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Medzinárodné postavenie

ZLZ SR si vzhľadom na špecifiku našej profesie uvedomuje povinnosť zastupovať svojich členov a 
chrániť ich spoločné záujmy na všetkých potrebných úrovniach od národnej, európskej  až po svetovú, 
pokiaľ sa tam riešia veci ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú  činnosť našich členov.

Ako sa potvrdilo už v posledných kauzách ( MILOG, MACRON ), orientácia na Clecat je správne 
rozhodnutie, lebo Clecat reagoval výrazne skôr a efektívnejšie. Clecat navyše vplýva už v zárodku na 
tvorbu legislatívy EU. 

FIATA vzhľadom na globálny rozmer logistiky je stále potrebná, potrebné je však aj jej prebudovanie a 
zvýšenie účinnosti jej fungovania. ZLZ SR sa bude snažiť mať zastúpenie v tých orgánoch, ktoré sú 
štruktúru logistiky v SR podstatné  (cestná, železničná doprava, vzdelávanie, colné záležitosti.

ZLZ SR zastupuje toho času svojich členov v nasledovných organizáciách: 

FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations
CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services 
ICC – International Chamber of Commerce 
EASA – European Association of Safety rs for dangerous goods
• spolupracujeme aj s ELA.

ZLZ má zastúpenie v nasledovných orgánoch : 
Clecat : Peter Harrach, Clecat Custom Affairs Institute
FIATA : Ing. Tomáš Šuhányi, predseda FIATA Road Transp. WG

Katarína Ondrejková, FIATA Rail Transport WG
NV ICC, Transport com. :   Ing. František Komora, člen NV
IRU GEMD, EASA:             Ing. Ivan Pobjecky



POSTAVENIE V SR

ZLZ SR  má k 1.11.2015 :
- 102 riadnych členov, 
- 31 pridružených členov ( 22 stredných,  4 vysoké školy )
- 1 čestného člena

ZLZ SR spolupracovalo pri riešení aktuálnych problémov logistiky, dopravy a 
zasielateľstva :

- Finančnou správou SR, 
- Ministerstvom  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
- PZ SR 
- SOPK,  NV ICC, FOK, NSOK
- ZCHFP,
- Česmad Slovakia
- MZV SR, MŠSR, MFSR
- AZZZ SR,  ASEP,  
- EASA
- Spoločnosť dopravy SVTS



Kongres FIATA DUBLIN

 Nespokojnosť a kritika práce sekretariátu a aparátu FIATA zo strany členských 
zväzov pokračovala.

 Po niekoľkoročných jednaniach bola podpísaná dohoda s IATA, fungovanie 
CASS to však podstatne nezmenilo.

 Na viacerých fórach boli prezentované výsledky projektu Novej hodvábnej cesty 

 Veľa sa hovorilo o problémoch logistických operátorov EÚ s nedostatkom 
pracovnej sily, osobitne hlasno zo strany Veľkej Británie. Stále však dominovali 
problémy a otázky otvárané Európou a európskymi členmi FIATA. 

 Prebehlo jednanie s Nicolette van der Jagd vo veci Milogu a Macron.                 
O probléme informovala  aj na regionálnom mítingu Európa. FIATA sa vo veci 
odmietla významnejšie angažovať s odkazom na Clecat.

 Niektoré vystúpenia mali problematickú úroveň ( TAPA ) a údaje a štatistiky 
prezentované jej zástupcami boli nesprávne.



Bezpečnostné otázky a cestná 
doprava

 Účasť na metodicko - inštruktážnom stretnutí pracovníkov kriminálnej polície SR, 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Generálnej prokuratúry 
SR, Policajného prezídia SR, ČR, Poľska, EUROPOLu a INTERPOLu, ako aj 
spoločností RaalTrans, DESA Berlin, Alianz a ZLZ SR so zameraním sa na 
problematiku „fantómových prepráv“ . 

 Pravidelné informovanie členov ZLZ SR o spoločnostiach, ktoré boli použité, 
prípadne ich meno  zneužité na kriminálnu činnosť,

 ZLZ SR nominovalo člena do podskupiny na riešenie problematiky podvodnej 
kamiónovej dopravy v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov 
zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu,

 Spoločnosť IRIS SH vyvíja a technicky zabezpečuje informačné systémy napojené 
na rôzne evidencie pracovísk štátnej správy a má záujem na poskytovaní  IT 
systému logistickým spoločnostiam za účelom prevencie „fantómových prepráv“, 

 Rokovanie so zástupcami  Slovenskej asociácie poisťovní  ohľadom možnosti 
spolupráce pri prevencii „fantómových prepráv“



Bezpečnostné otázky a cestná 
doprava

Štatistiky „fantómov“ za 
rok 2015 podľa WIM 
Dekeyser



Sekcia cestnej dopravy

 Hlavným problémom pre cestnú dopravu v EÚ do budúcnosti predstavuje 
neschopnosť Bruselu včas identifikovať riziká v novej legislatíve a 
predchádzať im. Výsledkom je individualistický prístup jednotlivých krajín 
majúci za následok ochranárske opatrenia, ktorými priemysel uvedených 
krajín reaguje na stratu pozícií na spoločnom trhu . 

