
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

03/18 
 

 

Dátum: 20. januára  2018 so začiatkom o 11:00 

Miesto: reštaurácia Pannonia v Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. 

 

1. Určenie overovateľa zápisnice.  

 Zápisnicu overí Mgr. Ján Držík  

 

2.  Kontrola úloh 
 

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 -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 za akých podmienok a aké doklady požadujú živnostenské 

úrady od spoločností pre vykonávanie činnosti zasielateľstva a logistiky.  

Z: prof. Gnap – splnená čiastočne (p. Kopal  z MV SR navrhol stretnutie s prof. Gnapom 

a Ing. Komorom)                                                                                                   T: 20.02.2018 

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 

a SOPK a zabezpečenie školenie na tému plánovania v cestnej preprave, problematické 

otázky v cestnej preprave a riziká „fantómových dopravcov“  

Z: Ing. Komora,  Hindrová  -trvá                                                                        T: 31.03.2018 

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 – úloha už nie aktuálna vzhľadom a vydanie usmernenie zo 

strany FR SR dňa 22.02.2018                                                                      T: 31.03.2018 

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

na web stránku Zväzu.  
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Z:Hindrová–splnená (120.-EUR jednorazovo – odsúhlasené dňa 20.03.2018 členmi 

predstavenstva ZLZ SR )                                                                          T: 20.03.2018 

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 – splnená (zatiaľ bez odpovede z MDV SR)           T: 28.02.2018 

 

3.  Prijatie nového člena do ZLZ SR  
 

O prijatie za riadneho člena ZLZ SR požiadala spoločnosť  : Empresa express s.r.o. , 
Chemická 1029/1, 831 04 Bratislava,  IČO : 50 486 446 
 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie spoločnosti : Empresa express s.r.o. , Chemická 
1029/1, 831 04 Bratislava,  IČO : 50 486 446 
 
Úloha 07/18 : Spoločnosti Empresa express s.r.o. zaslať e-mailom oznámenie o prijatí za 
riadneho člena ZLZ SR. 

Z: p. Hindrová                                                                                      T: 20.03.2018                                    

 

4. Informácia o hospodárení za február 2018  

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 

február 2018 a informáciu o platobnej disciplíne ohľadom členských príspevkov na 2018. 

Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za február 2018 bez pripomienok.  

 
5. Informácia zo zasadnutia FIATA HQ Session v Zurichu 

 
Ing. Komora informoval o hlavných témach, ktoré odzneli na FIATA HQ Session v Zurichu 
v dňoch 15-16.03.2018 
 
Ing. Suhányi informoval o témach, ktoré boli prerokované na zasadnutí pracovnej skupiny 
pre cestné prepravy MTI FIATA dňa 14.03.2018 v Zurichu. Apeloval na spoluprácu 
v presadzovaní niektorých pripomienok  a komentárov do materiálov FIATA a CLECAT 
v rámci minimálne V4 a odporučil pripravovať konzistentné stanoviská. Informoval aj 
o zmenách v podmienkach pre vnútroštátne cestné dopravy v Belgicku a ČR podľa CMR nie 
podľa Obch. zákonníka ako doposiaľ. Tak isto informoval o pripravovaných nových limitoch 
pre kombinované prepravy.   

6. Rôzne 

Ing. Komora informoval o plánovanom stretnutí s prezidentom ZAP SR s Jurajom Sinayom 
ohľadom Rozsudku  Európskeho súdneho dvora z 20.12.2017 o pravidelnom týždennom 
odpočinku vodičov v cestnej doprave.  



 3

Ing. Komora – informoval o masívnom rozvoji digitalizácie prepravných dokumentov 
a rozširovanie komplexných logistických služieb v rámci celého sveta. Z uvedeného dôvodu  
navrhuje vytvoriť IT pracovnú skupinu v rámci  ZLZ SR, ktorý by zároveň reprezentoval 
Zväz ja na zasadnutiach FIATA a prenášal informácie pre našich členov. Odporúča osloviť 
a prizvať nášho pridruženého člena OLTIS Slovakia s.r.o.  resp. OLTIS Group a.s. pre 
splnenie tejto úlohy.  

Záver : Členovia predstavenstva ZLZ SR súhlasia s prizývaním IT spoločnosti OLTIS 
Slovakia s.r.o. na zasadnutia  predstavenstva ZLZ SR 

Úloha 8/2018 – prizývať spoločnosť OLTIS Slovakia s.r.o. na zasadnutia predstavenstva 

Z: Hindrová                                                                                           T: 12.04.2018 

JUDr. Prosman  - odporučila prizvať na zasadnutie predstavenstva spoločnosť Grian, s.r.o., 
ktorá sa zaoberá klinickou dopravnou psychológiou a následne pripraviť prezentáciu pre 
členov ZLZ SR buď zvlášť formou školenia alebo aj v rámci pripravovanej Odbornej 
konferencie 2018 v novembri 2018.  

Úloha 9/2018 – prizvať spoločnosť Grian s.r.o. na nasledujúce zasadnutie  

Z: Hindrová                                                                                            T: 12.04.2018 

Pani Csizmádiová odporučila zistiť cenovú ponuku na služby ( nájom, občerstvenie 
a ubytovanie ) pre realizáciu Zhromaždenia členov ZLZ SR a Odbornej konferencie ZLZ SR 
2018 v dňoch 14 a 15.11.2018 aj z hotela  Kaskady, Sliač – Sielnica.  

Úloha 10/2018 –  Vyžiadať cenovú ponuku na služby, ktoré súvisia so zabezpečením 
Zhromaždenia členov ZLZ SR a Odbornej konferencie ZLZ SR 2018. 

Z: Hindrová                                                                                            T: 19.04.2018 

Ing. Komora informoval o pripravovanej konferencii "Slovakia - Gateway to Europe for 
New Silk Road from China", ktorá sa bude konať 24.-27.04.2018 v Košiciach  sa za ZLZ SR 
zúčastní Ing. Peter HARACH a je pripravený na konferencii vystúpiť s krátkou prezentáciu o 
Zväze logistiky a zasielateľstva SR. 

Na konferencii  DOPRAVA 2018, ktorá sa bude konať 26.apríla 2018 v  AUSTRIA TREND 
HOTEL Bratislava a organizuje ju ČESMAD Slovakia, vystúpi Ing. Tomáš Suhányi 
s prednáškou na tému "Pozícia štátnych inštitúcií, regulačné a kontrolné mechanizmy štátu 
ako predpoklad férovej súťaže v cestnej doprave".   

7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 19.04.2018 o 11:00 v Bratislave.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 13:30. 

 

Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil :  Mgr. Ján Držík   


