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Vás srdečne pozývajú na seminár 

„Doprava & logistika - vplyv vojny na Ukrajine, inflácie,  výpadkov v logistických 

reťazcoch. Ako tieto situácie rieši biznis?“ 

Prístavy, železnice, terminály, intermodal – poľská ponuka pre slovenských 

podnikateľov  /  Riešenia pre krátke & dlhé vzdialenosti 

  
4. výročný seminár /2023 hybrid forma/ 

Doprava a logistika čelia novým problémom – po pandémii v predchádzajúcich rokoch nastali nové 

prekážky. Vojna na Ukrajine, rýchly rast inflácie, prudký rast cien energií, nedostatok energetických 

surovín, prekážky v logistických reťazcoch, to všetko vytvára silný tlak na ekonomiky. Preprava tovarov 

a logistika neustále hľadajú riešenia. 

Diskusia o novinkách v preprave tovaru a logistickom reťazci zo Slovenska na Východ aj Západ je 

aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Aká je úloha Poľska a poľských prevádzkovateľov železničnej, 

cestnej a námornej dopravy v týchto náročných podmienkach? A čo je v tejto oblasti nové? 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR, 

Združením dopravcov ČESMAD Slovakia a Trnavskou regionálnou komorou Slovenskej priemyselnej a 

obchodnej komory si Vás dovoľujú pozvať na seminár o riešeniach. Cieľom je priniesť praktické 

informácie slovenským exportérom a importérom, firmám, pre ktoré je kľúčovou rýchla a spoľahlivá 

doprava do Veľkej Británie, Škandinávie a/alebo Ďalekého východu, ako aj do iných destinácií. 

Kedy?  streda, 15. marec 2023 so začiatkom 9:30, trvanie 4+ hodiny  vrátane kávovej prestávky a obeda 

na mieste /Hotel Devín, Riečna 4, 811 02  Bratislava 

Ako? Hybridne = prezenčne v Hoteli Devín Bratislava a online s možnosťou zapojiť sa 

Generálni partneri seminára:  

 

 

 

v spolupráci s  



 

Seminár bude prebiehať v angličtine / slovenčine, simultánne tlmočenie je zabezpečené. 

Moderátor: Tomáš Halán  

09:30 Otvorenie a úvodné slovo  

 

 J.E. Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike 

 Predstavitelia Ministerstva infraštruktúry Poľskej republiky a Ministerstva dopravy Slovenskej 

republiky,  tbc. 

 František Komora, prezident Zväzu zasielateľstva a logistiky Slovenskej republiky  

 Peter Varga, generálny sekretár ČESMAD Slovakia (Združenie cestných dopravcov Slovenskej 

republiky) 

 Ján Gabriel, predseda Trnavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory (Trnavská komora zastrešuje výbor pre dopravu) 

 

Súčasná situácia a riešenia pre slovenské logistické, zasielateľské, špeditérske a dopravné firmy budú 

témou diskusie s predstaviteľmi významných operátorov:  

PKP Cargo, Baltic Hub, Port Gdańsk, Port Szczecin – Świnoujście, Port Gdynia, 

operátori: spoločnosti VETRO Port & Shipping Services, Adampol, P&O Ferrymasters 

a Gdynia Container Terminal.  

Seminár sa bude zameriavať na: praktické riešenia prepráv na krátke a dlhé vzdialenosti, 

vlakové spojenie EU - Čína, vplyv vojny na Ukrajine,  priame námorné prepojenia na Ďaleký 

východ, nová infraštruktúra a služby, terminály, atď.   

Diskusia v prezenčnej forme seminára bude bodom programu a bude prebiehať aj počas 

kávovej prestávky a obeda v Hoteli Devín, na ktoré pozývajú partneri seminára. 

 

Ak máte konkrétnu otázku pre diskutujúcich, už teraz nám ju môžete napísať pri registrácii a my ju 

určite položíme. 

Bezplatná účasť na základe potvrdenia svojej účasti na e-mailovej adrese: 

maja.vargova@msz.gov.pl, do štvrtka 9.3.2023.  
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V súlade s pravidlami  GDPR povoľujete Veľvyslanectvu Poľskej republiky používať a spracovávať vaše 

kontaktné údaje za účelom organizácie podujatia 

- seminár „Doprava & logistika - vplyv vojny na Ukrajine, inflácie,  výpadkov v logistických reťazcoch. 

Ako tieto situácie rieši biznis?“ Prístavy, železnice, terminály, intermodal – poľská ponuka pre 

slovenských podnikateľov  /  Riešenia pre krátke & dlhé vzdialenosti 

- ďalšie podujatia organizované Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vaše osobné údaje uchováva Veľvyslanectvo Poľskej republiky v 

Bratislave, Paulínyho 7, 814 91 Bratislava. Spracúvame iba tie informácie, ktoré nám boli poskytnuté 

ako R.S.V.P. Vaše údaje neposkytneme tretím subjektom. Ak si želáte, aby sme Vaše údaje po 

organizácii seminára vymazali, informujte nás prosím o tejto skutočnosti prostredníctvom správy na 

adresu: maja.vargova@msz.gov.pl 

 


