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ABSTRAKT 
 
Článok pojednáva o dôležitosti výrobnej logistiky, ktorá z ekonomického hľadiska má zaistiť rýchlosť 
dodania tovaru zákazníkom pri priemerných nákladoch resp. pri udržaní likvidity podniku, no nie vždy 
sa usiluje o minimálne náklady, ak je miera obsluhy zákazníka daná, potom náklady sú nástrojom 
konkurenčného boja.  
Výrobná logistika je dôležitou súčasťou podnikovej logistiky. V príspevok poukazuje na  faktory, ktoré 
výrobnú logistiku ovplyvňujú. Teoretická časť sa obmedzuje na charakteristiku základných pojmov 
logistiky včítane logistických princípov. Podstatná časť  príspevku je venovaná  analýze práce 
operátorov  vo výrobnej linke z pohľadu logistických princípov  a logistického reťazca.  
Vychádzajúc z analýzy  sú následne navrhnuté opatrenia na zlepšenie výrobného procesu, ktorý 
umožňuje zvýšenie produktivity práce , zníženie stratových časov a optimalizáciu výrobných nákladov. 
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ABSTRACT 
 
The article discusses the importance of production logistics, which from the economic point of view is 
to ensure the speed of delivery of goods to customers at average costs, respectively. While maintaining 
the liquidity of an enterprise, but not always striving for minimal costs when the customer service rate is 
given, then costs are a tool of competitive struggle.Production logisticsis very important partof 
production logistics.  The contribution points to the factors that affect production logistics.  
Theoretical parts is limited to basic characteristics logistics term’s including logistics principles. Basic 
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part contribution is oriented on analysis of operator´swork on the production line in terms of logistics 
principles.  
Based on the analysis then proposed measures to improve production process that allows increased 
labor productivity, reduced lost time and cost optimization. 
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