
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

08/17 
 

Dátum:   19. októbra so začiatkom o 10:00 

Miesto: reštaurácia Pannónia v  Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 

 

1. Určenie overovateľa zápisnice 

Zápisnicu overí: Ing. Milan Lukačovský 

 

   2.   Kontrola úloh 

Úloha z 2016:  pripraviť zoznam školení, ktoré vie ŽU a členovia predstavenstva ZLZ SR  zabezpečiť  

Prof. Gnap predložil  upravený 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  

Modulové kurzy v rozsahu výučby: 8-10 vyučovacích hodín1  
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 
1.12 Železničná doprava – prepravné podmienky, druhy železničných vozňov, kapacita 

dopravnej infraštruktúry 
a iné 

Ukončenie kurzov: Účastníci absolvujú záverečný test z každého modulu a ZLZ SR 

vydá účastníkom 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. 

Miesta konania: Žilina, Bratislava, Košice (v závislosti od dopytu a lektorov) 

Časový harmonogram: 1 kurz v jednom kalendárnom mesiaci 

Orientačná cena za kurz a jedného účastníka:  60 EUR bez DPH pre členské 

organizácie 50 EUR bez DPH. 

Minimálny počet účastníkov na jeden kurz: 20 

                                                
1 Vyučovacia hodina: 50  min. 
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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:08.12.2017 

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

Z: Ing. Komora                                                                                                               T: 08.11.2017 

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:08.12.2017 

Úloha 23/17 : kontakty na jednotlivé obchodné komory poslať na sekretariát ZLZ SR  

Z: Ing. Suhányi  ( Taliansko- slovenská obch. komora )  a členovia predstavenstva         T: 08.11.2017 

 

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: 08.11.2017 
 
Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom 
Z: Ing. Komora                                                                                                                  T: 08.11.2017 
 
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: 08.11.2017 

 

2. Prijatie nových členov do ZLZ SR  

O prijatie za  riadneho člena ZLZ SR požiadali spoločnosti :Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o. 

Bratislava, IČO : 44 349 793 

Záver :  

Vzhľadom na práceneschopnosť konateľa spoločnosti sa prijate odkladá na nasledujúce zasadnutie. 

 
 

3. Informácia o hospodárení za september a 1-9.  2017 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za september  

2017 a informovala o hospodárení za 1-9.2017.  

Záver: Predstavenstvo zobralo informácie o hospodárení za uvedené obdobia na vedomie 

Predstavenstvo schválilo mimoriadny výdavok na cestovné náhrady pre Ing. Petre Haracha na 

rokovanie CLECAT o zmenách v DPH od 01.11.2017 ktoré je naplánované v Bruseli dňa 20.11.2017.  
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Predstavenstvo zobralo na vedomie návrh rozpočtu ZLZ SR na rok 2018, ktorý bude predmetom 

schvaľovania  

 
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.  

Pozvánky na Zhromaždenie členov ZLZ SR boli zaslané v zmysle stanov. Program OK ZLZ SR 2017 

je uzatvorený, okrem príspevkov : zmeny v DPH od 01.11.2017, elektronický priečinok a Nová 

hodvábna cesta medzi Čínou a Slovenskom na potvrdenie ktorých ešte čakáme.  

Moderovanie Zhromaždenia členov ZLZ SR bude zo strany pána Menzcera a Ing. Lukačovského 

a Odbornú konferenciu ZLZ SR bude moderovať dopoludnia prof. Gnap a popoludní Ing. Komora.  

Ing. Lukačovský vzniesol pripomienku k programu OK ZLZ SR 2017, že obsahuje veľa komerčných 

príspevkov, hlavne zo strany poisťovacích maklérov na úkor odborných príspevkov.  

Úloha 29/2017 predsedovia sekcií predložia správy o činnosti za 2017, ktoré budú podkladom pre 

záverečnú správu prezidenta ZLZ SR na Zhromaždení členov ZLZ SR.  

Z:  všetci predsedovia odborných sekcií                                                                   T: 27.10.2017 

 

5. Rôzne 

Ing. Komora upozornil na záležitosť, ktorá súvisí zo zmenu v uplatňovaní DPH pri vývoze služieb 
podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH. V súčasnosti sú služby priamo spojené s vývozom oslobodené od 
DPH, avšak toto ustanovenie už nebude v plnom znení platiť na prepravy realizované od 01.11.2017.  

