
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

04/17 
 

Dátum: 27. apríla  2017 so začiatkom o 16:00 

Miesto: hotel TATRA v  Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 

 

  1. Určenie overovateľa zápisnice 

Zápisnicu overí  :  Roman Vallovič 

 

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 – splnená                                                                                                       T: 27.04.2017 

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 : 27.04.2017 

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

Z: Mervart   - splnená                                                                                                                  T: 23.04.2017  

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

Z: Ing. Komora – trvá                                                                                                                          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 – trvá                                                                                                                              T: 27.04.2017 

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

Z :  Ing. Pobjecký – trvá                                                                                                                      T : 27.04.2017 

 

 



 2

3. Informácia o hospodárení za marec 2017 
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za marec  

2017. 

Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za uvedené obdobie na vedomie. 

 

4. Prijatie nového člena do ZLZ SR 
 

O prijatie za člena ZLZ SR požiadala spoločnosť Cardell s.r.o., nám. Slobody 12, 066 01 Humenné 

IČO : 50 553 879 

Záver :  

Predstavenstvo  odporučilo konateľovi spoločnosti Patrikovi Bosákovi, požiadať o členstvo, neskôr až 

bude mať spoločnosť Cardell s.r.o. nejakú históriu, lebo spoločnosť vznikla len  koncom roka 2016.  

 

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

Generálna sekretárka pani Hindrová informovala členov predstavenstva o 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.  

 
6. Rôzne 

 

Ing. Komora informoval o stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR spolu s ČESMADOM 

Slovakia  ohľadom  povoleniek a zjednodušených colných postupov. ČESMAD Slovakia  chce 

zodpovednosť v tejto oblasti  preniesť na zasielateľa.  Ing. Komora odporučil pravidelné stretnutia 

ZLZ SR  a ČESMAD Slovakia min. raz za 3 mesiace za účelom dohody v zásadných veciach. 

Za ZLZ SR sa bude týchto stretnutí zúčastňovať Ing. Suhányi a Ing. Komora.  

Ing. Suhányi  upozornil na potrebu  koordinácie so susednými krajinami vo vzťahu k aktuálnym 

problémom v rámci EÚ spoločne s ČESMAD Slovakia.  

Prof. Gnap informoval o konferencii ČESMADu  a Zväzu  autobusovej  dopravy, ktorá sa konala v 

utorok. Ďalej informoval o  zmene vedenia v nár. inšpektoráte práce v Košiciach a o ich zámeroch na 

kontrolnú činnosť zameranú hlavne na minimálnu mzdu a diéty vodičov. 

 

 
7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie  

 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 18.05.2017  o 10:00 v reštaurácii Pannónia. 

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 17:15. 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                                    Overil :  Roman Vallovič 


