Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
01/18

Dátum: 11. januára 2018 so začiatkom o 10:15
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 20/17 : pripraviť plán školení na 1. polrok 2018
Z:prof.Gnap -trvá

T:11.01.2018

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

T: 15.12.2017

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 -splnená

T:15.12.2017

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 + zabezpečiť stretnutie s pplk. JUDr. Milanom Jurčinom - GR colnej sekcie FS SR .
Z: prof Gnap , Ing. Komora, Ing. Suhányi -trvá

T: 11.01.2018

Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom a županom Mgr. Jurajom
Drobom
Z: Ing. Komora-trvá

T: 11.01.2018

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 - trvá

T: 11.01.2018

3. Závery z Uznesenie zo Zhromaždenia členov ZLZ SR 2017
V rámci Zhromaždenia členov ZLZ SR 2017 prebehli riadne voľby do predstavenstva ZLZ
SR a pôsobnosť jednotlivých členov bude nasledovná :
Ing. František Komora – PKZ Slovakia, s.r. o. – prezident
Ing. Jozef Barošek – Balin Logistics, s.r.o. – námorná preprava

Mgr. Ján Držík – ALLOGI, s.r.o. – logistika
Prof. Ing. Jozef Gnap – ŽU – FPEDAS – vydavateľstva a vzdelávania
Ing. Peter Harach- GEFCO Slovakia, s.r.o. – colné záležitosti a viceprezident
Benjamín Chladný – Schenker, s.r.o. – letecká
Ing. Pavol Kužma – Budamar Logistics, a.s. – železničná
Peter Menzcer – M&G Spedition Rožňava, s.r.o – 1. Viceprezident
Miloš Mervart – METRANS ( Danubia ),a.s. – multimodálne prepravy
Bc. Daša Pobiecka – Gebrueder Weiss, s.r.o. – kusové a expresné zásielky
Ing. Ivan Pobjecký PhD. – BATTAL s.r.o. – preprava nebezpečných vecí
JUDr. Maroš Prosman – Prosman a Pavlovič AK, s.r.o.- legislatíva, dane a poisťovanie
Ing. Tomáš Suhányi, MBA – TIREX, s.r.o. – cestná
Mária Csizmadiová – Speed – Line,s.r.o. – predsedníčka revíznej komisie
4. Informácia o hospodárení za november a december a rok 2017
Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za
november a december 2017. Predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadová
predniesla správu o hospodárení za 2017, ktorá je prílohou č. 1 tohto zápisu. Hospodársky
výsledok k 31.12.2017 predstavoval zisk + 506,67 EUR. Rezervný fond ZLZ SR bol
k 31.12.2017 vo výške 12.499,18 EUR.
Záver:
Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za november a december 2017 a za rok
2017 na vedomie bez pripomienok.
5. Prijatie nových členov do ZLZ SR
O prijatie za riadneho člena ZLZ SR požiadali spoločnosti :
BGM – impex s.r.o., Mlynská 159, Budča IČO : 45 369 470
TOST, s.r.o., Jazerná 1, Košice IČO : 45 965 218
Záver :
Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie oboch spoločností :
BGM – impex s.r.o., Mlynská 159, Budča IČO : 45 369 470 a TOST, s.r.o., Jazerná 1, Košice IČO :
45 965 218 za členov ZLZ SR
Úloha 01/18 : Spoločnostiam BGM – impex s.r.o., Mlynská 159, Budča IČO : 45 369 470 a TOST,
s.r.o., Jazerná 1, Košice IČO : 45 965 218 zaslať e-mailom oznámenie o prijatí za riadneho člena
ZLZ SR.
Z: p. Hindrová

