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Zápisnica spísaná na riadnom zhromaždení členov Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR 2017 

 
 
Dátum: 08. novembra 2017 
Miesto rokovania: Hotel Kormorán, Šamorín - Čilistov 
   
Prítomní zástupcovia členov ZLZ SR: podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia zúčastnili 
zástupcovia 23 riadnych členov, 6 pridružených členov a 3 hostia. Zhromaždenie členov bolo 
uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
   
Prítomných privítal a pán Peter Menczer, 1. viceprezident, ktorý schôdzu aj viedol. Následne 
nechal p. Menczer hlasovať o programe zhromaždenia členov. 
   
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený bez pripomienok. 
  
1.         Voľba zapisovateľa a návrhovej a volebnej komisie   
Za zapisovateľa bola navrhnutá  generálna sekretárka zväzu Katarína Hindrová. Za  členov 
návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí  Ing. Gabriela Kováčová – predsedníčka, Ing. 
Anton Šnegoň a Ing. Peter Kijovský  ako členovia. Proti predloženým návrhom neboli 
vznesené pripomienky a navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne zvolení. 
   
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý. 
   
2.         Správa o činnosti ZLZ SR   

Správu o činnosti ZLZ SR od posledného Zhromaždenia členov ZLZ SR  predniesol prezident 
ZLZ SR Ing. František Komora. Správa o činnosti ZLZ SR je v prílohe č. 1 k tejto zápisnici. 

Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie bez pripomienok a jednomyseľným 
hlasovaním správu schválilo. 

3.         Správa revíznej komisie o hospodárení  

Správu o hospodárení zväzu – uzavretie rozpočtu za rok 2016 a predbežné hodnotenie 
rozpočtu za január až október 2017 predniesla  predsedníčka revíznej komisie Mária 
Csizmádiová. 

Správa o hospodárení je v prílohe č. 2 k tejto zápisnici. 

Výsledok hlasovania: Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2016 

a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za rok 2017 prednesenú Máriou 

Csizmádiovou. 

 

4.         Schválenie rozpočtu na rok 2018 – návrh na rozpočet predložila predsedníčka 
revíznej komisie Mária Csizmádiová. 

Predložený rozpočet ZLZ SR na rok 2018 je v prílohe č. 3 k tejto zápisnici. 
   
Výsledok hlasovania o rozpočte na rok 2018:  
Rozpočet na rok 2018 bol schválený jednohlasne . 
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6. Voľba orgánov ZLZ SR 

 

Predsedajúci, Peter Menczer vyzval prítomných, aby vykonali voľbu do orgánov zväzu 
formou vyplnenia hlasovacích lístkov a ich vhodením do urny pri východe zo sály. Volebnú 
komisiu požiadal, aby spočítala hlasy a pripravila zápisnicu o výsledku volieb. 

Po spočítaní hlasov volebná komisia konštatovala, že vo voľbách do orgánov zväzu bolo 
odovzdaných 23 platných hlasovacích lístkov. Neplatné lístky neboli. Jednotliví kandidáti 
dostali od zhromaždenia nasledujúci počet hlasov: 

 
   
Za prezidenta ZLZ SR                      Ing. František Komora       23       hlasov 
   
Za člena predstavenstva Ing. Jozef Bartošek 20 
 Mgr. Ján Držík                         21 
 Ing. Peter Harach                     21 
                                                           Benjamin Chladný                   22 

                                                      Ing. Pavol Kužma 19    
p. Peter Menczer                      21 
p. Miloš Mervart                      21 
Bc. Daša Pobiecka 21 
Ing. Ivan Pobiecký                   21 
JUDr. Maroš Prosman             22 
Roman Rapant                           4 
Ing. Tomáš Suhányi                 22 
 

Zástupca pridružených členov Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.    23 
   
Za predsedu Revíznej komisie   p. Mária Csizmadiová  23     
   
Za člena Revíznej komisie                 Mgr. Stanislav Michlička      23 
                                                           p. Mária Kálmánová                22        
 
 
Záver  tohto  bodu programu využilo predstavenstvo zväzu na odovzdanie čestného uznania 
odchádzajúcemu viceprezidentovi Ing. Milanovi Lukačovskému za celoživotnú prácu  
v oblasti  zasielateľstva a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku pri príležitosti 
jeho ukončenia činnosti v orgánoch Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.  
Čestné uznanie odovzdal prezident zväzu Ing. Komora. 
 

