
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

05/17 
 

Dátum: 18. mája  2017 so začiatkom o 10:15 

Miesto:  reštaurácia Pannónia v  Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 

 

  1. Určenie overovateľa zápisnice 

Zápisnicu overí  :  Benjamín Chladný 

 

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 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 : 18.05.2017 

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

Z :  Ing. Pobjecký – splnená                                                                                                               T : 18.05.2017 

 

 

3. Informácia o hospodárení za apríl 2017 
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za apríl  

2017, vrátane vyúčtovania oslavy 25. výročia založenia ZLZ SR.  

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

 

4. Konzultačné stretnutie so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov na tému : 
Logistika  
 

Konzultácie s členmi predstavenstva ZLZ SR  sa za RÚZ zúčastnili Dr. Peter Molnár a Ing. Peter 

Fečík. Po predstavení aktivít a štruktúry RÚZ a ZLZ SR, prebehla diskusia o možnostiach vzájomnej 

spolupráce v oblasti logistiky. Zástupcovia RÚZ navrhli riadne prípadne individuálne členstvo pre 

ZLZ SR.  
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Záver :  Predstavenstvo  ZLZ SR súhlasí so spoluprácou  s RÚZ a zváži ponuku na členstvo  ZLZ SR 

v RÚZ 

Úloha 13/2017 :  Zvážiť členstvo  ZLZ SR ( riadne resp. individuálne) v RÚZ 

Z: všetci členovia predstavenstva  ZLZ SR                                                                   T: 22.06.2017

  

 
5. Rôzne 

 

Miloš Mervart informoval, že METRANS Danubia, a.s. spolu so svojim dopravcom plánujú vytvoriť 

školiace stredisko, kde budú školiť svojich zamestnancov v oblasti železnice, terminálu a cestnej 

dopravy.  

Ing. Komora informoval o problematike pripravovanej legislatívy, kde sa podľa poslednej informácie 

plánuje preniesť zodpovednosť za kontrolu vykonávania „nelegálnej práce“ na zasielateľa.  

UZNESENIE :  

Predstavenstvo odsúhlasilo odmenu vo výške 500.- EUR pre Mgr. Stanislava Michaličku jr. za 

zastupovanie ZLZ SR na stánku počas veľtrhu Transport a Logistika 2017 v Mníchove od 08.-

12.05.2017.  

Zároveň predstavenstvo odsúhlasilo  nomináciou Mgr. Stanislava Michaličku jr.  za 

čestného/mimoriadneho člena predstavenstva ZLZ SR.   

Predstavenstvo odsúhlasilo zvýšenie mzdy o 100.- EUR mesačne pre GS Katarínu Hindrovú. 

Členovia Predstavenstva ZLZ SR pozitívne zhodnotili účasť ZLZ SR na spoločnom národnom stánku 

SR na veľtrhu Transport a Logistka v Mníchove v dňoch 09.05. – 12.05.2017 

Ing. Suhányi navrhol iniciovať pravidelné stretnutia s ČESMAD Slovakia  1x za štvrťrok.  

Úloha 14/2017 : Osloviť písomne ČESMAD Slovakia a navrhnúť pravidelné stretnutia za účelom 

zosúladenia jednotných postupov a stanovísk hlavne k zmenám v legislatíve.  

Z: Hindrová                                                                                                                  T: 22.06.2017 

Ing. Komora informoval o pripravovanom stretnutí s Ing. Conortom zo Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania SR , ktoré je naplánované na 31.05.2017 o 14:00 na ŠIOV.  

Bc.  Pobiecká informovala o plánovanom „riešení“ štátu  pre dlhodobo nezamestnaní, na ktorých budú 

dostávať dotácie agentúry dočasného zamestnania.  Z hľadiska súkromných spoločností takéto riešenie 

nie je prínosom. Vhodné by bolo toto navrhované riešenie, iba v prípade, keď bude zároveň 

zabezpečené aj transparentné financovanie tohto projektu zo štátneho rozpočtu.  

Ing. Komora informoval o plánovanom stretnutí s poslancom EP Ing. Richardom Sulíkom, ktoré je 

naplánované na 26.05. 2017 o 15:00 na tému „Aktuálne problémy v logistike na Slovensku“. Na 

stretnutie sa zatiaľ nahlásili  Ing. Komora a pán Menczer.   

MDaV SR plánuje na začiatok októbra 2017 zasadnutie ohľadom Hodvábnej cesty medzi Čínou a SR 

a Ing. Komora na toto stretnutie nanominoval : Ing. Kužmu, Mervarta a Ing. Haracha. Pozvánka 

s presným dátumom, miestom a programom bude zaslaná v krátkom čase.  

Úloha 15/2017 : zabezpečiť pozvánku s presným dátumom, miestom a programom októbrového 

zasadnutia o Hodvábnej ceste, ktorú plánuje zorganizovať MDaV SR.  

Z : Hindrová                                                                                                   T: 22.06.2017 
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p. Strýček informoval o zasadnutí, ktoré sa konalo pod patronátom PZ SR na Donovaloch  ohľadom 

bezpečnosti pri prepravách a finančných vyšetrovaniach, ktoré súvisia s medzinárodnou prepravou 

tovaru. 

Predstavenstvo sa dohovorilo, že Zhromaždenie členov ZLZ SR a Odborná konferencia ZLZ SR 

2017 sa bude konať 8. a 9. novembra 2017. Pričom miesto konania bude dohovorené najneskôr dňa 

22.06.2017.  

Úloha 16/2017 :  zistiť cenové ponuky na zabezpečenie ZČ a OK ZLZ SR 2017 

Z: Hindrová                                                                                                          T: 22.06.2017 

Úloha 17/2017 : osloviť spoločnosť Amazon za účelom ponúknutia členstva v ZLZ SR, 

sponzorovania OK 2017 a možnosti prezentácie/exkurzie pre našich členov počas OK 2017  

Z : Ing. Suhányi, Hindrová                                                                                        T: 22.06.2017 

Ing. Komora informoval členov predstavenstva ZLZ SR o priebehu jednotlivých zasadnutí  FIATA 

HQ 2017, ktoré sa konali 30.03. – 01.04.2017 v Zurichu.  

Úloha 18/2017 : pripraviť krátky prehľad/ výklad o medzinárodných predpisoch a opatreniach 

o lítiových batériách  

Z: Ing. Pobjecký                                                                                                    T: 22.06.2017 

Úloha 19/2017 : spracovať krátku informáciu o problematike v opatreniach ohľadom povinnosti o 

nahlasovaní zásielok v Poľsku pre špeciálne komodity alebo všetky komodity ? – aktualizovať resp. 

popísať aká je reálna prax 

Z: Ing. Harach, Mervart                                                                                        T: 22.06.2017 

Pani Csizmadiová upozornila na skutočnosť, že práca vodičov pracujúcich  na základe mandátnej 

zmluvy je považovaná za nelegálnu prácu.   

 

Obchodný rok ŽSSK Cargo, a.s. sa bude konať 26/27.10.2017 vo Vysokých Tatrách. SpeedChain sa 

bude konať 01./02.11.2017 v Prahe. Obchodný rok ČD Cargo, a.s. bude 9-10.11.2017 v Harrachově.  

 
 

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie  
 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 22.06.2017  o 10:00 v reštaurácii Pannónia. 

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 13:15. 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                                    Overil :  Benjamín Chladný 