T: 12.01.2018
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6. Konferencia Intermodal Short Sea v Gdansku ( 6-8 marca 2018 )
Veľvyslanectvo Poľskej republiky spolu s celoštátnou komorou námorného hospodárstva
Poľska požiadali členov predstavenstva ZLZ SR o :
A. O vystúpenie na na dopravnej a logistickej konferencii Transport Week, ktorá sa bude
konať 6-8. marca 2018 v Gdansku na tému : potenciál pre slovenské firmy pr preprave
a obsluhe tovarov v prepravnom koridore Balt – Jadran ( možnosti rozvoja )
B. O spoluprácu pri organizovaní študijnej cesty na baltské pobrežie pre členské
spoločnosti ZLZ SR koncom mája alebo začiatkom júna 2018 s navrhovaným
programom :
- Seminár – všeobecné smerovanie poľskej politiky v oblasti dopravy v aspekte
stratégie rozvoja prístavov a výstavby infraštruktúry
- Návšteva prístavov Gdansk a Gdyna prípadne aj Sopoty
- Stretnutie s predstaviteľmi námornej administratívy Poľskej republiky, miestnej
samosprávy, parlamentného Výboru pre námorné hospodárstvo a vnútrozemské
plavby
- Spoločná večera a networking
C. Stretnutie slovenských a českých firiem, ktoré majú záujem o spoluprácu s poľským
námorným biznisom a stretnutie predstaviteľov poľských a slovenských ustanovizní
v oblasti dopravy plánované na október 2018 v Žiline.

Záver : Členovia predstavenstva sa nemôžu zúčastniť konferencie dňa 6-8.marca 2018 kvôli
zaneprázdnenosti. Všetky akcie však podporujú a ZLZ SR zabezpečí pre svojich členonv ich
propagáciu.
Úloha 02 /2018: Zistiť možnosti na zabezpečenie študijnej cesty na baltské pobrežie a do
prístavov Hamburg a Antwerpy spolu so Svazom logistiky a spedice ČR.
Z: Hindrová

T: 14.02.2018

7. Rôzne
Ing. Komora informoval o stretnutiach CLECAT a FIATA , ktoré sú na rok 2018
naplánované v rámci a prípadne nad rámec rozpočtu, kde bude potrebný sponzoring.
Prof. Gnap informoval o Rozsudku Európskeho súdneho dvora z 20.12.2017 o pravidelnom
týždennom odpočinku vodičov v cestnej doprave – v prílohe 2. zápisu.
Záver : Predstavenstvo odporúča rokovanie o Rozsudku Európskeho súdneho dvora
z 20.12.2017 o pravidelnom týždennom odpočinku vodičov v cestnej doprave so ZAP SR
a SOPK a zabezpečiť školenie na túto tému v rámci vzdelávacej schémy ZLZ SR.
Úloha 3/2018 : Rokovanie so ZAP SR a SOPK o Rozsudku Európskeho súdneho dvora
z 20.12.2017 o pravidelnom týždennom odpočinku vodičov v cestnej doprave so ZAP SR
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a SOPK a zabezpečenie školenie na tému plánovania v cestnej preprave, problematické
otázky v cestnej preprave a riziká „fantómových dopravcov“
Z: Ing. Komora, Hindrová

T: 14.02.2018

Bc. Pobiecká upozornila na zmenu v zákone o archivácii, kde sa mení lehota na archiváciu
prepravných dokladov z 5 rokov na 10 rokov.
Ing. Harach informoval o príprave Smernice EU o DPH, ktorá by mala začať platiť o cca 3
roky v celej EU.
Predstavenstvo dalo stanovisko pre Advokátsku kanceláriu BAK & PARTNERS s.r.o. v
súvislosti s právnym sporom medzi dvoma členskými spoločnosťami ZLZ SR ku ktorému
dával odborné stanovisko Ing. Peter Harach ako súkromná osoba – príloha 3.
Vzhľadom k blížiacemu sa termínu, kedy budú kurz FIATA Diploma končiť ďalší absolventi
a ZLZ SR bude sprostredkovať vystavenie a platenie za certifikáty na FIATu do Švajčiarska
v CHF, ale absolventi budú certifikáty za platiť v EUR. Je potrebné pre zabezpečenie
pokrytia bankových poplatkov, kurzových strát a poštovného jednotne dohovoriť úhrady v
EUR.
Záver : Predstavenstvo súhlasí s účtovaním poplatku za vystavenie certifikátov pre
absolventov FIATA Diploma nasledovne :
namiesto 150.- CHF bude zo strany ZLZ SR účtované 140.- EUR za vystavenie certifikátu
v písomnej forme
namiesto 50.- CHF bude zo strany ZLZ SR účtované 50.- EUR za vystavenie certifikátu
v elektronickej forme
Zhromaždenie členov ZLZ SR 2018 sa bude konať 14.11.2018 a Odborná konferencia ZLZ
SR 15.11.2018 v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov.

8. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 14.02.2018 o 10:00 v spoločnosti
METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, Dunajská Streda.
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:45.

Zapísala: Katarína Hindrová

Overil : Ing. Jozef Bartošek
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