 Vo Francúsku – Loi Macron, problém povinných bezpečnostných prestávok,

 V Nemecku – Milog ( podobné opatrenia Taliansko, Nórsko a Rakúsko )

 Na Slovensku novela zákona 82/2005

 Prebehlo stretnutie s štátnym tajomníkom MPSV p.Ondrušom, kde mu boli 
prezentované výhrady ZLZ SR k zákonu 82/2005.

 Zástupca ZLZ SR sa zúčastnil na zasadnutiach WG Road FIATA

 marec Zurich - 17-19.3.2016

 september Gelsenkirchen - 1-2.9.2016

 oktober Dublin.. 5.-8.10.2016

, 



Sekcia cestnej dopravy

 Zákon 82/2005

 „právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie 
prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo 
poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len 
"poskytovateľ služby") prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva, ak ide

 a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v 
období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo ...“

 „poskytovateľ služby je povinný na požiadanie právnickej osobe ..., 
ktorým ... poskytuje službu podľa odseku 5, bezodkladne poskytnúť v 
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb,
prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré 
sú potrebné na to, aby právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom, mohli skontrolovať, či poskytovateľ služby neporušuje 
zákaz nelegálneho zamestnávania.“



Sekcia železničnej prepravy

 účasť na veľtrhu a konferencii Transrussia v Moskve v dňoch 19.-
22.4.2016

 stretnutie s Českou logistickou asociáciou dňa 13.09.2016

 stretnutie s novým manažmentom Ukrajinskej železnice (UŽ) 12.10.2016 

 zasadnutie železničnej sekcie ZLZ SR dňa 20.10.2016 vo Vysokých 
Tatrách a rokovanie so zástupcami ZSSK Cargo 

 účasť na „Obchodnom roku ZSSK Cargo 2017“ dňa 20.10.2016 

 Za najdôležitejšiu úlohu zatiaľ považujeme pokračovanie v spolupráci s 
ŽS Cargo Slovakia, a.s. 



Colná sekcia

 Rok 2016 je v znamení zmien colných predpisov. Od 1. mája 2016 sa 
uplatňuje Colný kódex Únie, ktorý priniesol rad zmien pri uplatňovaní 
colného dohľadu a v colnom konaní.

 Prostredníctvom zástupcu ZLZ SR v CITI (Customs and Indirect Tax 
Institute v rámci CLECAT) sme predniesli rad pripomienok 
k uplatňovaniu nových colných predpisov, napr.

 Podmienky pre priestory schválené na dočasné uskladnenie,

 Písomné vyhlásenia ručiteľa, 

 Zrušenie miestneho colného konania pri vývoze bez náhrady,

 Povinnosť podať colné vyhlásenie pri zásielkach do hodnoty 22 €,

 Podmienka súhlasu colného úradu výstupu s povolením zápisu do evidencie 
deklaranta.

 Uvedené pripomienky sme diskutovali aj ZAP SR a požiadali o ich podporu 
pri predkladaní návrhov štátnej správe.



Colná sekcia

 V máji a júni 2016 sme organizovali zadarmo rad školení pre členov ZLZ 
SR o nových colných predpisoch v spolupráci s lektormi finančnej 
správy.

 ZLZ SR aktívne spolupracoval pri implementácii elektronického dovozu, 
ktorý sa uplatňuje od júna 2016. Môžeme konštatovať, že väčšina 
našich pripomienok k tomuto systému bola akceptovaná finančnou 
správou, avšak doposiaľ evidujeme nejednotnosť postupov colných 
úradov.

 Uskutočnili sme rad oficiálnych rokovaní s generálnymi riaditeľmi 
finančnej správy, pri ktorých sme opakovane upriamili pozornosť na 
aktuálne  problémy pri colnom konaní 

 podstav na PCÚ, 

 nedostatok colníkov preškolených na eDovoz a pod.)



Sekcia prepráv 
nebezpečných vecí

 V minulosti jedna z najaktívnejších sekcií bola v tomto roku v porovnaní 
s minulými rokmi mimoriadne pasívna.