Služba bude naďalej oslobodená od DPH, ale len v prípade, že bude priamo poskytnutá vývozcovi, 
dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Podmienkou je existencia priameho právneho vzťahu. V opačnom 
prípade bude nutné fakturovať s DPH, pričom na druhej strane vzniká nárok na jej odpočet. 

Záver :  Predstavenstvo podporilo napísanie listu s nesúhlasným stanoviskom k tejto zmene na Min. 

dopravy a výstavby SR a Min. financií SR. Ďalej podporilo rokovanie na úrovni CLECAT a EK 

k tejto záležitosti a podľa možností prípravu školenia pre členov ZLZ SR k tejto zmene.  

Úloha 30/2017: napísať list s nesúhlasným  a stanoviskom k zmene v uplatňovaní  DPH pri vývoze 

služieb podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH od 01.11.2017 na MDV SR a MF SR  

Z: Ing. Komora                                                                                                          T: 20.10.2017 

Ing. Komora ďalej upozornil na problémy v IS - Elektronických schránok, pričom rokovanie na túto 

tému bude dňa 24.10.2017 na NASES v Bratislave.  

Informoval o tom, že prof. Gnap pripravil pripomienky k Cestnému balíčku a tieto boli zaslané na 

Min. dopravy a výstavby SR ( Ing. Jurkovičová ).  

Bc. Pobiecká  upozornila na zmenu v povinnosti archivácie niektorých dokladov z 5 rokov na 10 

rokov. Ďalej upozornila na akciu „ Kam po skončení základnej školy – študuj dopravu“, ktorá sa 

konala 06.10.2017  v Bratislave a neboli sme o nej informovaní.  

Úloha 31/2017 : Skontaktovať sa s organizátorom akcie „ Kam po skončení základnej školy – študuj 

dopravu“ a požiadať organizátora o informovanie ZLZ SR o podobných akciách.  

Z: Hindrová                                                                                                               T: 08.11.2017 
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Ing. Komora informoval o priebehu zasadnutí na svetovom kongrese FIATA 2017, kde mal odbornú 

prednášku na tému : Logistické premostenia v globálnom obchode http://zlz.sk/svetovy-kongres-fiata-

2017 )  

Prof. Gnap poďakoval za finančnú podporu zo strany ZLZ SR pri vydaní publikácie :  Gnap, J.- 

Poliak, M.:  Kalkulácia nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave.  

Ďalej informoval o príprave Nariadenia rady Európy o cezhraničnej preprave balíkov.  

Ing. Kužma – informoval o priebehu rokovania, ktoré sa konalo dňa 05.10.2017 v Užhorode za účasti 

MDaV sr a MD Ukajiny a Združenia dopravcov Ukrajiny.  

 

Počas zasadnutia  predstavenstva ZLZ SR prebehlo rokovanie s delegáciou z Číny v súvislosti 

s prípravou 1. vlaku z prístavu Dalian do prístavu Bratislava, za účasti Ing. Petra Hrapka – MDV 

SR a  Mr. Wu Jingyu, Mr. Li Lambert, Mrs. Lu Ashley a Ms. Li ( Rita ) Yang z Číny. Zároveň bol 

pripomienkovaný návrh textu Memoranda o spolupráci medzi Združením pre telekomunikáciu a 

dopravu v Číne a ZLZ SR, ktorá je naplánovaná na podpis na Summite 16+1 v Budapešti dňa 27.-

29.11.2017 za účasti premiérov oboch krajín.  

Záver : Predstavenstvo podporuje spoluprácu pri rozvoji tovarových tokov prostredníctvom 

obnovenia železničnej trasy medzi Čínou a Európou cez Rusko a Ukrajinu na Slovensko ( Dobrá, 

Bratislava – prístav, terminál Žilina )  

Úloha 32/2017: pripraviť propagáciu príchodu 1. vlaku z prístavu Dalian do prístavu Bratislava, ktorý 

je predpokladaný na 13.11.2017.  

Z: Hindrová                                                                                                                T: 27.10.2017 

 

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie    

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa  08.11.2017  o 10:30 v Zlatom salóniku 

hotela Kormorán v Šamoríne - Čilistove. Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným 

za účasť a poradu ukončil o 14:20. 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                         Overil :  Ing. Milan Lukačovský 


