
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

01/17 
 

 

Dátum: 19. január  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. Jozef Bartošek 

 

  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 
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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 

              

3. Informácia o hospodárení za november, december a rok 2016 
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkazy hospodárenia zväzu za 

november, december a rok 2016. HV za rok 2016 : príjmy 80.603,16 EUR, výdaje 79.456,66 

EUR pričom rozdiel činil +1.146,50 EUR. Na rezervnom fonde sa k 01.01.2017 nachádza 

11.988,72 EUR.  

Záver: 

Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za uvedené obdobie na vedomie. 

 

4. Zrušenie členstva v ZLZ SR 
 

O zrušenie  členstva  v  ZLZ SR  k 31.12.2016 požiadali spoločnosti :   DHL Express ( Slovakia ), 

s.r.o. ( zostáva DHL Logistics  ) a Jumbo Transport Slovakia, s.r.o. ( konateľka na MD ) 

Záver :  

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

spoločností. 

 

5. Duálne vzdelávanie, Deň logistiky v spolupráci s SNOPK   
 

Z dôvodu neúčasti zástupcov SNOPK sa tento bod prekladá. 

 
 

6. Rôzne 
 

Ing. Komora – apeloval na zvolanie právnickej sekcie, aby sme mohli pripomienkovať zákony 

o nelegálnej práci  ( novela Zákona 82/2005 )  

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

DINAMAX , ADECCO ) 

Z : Hindrová                                                                                                             T : 23.01.2017 

Úloha : osloviť konateľa NOSLUŠ a ponúknuť mu pridružené členstvo a spoluprácu pri pracovno- 

právnej problematike v oblasti logistiky a zasielateľstva  

Z: Hindrová                                                                                                             T : 09.02.2017 
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Úloha : 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                                                                                      T : 09.02.2017 

 

Ing. Komora informoval o prípravách Transport a Logistika v Mníchove v dňoch 8-12.05.2017 v  

Hale A4. Prípravu „Slovenského stánku“ zastrešuje SARIO a prítomná na stánku bude iba 

infraštruktúra bez komerčných spoločností. Dňa 11.05. sa bude konať „Slovenský národný deň“ vo 

Forum Hale A4 .  

Pani Hindrová informovala o prípravách na oslavy 25. výročia založenia ZLZ SR, ktoré sa bude konať  

27.04.2017 o 17:30 ( hostesky, welcome drink, príhovor prezidenta, ocenenia, divadelné predstavenie 

o 18:00„ Malé manželské zločiny“, raut v reštaurácii hotela Tatra ).  

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

Z: členovia predstavenstva                                                                                                   T: 09.02.2017  

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

Z: Hindrová                                                                                                                         T: 09.02.2017      

Členovia predstavenstva ZLZ SR diskutovalo o nových podmienkach v oblasti minimálnej mzdy 

v Rakúsku, ktoré platia od 01.01.2017.  

Predstavenstvo schválilo preplatenie nákladov na zahraničnú služobnú cestu pre Mgr. Stanislava 

Michaličku, ktorý reprezentoval ZLZ SR na Valnom zhromaždení rak. zasielateľov vo Viedni  dňa 

24.11.2016 vo výške 100.- EUR.  

        

 Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie  

 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 09.02.2017  o 10:00 v reštaurácii Pannonia.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:35 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                                    Overil :  Ing. Jozef Bartošek   


