
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

02/17 
 

Dátum: 9. február  2017 so začiatkom o 10:00 

Miesto: reštaurácia Pannonia v Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 

 

  1. Určenie overovateľa zápisnice 

Zápisnicu overí  :  Ing. Pavol Kužma 

 

2. Kontrola úloh 

Úloha :  pripraviť zoznam školení, ktoré vie ŽU a členovia predstavenstva ZLZ SR  zabezpečiť ( máme  ponuku 

na školenia :  1. CMR, 2. Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a kontrola jeho dodržiavania, 3. 

Kalkulácia nákladov a tvorba ceny v cestnej nákladnej doprave ) treba tieto školenia orientovať, tak aby boli 

zamerané na  ochranu záujmov zasielateľa. Pripraviť štruktúru jednotlivých školení  a preveriť na Colnej správe  

v akom štádiu je u nich vzdelávanie a požiadať ich o spoluprácu pri vzdelávaní aj našich členov. Tak isto 

školenia na ŽSR zistiť, či sú vhodné aj pre našich členova a za akú cenu. 

Z: prof. Gnap,  Ing. Komora, Ing. Pobjecký, Chladný, Kužma   - trvá                                     T: priebežne  

Úloha: sledovať vývoj v oblasti legislatívy, hlavne spôsob ako sa bude preukazovať deklarovaná hmotnosť 

kontajnerov 

Z:Ing.Bartošek,Mervart – trvá                                                                                                T: priebežne  

Úloha : Osloviť a ponúknuť spoluprácu so Zväzom elektrotechnického priemyslu  

Z : Pobiecká, Hindrová – trvá                                                                                                T: 19.01.2017 

Úloha : pripraviť písomné stanovisko proti zrušeniu „ dohody o vykonaní práce“ a pripomienkovanie  

pripravovanej novely zákona  proti vykonávaniu „ nelegálnej práca“.  

Z. Ing. Komora, Mgr. Držík  – čiastočne splnená                                                                   T : 31.12.2016 

Úloha : zaslať protestný list na min. hosp. a dopravy SR v súvislosti so zavedením zákona o miestnych 

poplatkoch na rozvoj vo výške 10-35 EUR/m2. Pripraviť analýzu dopadov.  

Z : Ing. Komora – splnená  čiastočne              T : 31.12.2016 

Úloha : zaslať list a iniciovať stretnutie na ÚKSUP Bratislava ohľadom neprimeranej intenzite 

rastlinolekárskych kontrol v ČNT 

Z: Ing. Kužma – čiastočne splnená                                                                                         T :  20.01.2017 

        

Úloha 1/17 : zvolať zasadnutie právnickej sekcie  ( prizvať Jánošíka, firemných právnikov  a NOSLUŠ, 

DINAMAX , ADECCO ) 

Z : Hindrová - splnená                                                                                                             T : 23.01.2017 

Úloha 2/17 : osloviť konateľa NOSLUŠ a ponúknuť mu pridružené členstvo a spoluprácu pri pracovno- právnej 

problematike v oblasti logistiky a zasielateľstva  

Z: Hindrová - splnená                                                                                                             T : 09.02.2017 
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Úloha 3/17: V súvislosti s nevhodnou legislatívou SR vznikajú negatívne dopady na logistiku a zasielateľstvo,  

preto vyzval Ing. Komora všetkých členov na predloženie  zoznamu  zákonov SR na ich pripomienkovanie  

Z: všetci členovia predstavenstva - trvá                                                                                        T : 09.02.2017 

Úloha 4/17: pripraviť zoznam hostí na oslavu 25. výročia založenia ZLZ SR  

Z: členovia predstavenstva  - trvá                                                                                                 T: 09.02.2017  

Úloha 5/17: pripraviť pozvánky, propagáciu akcie a návrh na darčeky na výročie založenia ZLZ SR  

Z: Hindrová- trvá                                                                                                                        T: 09.02.2017      

 
3. Informácia o hospodárení za január 2017 

 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za január 

2017 a informovala o platobnej disciplíne pri platení členských príspevkov. K 06.02.2017 

nemalo uhradený členský príspevok ešte 39 spoločností, ktorým boli zaslané upozornenia e-

mailom.  

Záver: 

Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za uvedené obdobie na vedomie. 

 

4. Zrušenie členstva v ZLZ SR 
 

O zánik  členstva  vystúpením zo  ZLZ SR  k 31.01.2017 požiadali spoločnosti :   B.M.T. 

SPEDITION, s.r.o. Bratislava  (z dôvodu ukončenia podnikateľských aktivít ), European Contact 

Logistics – Slovakia s.r.o. v likvidácii, Bratislava. O prerušenie členstva na rok 2017 požiadala 

spoločnosť Across –Trade s.r.o. Bratislava.  

