybavenia prevádzky. Do tohto riešenia patrí 
aj vnútropodniková logistika, ktorú reali-
zujeme v prevádzkach zákazníka.

MILAN BELKO
riaditeľ logistiky  

pre Business Development v Geis SK

SPOLUPRÁCA SO ZÁKAZNÍKOM

Skupina Geis je známa aj so svojou kon-
traktnou logistikou. Podľa Milana Belka, ria-
diteľa logistiky pre Business Development 
v Geis SK, firma zabezpečuje jednoduché 
úkony ako je príjem/výdaj paliet, skladova-
nie tovaru, ale aj veľmi zložité logistické pro-
jekty, do ktorých patrí napríklad outsourcing 
logistiky zákazníka vrátane vedenia skladu 
všetkého materiálu, dodávka dielov k výrob-
ným linkám klienta, odber hotových výrob-
kov, ich skladovanie, balenie a distribúcia 
ku koncovým príjemcom. Ďalšou ukážkou 
sú komplexné riešenia logistiky pre väčších 
a stredných hráčov v oblasti e-commerce. 
„Sme schopní efektívne zabezpečiť kom-
pletný tok tovaru od dodávateľa cez sklad 
až ku koncovému zákazníkovi bez ohľadu na 
destináciu,“ hovorí Milan Belko.

Presun tradičného fungovania operatívy 
z firemných priestorov do home office bol 

témou roka naprieč celou spoločnosťou. 
Potreba izolácie a súčasného udržania 
fungovania spoločnosti cargo-partner SR 
bola podľa jeho generálneho riaditeľa Ti-
bora Majzúna veľkou výzvou. „Podarilo sa 
nám takto udržať prevádzku a predovšet-
kým ochrániť zdravie zamestnancov. Kvôli 
bezpečnostným opatreniam sa aj značná 
časť stretnutí s klientami presunula do 
online roviny. Podarilo sa nám zaviesť vir-
tuálne prehliadky skladov, ktoré poskytujú 
atraktívnu alternatívu k fyzickým návšte-
vám. Aktuálne ponúkame interaktívne, 
virtuálne 360 ° prehliadky niekoľkých na-
šich iLogistics centier, vrátane Bratislavy, 
Viedne, Ľubľany, Sofie a Prahy. V Dunaj-
skej Strede sme začiatkom roka spustili 
poloautomatický skladový systém.“

Z pohľadu dodávateľa pre sklady trendové 
sú podľa Martina Kozlova, produktového 
manažéra Jungheinrich, elektrické vy-
sokozdvižné a nízkozdvižné vozíky. Ich 
predaj predstavuje až 80% slovenského 
trhu. Rastie aj dopyt po Li-Ion techno-
lógii, ktorú sa firme podarilo integrovať 
do dvoch typov vozíkov s maximálnym 
využitím výhod tejto technológie. „Priamo 
dizajnová integrácia lítiovo-iónovej 
batérie ponúkla vozíkom výnimočné 
úžitkové vlastnosti, maximálnu bezpeč-
nosť, výkon a efektívnosť. V poslednom 
období zaznamenávame rastúci dopyt 
po najmodernejších skladových techno-
lógiách a inováciách, ako sú napríklad 
bezobslužné vozíky, automatické sklady, 
či sofistikované informačné systémy pre 
riadenie flotily manipulačnej techniky 
i skladového hospodárstva.“
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