Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
07/17
Dátum: 06. septembra so začiatkom o 10:10
Miesto: reštaurácia Pannónia v Bratislave
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora

1. Určenie overovateľa zápisnice
Zápisnicu overí: p. Peter Menczer

2. Kontrola úloh
Úloha z 2016: 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, Ing. Kužma - trvá

T: priebežne

Prof. Gnap predložil návrh na vzdelávanie zo strany ZLZ SR formou jednodňových kurzov za úplatu,
pričom členovia ZLZ SR budú mať zľavnenú cenu. Miesta pre konanie kurzov navrhuje: Žilina, Košice
a Bratislava s plánom cca 10 kurzov do roka.

Modulové kurzy v rozsahu výučby: 8-10 vyučovacích hodín
1.1 Prepravná zmluva v cestnej nákladnej doprave
1.2 Kalkulácia nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave
1.3 Colné postupy
1.4 Loženie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave
1.5 Loženie a upevňovanie nákladu v kontajneroch
1.6 Režim práce vodičov cestnej nákladnej dopravy a jeho kontrola
1.7 Bezpečnosť v zasielateľstve – fantómoví dopravcovia
1.8 Preprava skaziteľných potravín podľa Dohody ATP
1.9 Zasielateľská zmluvy a Všeobecné zasielateľské podmienky ZLZ SR
1.10 Intermodálna preprava
1.11 Logistika-využitie čiarových kódov a RFID
....doplniť ešte požadované : interná logistika, námorná a letecká prepravy

Ukončenie kurzov: dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu (podpíše ho lektor a prezident ZLZ SR ).
Kurz sa bude počítať úspešným absolventom s osvedčením do modulov akreditovaného kurzu
„Zasielateľstvo- Špedičný expert“ FIATA DIPLOMA a o rozsah modulov bude znížená požiadavka na
absolvovanie v rámci kurzu a tým aj znížená cena za kurz.
Organizácia kurzu: Kurzy bude organizovať pre firmy ale aj otvorené pre účastníkov z rôznych firiem
z členskej aj nečlenskej základne sekretariát ZLZ SR.

Záver : predstavenstvo ZLZ SR súhlasí s predloženým návrhom a navrhuje pripraviť orientačný plán
školení na 1. polrok 2018 a propagáciu tejto formy vzdelávania pripraviť do ZČ ZLZ SR
Úloha 20/17 : pripraviť plán školení na 1. polrok 2018
Z:prof.Gnap

T:29.09.2017

Úloha 21/17 : pripraviť úvod – text do 200 slov propagáciu tejto formy vzdelávania
Z: Ing. Komora

T: 29.09.2017

Úloha 22/17 : text propagácie inzerovať v magazíne Transport a Logistike a Logistické Systémy
a cez jednotlivé obchodné komory a na web stránke spolu s úvodným slovom Ing. Komoru aj jeho
fotografiou
Z: Hindrová

T:19.10.2017

Úloha 23/17 : kontakty na jednotlivé obchodné komory poslať na sekretariát ZLZ SR
Z: Ing. Suhányi ( Taliansko- slovenská obch. komora ) a členovia predstavenstva

T: 29.09.2017

2. Prijatie nových členov do ZLZ SR
O prijatie za riadneho člena ZLZ SR požiadali spoločnosti :
DIRECT EXPRESS s.r.o., Ľubovnianska 5, Bratislava, IČO : 47 472 995
ALLOGI s.r.o., Obchodná 1/B, Topoľčany, IČO: 50 683 942
Záver :
Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie oboch spoločností : DIRECT EXPRESS s.r.o., ALLOGI s.r.o
Úloha 24/17 : Spoločnostiam DIRECT EXPRESS s.r.o., Ľubovnianska 5, Bratislava,
IČO :
47 472 995 a ALLOGI s.r.o., Obchodná 1/B, Topoľčany, IČO: 50 683 942
zaslať e-mailom
oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR.
Z: p. Hindrová

T: 07.09.2017

3. Informácia o hospodárení za jún, júl a august 2017
Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za jún, júl
a august 2017. Zároveň informovala pani Mária Csizmadiová o vykonanej kontrole účtovných
dokladov za mesiac máj 2017 a tak isto za mesiac august 2017.
Záver: Predstavenstvo zobralo informácie o hospodárení za uvedené obdobia na vedomie.

4. Príprava Zhromaždenia členov ZLZ SR a Odbornej konferencie ZLZ SR
Zhromaždenie členov ZLZ SR sa bude konať dňa 08.11.2017 a Odborná konferencia ZLZ SR 2017 sa
bude konať dňa 09.11.2017, obe v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov.
Úloha 25/2017: Príprava pozvánky s programom a na riadne Zhromaždenie členov ZLZ SR a výzvy
na doplnenie zoznamu kandidátov v zmysle stanov ZLZ SR
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Z: Hindrová

T: 29.09.2017

Odborná konferencia 2017 ZLZ SR bude mať hlavnú tému „Intermodálne prepravy“ a je potrebné ešte
doplniť odborné prednášky zo strany ŽU.
5. ŠIOV – duálne vzdelávanie, spolupráca
Členovia predstavenstva sa zoznámili s prezentáciou o duálnom vzdelávaní v podmienkach SR, ktorú
spravoval ŠIOV a súhlasí so spoluprácou a podporou v tejto oblasti. Navrhuje však aby firmy, ktoré
sa zapoja do duálneho vzdelávania, mali daňové úľavy alebo iné motivačné stimuly zo strany štátu –
otvoriť túto tému pri stretnutí so Sulíkom.
6. Rôzne
Úloha 26/2017 : Ing. Komora navrhol napísať list Ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR v súvislosti so zmenami v európskej legislatíve s požiadavkou a vyňatie dopravy v tejto
legislatívy
Z: prof Gnap , Ing. Komora, Ing. Suhányi

T: 14.09.2017

Členovia predstavenstva diskutovali o pripravovaných zmenách v legislatíve ( cestný balíček,
vysielanie zamestnancov do zahraničia a uplatňovanie min. mzdy v jednotlivých eur.krajinách )
Ing. Komora informoval o priebehu rokovania na ČESMAD Slovakia, ktoré sa konalo dňa
01.08.2017 s prezidentom Ing. Pavlom Jančovičom a novým gen. tajomníkom RNDr. Ivanom
Ruskom MBA, MSc.
Ďalej navrhol absolvovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom, ktorého sa zúčastnia : p.
Menczer , Ing. Komora, Ing. Suhányi
Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom
Z: Ing. Komora

T: 29.09.2017

Ing. Suhányi informoval o priebehu zasadnutia Pracovnej skupiny pre cestu pri FIATA v Ljubljane
dňa 30.augusta 2017.
Prof. Gnap navrhol zostaviť otázky za akých podmienok a aké doklady požadujú živnostenské úrady
od spoločností pre vykonávanie činnosti zasielateľstva a logistiky.
Úloha 28/2017 : zostaviť otázky za akých podmienok a aké doklady požadujú živnostenské úrady od
spoločností pre vykonávanie činnosti zasielateľstva a logistiky.
Z: prof. Gnap

T: 19.10.2017

Členovia kriticky zhodnotili fungovanie elektronickej schránky vzhľadom na obrovskú početnosť
informácii a technickú komplikovanosť.
P. Menczer navrhol stretnutie s Ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za účelom
rokovania o aktuálny problémoch v oblasti dopravy, logistiky a zasielateľstva.
7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 19.10.2017 o 10:00 v reštaurácii Pannónia.
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:20.
Zapísala : Katarína Hindrová

Overil : Peter Menczer
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