
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

02/18 
 

 

Dátum: 14. februára 2018 so začiatkom o 10:05 

Miesto: spoločnosť METRANS / Danubia/ a.s. v Dunajskej Strede 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. 

 

1. Určenie overovateľa zápisnice.  

 Zápisnicu overí prof. Ing. Jozef Gnap PhD.  

 

2.  Kontrola úloh 

Úloha 20/17 : pripraviť plán školení na 1. polrok 2018 

       Z:prof.Gnap – splnená  

Úloha 26/2017   : Ing. Komora navrhol napísať list Ministrovi dopravy a výstavby SR v súvislosti so 

zmenami v európskej legislatíve s požiadavkou o vyňatie  dopravy v tejto legislatívy  

Z:  prof Gnap , Ing. Komora, Ing. Suhányi -trvá                                                           T: 31.03.2018 

Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom 

Z: Ing. Komora-trvá                                                                                                          T: 31.03.2018 

 

Úloha 28/2017 :  zostaviť otázky / resp. koncept listu za akých podmienok a aké doklady požadujú 

živnostenské úrady od spoločností pre vykonávanie činnosti „zasielateľstvo“ . Prípadne či je nejaké 

metodické usmernenie  uznávanie odbornej praxe pri vydávaní viazanej  živnosti „ Zasielateľstvo“. 

Z: prof. Gnap - trvá                                                                                                              T: 31.03.2018 

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 -splnená                                                                                                    T: 12.01.2018  

Úloha 02/2018: Zistiť možnosti na zabezpečenie študijnej cesty na baltské pobrežie a do 

prístavov Hamburg a Antwerpy spolu so Svazom spedice  a logistiky ČR.   

Z: Hindrová- splnená      

Exkurzia do Duisburgu a Antwerp :  29.05.2018-01.06.2018, exkurzia do Hamburgu je už 

kapacitne obsadená. 

7.-8.06.2018 – študijná cesta do prístavu Gdyńsk a Gdyňa 

3.  Informácia o hospodárení za január 2018 
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Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 

január 2018 a informáciu o úhradách členských príspevkov na 2018. 

Záver: 

Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za január 2018 bez pripomienok.  

4.  Ukončenie členstva v  ZLZ SR 

O ukončenie členstva v ZLZ SR písomne požiadali spoločnosti : PREMAKO a.s. a KOBASEAL s.r.o.   

Záver :  

Predstavenstvo  zobralo informáciu o žiadostiach o ukončení členstva na vedomie.  

5.   Systém odborného vzdelávania – plán kurzov na 1. polrok 2018 
 

13.02.2018 – vzdelávací kurz CMR  

       10.04.2018 – vzdelávací kurz Colné záležitosti 

       19.06.2018 -  Režim práce vodičov a plánovanie harmonogramov prepráv 

Príprava web stránky na  kurz FIATA Diploma, ktorého otvorenia sa predpokladá na prvú polovicu 

októbra 2018.  

Prednáška (propagácia štúdia na ŽU) pre študentov cca na jednu hodinu zo strany prof. Gnapa na 

SOŠD Kvačalova dňa 20.03.2018 popoludní.  

Deň otvorených dverí na ŽU pre stredoškolákov bude 16.02.2018.  

6. Rôzne  

Benjamin Chladný informoval o opätovnom rozbehnutí „Duálneho vzdelávania“ zo strany 

Slovensko-nemeckej obchodnej komory, ktoré ZLZ SR podporí a podľa možností aj pomôže. 

Ing. Komora informoval o komunikačných problémoch s  Min. financií a Min. dopravy 

a výstavby SR v súvislosti so zmenami v DPH pri vývoze služieb, problémoch 

s elektronickou schránkou, čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 hodín ) podľa 

rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017, archiváciou, ochrane osobných údajov, 

ochrane životného prostredia – obalová technika...  

Ing. Suhányi bude tlmočiť aktuálne problémy, ktoré súvisia s rozhodnutím Súdneho dvora  

EU, platného od 20.12.2017 o čerpanie pravidelného týždenného odpočinku vodičov (45 

hodín ) na zasadnutí FIATA MTI – pracovnej skupiny pre cestnú dopravu, ktoré sa bude 

konať 13-14.03.2018.  

 Ing. Harach informoval o rokovaní komisie CITI na CLECAT, ktorá sa konala 07.-

08.02.2018. Potvrdil aj fakt, že k dopytom od členov ZLZ SR k problematike o zmenách DPH 

dáva MF SR iné stanoviská ako FS SR resp. na konkrétne otázky dávajú len citáciu zákona. 
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JUDr. Prosman informoval o problémoch z praxe, ktoré spôsobuje neinformovanosť 

a nepochopenie v súvislosti so zmenami v DPH platných od 01.01.2018. Navrhuje napísať list 

aj s návrhom riešenia problematiky , ktoré súvisia so zmenami v DPH na MF SR.  

Úloha 4/2018: Pripraviť text listu na MF SR s návrhom riešenia ohľadom uplatňovania zmien 

v Zákone o DPH v SR a Usmernenia k uplatneniu oslobodenia od DPH pri vývoze služieb 

podľa §47 ods.6 zákona o DPH 

Z: JUDr. Prosman, Ing. Komora                                                                   T: 28.02.2018 

Informovať o obsahu listu aj ČESMAD Slovakia – Z: Hindrová 

Členovia predstavenstva ZLZ SR navrhli zabezpečenie chráneného bezpečnostného protokolu 

na web stránku ZLZ SR. V prvom kroku je potrebné zistiť cenu, za ktorú by to bolo možné 

zabezpečiť.  

Úloha 5/2018 : Zistiť cenovú ponuku na zabezpečenie chráneného bezpečnostného protokolu 

na web stránku Zväzu.  

Z: Hindrová                                                                                                T: 20.03.2018 

Ing. Harach vystúpi na konferencii Doprava 2018, ktorú dňa 26.04.2018 organizuje 

ČESMAD Slovakia na tému : Pozícia štátnych inštitúcií, regulačné a kontrolné mechanizmy 

štátu ako predpoklad férovej súťaže v cestnej doprave.   

Členovia predstavenstva  a Zväzu ZLZ SR vyjadrili nespokojnosť s oneskorením pri vydávaní 

prepravných povolení do Rakúska a Ruskej federácie na rok 2018, ktoré mali byť doručené do 

31.01.2018 zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. K 12.02.2018 ešte neboli 

povolenia k dispozícii a ani žiadne informácie o riešení situácie neboli dopravcom 

poskytnuté.  

Úloha 6/2018 : Napísať list na Min. dopravy a  výstavby SR v súvislosti s nespokojnosťou so 

včasným vydaním prepravných povolení na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru do 

Rakúska a Ruskej federácie. Prípadne od ktorého dátumu sú oficiálne k dispozícii na 

nasledujúci rok a kto má za včasné vydanie prepravných povolení zodpovednosť.  

Z: Hindrová           T: 28.02.2018 

  

     7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 20.03.2018 o 10:00 v Bratislave.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:15. 

 

Zapísala: Katarína Hindrová                       Overil :  prof. Ing. Jozef Gnap PhD.   


