
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

03/17 
 

Dátum: 23. marec  2017 so začiatkom o 10:10 

Miesto: reštaurácia Pannonia v Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 

 

  1. Určenie overovateľa zápisnice 

Zápisnicu overí  :  Mgr. Ján Držík 

 

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: 23.03.2017 

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

rastlinolekárskych kontrol v ČNT 

Z: Ing. Kužma – splnená                                                                                                            T :  23.03.2017 

      

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 : 23.03.2017 

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

Z: členovia predstavenstva - splnená                                                                                                   T: 23.03.2017  

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

Z: Hindrová- splnená                                                                                                                   T: 23.03.2017      
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Úloha 6/17 : Spracovať krátky komplexný informačný materiál o používaní SOLAS v praxi 

Z: Mervart - splnená – príloha 1.                                                                                        T: 23.03.2017 

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

Parlamente za oblasť logistiky a zasielateľstva za účelom pripravenia argumentácie 

Z:Ing.Bartošek-splnená- http://www.europarl.europa.eu                                                   T: 23.03.2017 

Úloha 8/17 : pripraviť text upozornenia/ informáciu o duálnom vzdelávaní            

Z:Komora,Menczer- splnená( otvorený list  aj na www.zlz.sk)                                         T: 17.02.2017 

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

Z: Mervart   - splnená – príloha 2.                                                                                       T: 23.04.2017  

 

3. Informácia o hospodárení za február 2017 
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za február 2017 

a informovala o platobnej disciplíne pri platení členských príspevkov. K 20.03.2017 nemali uhradený 

členský príspevok ešte 4 spoločnosti, ktorým boli zaslané upomienky číslo 1. a 2.   

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 28.02.2017 požiadali spoločnosti : CHEMOSVIT 

CHEDOS, s.r.o., Svit a spoločnosť ALBATROS, spol. s r.o. Dunajská Streda. 

Záver :  

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

 

5. Príprava 25. výročia založenia ZLZ SR na veľtrhu transport a logistika 2017 Mníchov 

Generálna sekretárka pani Hindrová informovala členov predstavenstva o príprave 

a plánovanom priebehu oslavy 25. výročia založenia ZLZ SR. Následne informovala 

o príprave na účasť ZLZ SR na veľtrhu v Mníchove v dňoch 09.05-12.05.2017. Bude 

potrebné pripraviť prezentáciu na Slovenský národný deň, ktorý sa bude konať dňa 11. mája 

2017 od 10:00.  

Úloha 10/2017 Pripraviť prezentáciu ZLZ SR na Slovenský národný deň na veľtrhu 

v Mníchove.  

Z: Ing. Komora                                                                                     T: 08.04.2017 

Úloha 11/2017 Doplniť požiadavku na ubytovanie v hoteli Hasi´s v Grafingu počas veľtrhu 

v Mníchove –príloha 3. ( cena za dvojposteľovú izbu je 122.- EUR/ noc +raňajky 4.- 

EUR/osoba/noc, cena za jednoposteľovú izbu 86.-EUR/noc+ raňajky 4.- EUR/osoba/noc – 

hradí si každý sám )  

Z: Hindrová                                                                                                    T: 27.04.2017 
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6. Rôzne 

 

UZNESENIE : predstavenstvo súhlasilo s opätovnou nomináciou Ing. Ivana Pobjeckého PhD. za 

predsedu sekcie prepráv nebezpečných vecí  namiesto Ing. Luboša Halamu PhD. , ktorý sa vzdal 

tejto pozície.  

Mgr. Držík informoval, že ukončil k 28.02.2017  pracovný pomer v spoločnosti FM Slovenská s.r.o. 

ale v logistike zostáva naďalej.  

Ing. Suhányi navrhol iniciovať stretnutie so slovenskými  poslancami EP vo veci legislatívnych 

zmien v oblasti logistiky, dopravy a zasielateľstva. 

Ing. Komora informoval, že môžeme očakávať novelu zo strany rakúska ohľadom min. mzdy, ktorá 

platí od 01.01.2017. 

Členovia predstavenstva diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii v EÚ.  

Bc. Pobiecká informovala o situácii v propagácii štúdia logistiky ktorá je nekoncepčná 

a rozkúskovaná (Ministerstvo školstva SR, AZZZ, SNOPK, VÚC ) a peniaze na propagáciu 

vzdelávania v oblasti logistiky nie sú koncepčne rozdelené. Ing. Komora skonštatoval, že jedným 

z riešenia je zabezpečenie vzdelávania  zo strany ZLZ SR formou školení kreditným spôsobom.  

Ing. Komora informoval o pripravovanom stretnutí na FS – Akadémia vzdelávania FS SR, ktoré bude 

dňa 28.0.2017 o 14:00.  

Benjamín Chladný pripravil návrh schémy pre vzdelávanie zo strany ZLZ SR – príloha 4. Očakáva 

pripomienky, pričom Ing. Komora navrhol separátne stretnutie na túto tému.  

Úloha 12/2017  : Dotazník – prieskum požiadaviek na školenia zo strany členov  

Z :  Ing. Pobjecký                                                                                                   T : 27.04.2017 

Členovia predstavenstva reagovali na výzvu zo strany Mgr. Viliama Bujnu , ktorý reagoval  na 

v médiách zverejnenú skreslenú informáciu o spoločnosti BRING Trucking Slovakia, a.s. ( poslané 

emailom dňa 23.03. o 10:32 členom predstavenstva, vrátane správ  a videí v médiách ). Ing. Komora 

odporučil túto situáciu uvedenej spoločnosti riešiť prostredníctvom právnikov.  

Ing. Harach informoval o stretnutí na FR SR s Ing. Františkom Imrecze , ktoré sa konalo dňa 

08.03.2017 o tom, že  plánujú  zriadiť colný úrad pre vybrané hosp. subjekty a budú  vopred 

informovať o nedostatkoch a dajú čas na nápravu  „ soft warning “  a o  spolupráci v oblasti 

vzdelávania.  

Ing. Komora informoval o stretnutí  dňa 03.04.2017 na pôde MDaV SR s čínskou delegáciou 

v súvislosti s Hodvábnou cestou. 

 
7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie  

 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 27.04.2017  o 16:00 v salóniku hotela Tatra.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:45. 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                                    Overil :  Mgr. Ján Držík   