Záver :  

Predstavenstvo  zobralo na vedomie žiadosti o zánik členstva v ZLZ SR hore uvedených spoločností 

a súhlasila s prerušením členstva na rok 2017 pre spoločnosť Across –Trade s.r.o. Bratislava. 
 

5. Rôzne 
 

Pán Mervart informoval o aktuálnej situácii v deklarácii hmotnosti kontajnerov a ako sa predpisy 

SOLAS uplatňujú v praxi. spracovať krátky komplexný informačný materiál.  

Úloha 6/17 : Spracovať krátky komplexný informačný materiál o používaní SOLAS v praxi 

Z: Mervart                                                                                                                     T: 23.03.2017 

Ing. Komora v súvislosti s úlohou 3/17  požiadal o prípravu argumentáciu a oslovenie poslancov za 

SR, ktorí pôsobia v Európskom parlamente za účelom vysvetlenia problematiky.  

Ing. Komora požiadal o pripravenie  prehľadu výsledkov hlasovania slovenských poslancov 

v Európskom Parlamente za oblasť logistiky a zasielateľstva za účelom pripravenia argumentácie.  

Úloha 7/17 : pripraviť  prehľad výsledkov hlasovania slovenských poslancov v Európskom Parlamente 

za oblasť logistiky a zasielateľstva za účelom pripravenia argumentácie 

Z: Ing. Bartošek                                                                                                               T: 23.03.2017 
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Pán Menczer poskytol informácie zverejnené v médiách o  plnení podmienok pri zabezpečovaní 

minimálnej mzdy v Nemecku, Francúzsku a Rakúsku.   

Členovia predstavenstva diskutovali o zozname hostí, ktorých pozveme na 25. výročia založenia ZLZ 

SR.  

Úlohy k 5/17 :  

Pozvánky pre členov ZLZ SR poslať do 17.02.2017 s tým, že potvrdenie účasti od nich budeme 

požadovať do 23.03.2017.  

Spresnenie hostí prebehne podľa počtu potvrdených účastníkov oslavy zo strany našich riadnych 

a pridružených členov dňa 23.03.2017, lebo kapacita divadla je len pre 200 osôb.  

Návrh na darčeky, ktoré budeme rozdávať na záver oslavy  :  200 ks grafík od Alexeja Vojtáška 

v celkovej  hodnote 1.500.- EUR , bol členmi predstavenstva odsúhlasený.  

Vzor pozvánky na pripomienkovanie je v prílohe zápisu  ( sponzori budú mať aj logo zverejnené na 

pozvánke ) – uzávierka pozvánky je 16.02.2017. 

Ing. Komora informoval o aktuálnej situácii v duálnom vzdelávaní, ktoré iniciovala SNOPK. 

K 03.02.2017 zostali v projekte iba tri spoločnosti, ktoré boli ochotné zabezpečiť praktické 

vzdelávanie a z uvedeného dôvodu sa realizácia projektu prekladá na školský rok 2018/2019. Navrhol 

pripraviť upozornenie pre členskú základňu o vážnosti situácie na pracovnom trhu v oblasti logistiky 

a potrebe duálneho vzdelávania pre budúcnosť.   

Úloha 8/17 : pripraviť text upozornenia/ informáciu             

Z: Komora, Menczer                                                                                                   T: 17.02.2017 

Ing. Pavol Kužma bol navrhnutý na nomináciu do spoločnej pracovnej skupiny pri Min.dopravy, 

výstavby SR  a pre zlepšenie nákladnej železničnej dopravy a nomináciu prijal.  

Ing. Suhányi informoval o regulovaní trhu zo strany Rakúska, Belgicka, Dánska, Francúzska, 

Nemecka, Talianska, Luxemburgu, Nórska a Švédska tzv. „Road Alliance“. Tento problém sa môže 

však riešiť len na úrovni EÚ.  

Bc. Pobiecká upozornila na nové podvodné zlučovanie slovenských spoločností a následným vznikom 

nedobytných pohľadávok s ktorými je aj problém s odpisom v účtovníctve. 

Pán Mervart informoval o príprave pripomienkovania k celkovému konceptu intermodálnej dopravy 

na základe výzvy na zmenu smernice o kombinovanej doprave zo strany Min. hospodárstva SR  zo 

dňa 27.01.2017.  

Úloha 9/17 : príprava pripomienok k zmene smernice o kombinovanej doprave 

Z: Mervart                                                                                                                      T: 23.04.2017  

 

Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie  

 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 23.03.2017  o 10:00 v reštaurácii Pannonia.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:55. 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                                    Overil :  Ing. Pavol Kužma   