7.         Vyhodnotenie študentských záverečných prác   

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap oznámil výsledky 
vyhodnotenia zaslaných prác. Počet prihlásených prác bol 9 z 6 škôl. Prvé tri boli odmenené 
diplomom a finančnou odmenou - 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 70,- €: 
 

1. miesto : Albín Antoš, SPŠD Hlavná 113, Košice 
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Téma: Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave 

2. miesto : Adam Benč, SPŠD Kvačalova 20, Bratislava 

Téma: Logistika prepravy agregátov firmou D.K.D. spol. s r . o. 

 

3. miesto : Patrik Ladňák, Dopravná akadémia Žilina 

Téma: Tok tovaru v logistickom reťazci – nebezpečný tovar 

Diplomy a finančné odmeny študentom odovzdali prezident zväzu Ing. Komora a člen 
predstavenstva a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania Prof. Gnap.  
 
 
8..         Diskusia 

V diskusii vystúpili títo účastníci: 

-Prezident ZLZ SR Ing. František Komora informoval o pripravovanom systéme vzdelávania 

zo strany ZLZ SR o povinných a voliteľných školeniach, ktorých absolvovanie  bude  

súčasť vzdelávacieho systému ZLZ SR. Po ich absolvovaní ZLZ SR vystaví certifikát, 

ktorý bude členmi uznávaný ako doklad o vzdelaní v obore. 

-Prof. Gnap informoval o prebiehajúcom v poradí už piatom kurze FIATA Diploma 
a pripravovanom otvorení 6. kurzu.  Tento sa plánuje zahájiť v septembri alebo v októbri 
2018 pri naplnení minimálneho počtu 20 uchádzačov.  

Predsedajúci, Peter Menczer sa všetkým diskutujúcim poďakoval za ich vystúpenie a diskusiu 
ukončil. 

 

8. Návrh uznesenia  

Zhromaždenie členov ZVÄZU LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SR, ktoré sa konalo dňa 

08. novembra 2017 v Hoteli Kormorán, Šamorín - Čilistov a ktoré bolo uznášaniaschopné vo 

všetkých otázkach podľa jednotlivých bodov vopred zaslaného programu, prijalo nasledujúce  

uznesenie: 

1.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo zapisovateľa Katarína Hindrová 
a zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Ing. Gabriela Kováčová- 
predseda, Ing. Anton Šnegoň a Ing. Peter Kijovský - členovia. 

2.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo správu o činnosti ZLZ SR a sekcií 
zväzu prednesenú Ing. Františkom Komorom. 

3.) Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2016 prednesenú 
Máriou Csizmádiovou a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2017.  

4.) Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na rok 2018. 

5.) Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov: 

Prezident ZLZ SR: Ing. František Komora 
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Členovia predstavenstva: Ing. Jozef Bartošek 

  Mgr. Ján Držík 

  Ing. Peter Harach 

  p. Benjamin Chladný  

  Ing. Pavol Kužma  

  p. Peter Menczer  

  p. Miloš Mervart  

  Bc. Daša Pobiecká 

                                                         Ing. Ivan Pobjecký 

                                                         JUDr. Maroš Prosman  

                                                        Ing. Tomáš Suhányi 

 

 Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: 

  Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD 

Predseda revíznej komisie: Mária Csizmadiová 

Členovia revíznej komisie: Mgr. Stanislav Michalička a Mária Kálmanová  

 

6.)  Zhromaždenie členov zobralo na vedomie vyhodnotenie prác študentov stredných škôl 

a ich následné ocenenie. 

 

7.)    Zhromaždenie členov ukladá predstavenstvu a splnomocňuje ho ku zverejneniu zoznamu 

povinných a voliteľných školení, ktoré ZLZ SR akceptuje ako súčasť vzdelávacieho 

systému ZLZ SR. Po ich absolvovaní ZLZ SR vystaví certifikát, ktorý bude členmi 

uznávaný ako doklad o vzdelaní v obore. 

 

8.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie informácie, pripomienky a návrhy členov 
vyplývajúce z diskusie a ukladá predstavenstvu zaoberať sa nimi na schôdzi 
predstavenstva a následne informovať členov. Ide o návrhy uvedené v zápisnici 
z rokovania. 

 
 

V rámci odborného programu odzneli  dve  prezentácie: 

 
Ing. Mgr. Renáta Hofferová – RENOMIA, s.r.o. „Komplexné služby v poistení pre zasielateľov 
a dopravcov“ 
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Mgr. Roman Conorto - Štátny inštitút odborného vzdelávania  „Duálne vzdelávanie v logistike“ 

 
 

Po vyčerpaní programu sa predsedajúci Peter Menczer poďakoval prítomným za účasť.  

Následne zasadnutie ukončil a pozval prítomných na spoločenské posedenie s občerstvením. 

 
      
Zapísala : Katarína Hindrová                                                    Overil: Ing. František Komora 
     