 Napriek členstvu Európskej asociácii bezpečnostných poradcov EASA, 
k poklesu činnosti prispeli vážne zdravotné problémy predsedu sekcie, 
ktoré vyústili do jeho demisie na členstvo v predstavenstve ZLZ SR

 Sekcia sa v minulosti vyjadrovala k medzinárodným dohodám, 
predpisov a národnej legislatíve :

 ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

 RID – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

 IMDG-code – Medzinárodný námorný kódex nebezpečných vecí

 IATA-DGR – Predpisy medzinárodnej asociácie leteckej prepravy na prepravu 
nebezpečných vecí

 ADN –

 RTDG – Odporúčania na prepravu nebezpečných vecí výboru expertov OSN na 
prepravu nebezpečných vecí

 Zákon 56/2012 Z.z.



Sekcia vzdelávacia a 
vydavateľstva

 Vo februári 2016 ukončený kurz FIATA Diploma – zasielateľstvo a ďalší noví absolventi 
zo SR  z certifikátmi od FIATA. 

 Veľmi úspešná revalidácia kurzu v marci  2016 na jarnom zasadnutí FIATA v Zürichu,

 Piaty kurz FIATA Diploma začal 25.10.2016.

 Sekcia a sekretariát zorganizovali školenie „Kalkulácia nákladov a tvorba ceny v 
cestnej doprave“, ktoré bolo 29.9.2016 v Žiline

 V dňoch 19.- 20. októbre 2016  bola organizovaná 7. medzinárodná konferencia 
CMDTUR (cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj) kde ZLZ  SR bol 
spolupracujúcou organizáciou  

 Zo strany ZLZ SR bude podporené vydanie knižnej publikácie Kalkulácia nákladov a 
tvorba ceny v cestnej doprave, ktoré  vyjde vo vydavateľstve Žilinskej univerzity- EDIS. 
Bolo tiež podporené vydanie odbornej publikácie vydanej  ČESMAD Slovakia.

 V roku 2016 podarilo zapojiť do súťaže stredných odborných škôl z radu pridružených 
členov o najlepšiu študentskú odbornú prácu zameranú na problematiku zasielateľstva 
logistiky až 6 škôl, ktoré prihlásili až 13 prác.

 Sekcia podľa svojich možností informovala členskú základňu ZLZ SR o odborných a 
vzdelávacích akciách týkajúcich sa problematiky zasielateľstva, logistiky a dopravy



Sekcia vzdelávacia a 
vydavateľstva

 Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu 
práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 
absolventov pre potreby trhu práce.

 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby, 

 2840 M biotechnológia a farmakológia, 

 3158 M styling a marketing, 

 3765 M technika a prevádzka dopravy, 

 3767 M dopravná akadémia, 

 3916 M životné prostredie, 

 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom, 

 4511 L záhradníctvo, 

 4556 K operátor lesnej techniky, 

 4569 H viazač – aranžér kvetín, 

 6292 N hospodárska informatika, 

 6314 N cestovný ruch, 

 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 



Sekcia vzdelávacia a 
vydavateľstva

Prof. Gnap je nominovaný do projektu duálneho vzdelávania za ZLZ SR 
ZLZ SR spolu s AZZZ vytvorili komisiu na preverovanie firiem v otázke vhodnosti na 
umiestnenie študentov duálneho vzdelávania. 



Sekcia multimodálnej prepravy

 V novembri 2014 prijala Medzinárodná námorná organizácia (IMO) povinný 
dodatok k Medzinárodnému dohovoru pre bezpečnosť a život na mori 
(SOLAS – International Convention for Safety of Life at Sea ), ktorý je platný 
celosvetovo účinný od 1. 7. 2016. 

 Ustanovuje povinnosť pre odosielateľov naložených kontajnerov, bez ohľadu 
na to, kto v skutočnosti kontajner nakladal, overiť a poskytnúť overenú 
celkovú hmotnosť kontajnera lodiarovi a zástupcovi terminálu prístavu, pred 
nakládkou na loď. 

 Overená celková hmotnosť je podmienkou naloženia kontajnera na palubu 
lode. Lodiar a prevádzkovateľ terminálu prístavu sú viazaní použiť overenú 
celkovú hmotnosť kontajnerov v plánoch nakládky lode a majú zakázanú 
nakládku naloženého kontajnera určeného na vývoz na palubu lode, ak 
kontajner nemá overenú celkovú hmotnosť. 

 S platnosťou od 1.7. je k tomu vydaný MP39/2016 (metodický pokyn pre 
overovanie celkovej hmotnosti ložených kontejnerov a iných ložených 
intermodálnych nákladných jednotiek

 Mnohé z okolitých krajín meškajú s nastavením legislatívy. 



Sekcia multimodálnej prepravy

 Krach rejdárstva HANJIN. 

 Rok 2017 zladenie prípustných limitov – CELKOVÁ HMOTNOST ROZVOZNEJ 
CESTNEJ SUPRAVY – v rámci EU

 v zmysle smernice EÚ/nariadenia vlády SR 349/2009 je možné na Slovensku 
rozvážať akýkoľvek typ nákladovej jednotky tak, že celková hmotnosť rozvoznej 
cestnej súpravy môže dosiahnuť 44 ton. 

 Pozor súčasne však treba rešpektovať požadované osové tlaky podľa toho 
istého nariadenia/smernice. V praxi to vychádza tak, že v závislosti od 
konštrukcie ťažného vozidla a návesu je potrebných 5 až 6 náprav, skôr však 6.

 Tento stav bude platiť do 7. mája 2017 podľa smernice 96/53, odkedy bude 
možné podľa smernice 2015/719 túto hmotnosť používať aj v prípade, že 
cestné vozidlá pri rozvoze nákladových jednotiek prekročia štátnu hranicu 
medzi členskými štátmi EÚ. 

 Medzi členským štátom a nečlenským naďalej bude platiť „úzus“ bilaterálnej 
dohody alebo rešpektovania pravidiel v nečlenskom štáte, či opačne.

 Priebežne sme boli v kontakte so zástupcami všetkých pre nás 
významných prístavov ( Hamburg, Bremen, Rotterdam, Koper, Antwerpen 
a Rijeka ).



Sekcia multimodálnej prepravy

 Rok 2017  príprava účasti na veľtrhu Transport Logistika v Mnichove s 
podporou štátu a SARIA

 Účasť na stretnutí 16 +1 so zástupcami ČĽR v Rige

 Pracovná skupina pre Hodvábnu cestu.



Sekcia poisťovania

 Počas roka 2016 prebehli rokovania s poisťovňami a maklérmi v snahe 
o vytvorenie produktu umožňujúce poistiť riziká spojené so zavádzaním 
sociálnej legislatívy ( Milog, Macron, Zákon 82/2005 ). O výsledku budú 
členovia dne s informovaní.

 Škody spôsobené tzv. fantómovými dopravcami

 Škody hroziace zasielateľom v dôsledku zavesenia novej sociálnej 
legislatívy

 Zatiaľ neexistuje produkt zabezpečujúci úplnú ochranu pred vyššie 
uvedenými rizikami

 Zavedenie odvodu z neživotného poistenia z dielne MF SR signalizuje 
nárast cien naprieč logistickými službami

 Poistenie prepravovaného tovaru

 Poistenie skladov a budov

 Poistenie zodpovednosti ( CMR, zasielateľ, vlastník nehnuteľnosti )

 Povinné zmluvné poistenie



Sekcia expresných prepráv

 Sekcia sa podieľala na riešení problematiky cestnej dopravy s 
dopadom na zberné systémy.

 Prispela k zapojeniu sa do prípravy projektu duálneho vzdelávania

 Pokračovala spolupráca s členmi ASEPU ( ad hoc )

 Vedúca sekcie podľa svojich možností prispievala pri riešení viacerých 
úloh súvisiacich s prácou ZLZ SR



 Monitoring vývoja legislatívy v pracovno-právnej oblasti 

 Zrovnanie nákladov agentúrnych zamestnancov na úroveň 
kmeňových
 Prenos zodpovednosti za agentúrnych zamestnancov na 

zamestnávateľa, vrátane dojednaní v kolektívnej zmluve 

 Max 24 mesiacov môže byť agentúrny zamestnanec pridelený u jedného 
užívateľa (do obdobia za započítavajú prerušenia spolupráce kratšie ako 
6 mesiacov), potom musí prejsť automaticky do kmeňového stavu, 
alebo ukončiť spoluprácu pre užívateľa.. 

 Užívateľ musí kontrolovať, že agentúra odvádza štátu za zamestnanca 
všetky povinné odvody. Ak prípadne agentúra nezaplatí odvod, tak sa 
prenáša zodpovednosť automaticky na užívateľa.  

 ak agentúra rozviaže pracovný pomer tak všetky „exit náklady“ idú za 
užívateľom, vrátane odstupného a všetkých prípadných výhod 
dojednaných v kolektívnej zmluve..

 Plánované zvýšenie hodnoty stravného z 3,15 na (najmenej) 3,38 eur 
deň, platné od 1.12.2016

 Plánované zvýšenie minimálnej mzdy na 435 EUR, platné od 1.1.2017

Sekcia logistiky



 Príprava argumentácie a oficiálnych stanovísk ZLZ v 
argumentácie proti plánovanému zavedeniu limitov zo 
strany štátu v rámci zamestnancov pracujúcich na 
dohodu o vykonaní práce.

Sekcia logistiky



Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej 
jednotlivej časti1) alebo v jednotlivom katastrálnom území 
všeobecne záväzným nariadením.

(1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území 
obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) 
ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“).

(2) Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného
povolenia.

(3) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej
bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie.

(4) Sadzba poplatku za rozvoj je od 10 eur do 35 eur za každý, aj
začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Sekcia logistiky



Ďakujem za pozornosť


