
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

05/18 
 

 

Dátum: 17. mája 2018 so začiatkom o 10:00 

Miesto: reštaurácia Pannonia v Bratislave 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. 

 

1. Určenie overovateľa zápisnice.  

 Zápisnicu overí Ing. Peter Harach   

 

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: 30.06.2018 

 

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

Z: Ing. Komora-trvá                                                                                               T: 30.06.2018 

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, prof. Gnap, Hindrová  - čiastočne splnená (stretnutie naplánované na 28.05.2018)                                 

 
Úloha 11/18 : poslať oznámenie spoločnosti LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o., Diaľničná cesta 6, 
903 01 Senec, IČO 31 432 298 o prijatí za riadneho člena ZLZ SR  

Z: p. Hindrová  - splnená                                                                                    T: 20.04.2018                                    

Úloha 12/18 : poslať oznámenie spoločnosti Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, 917 01 Trnava, 

IČO : 46 633 278 za pridruženého člena ZLZ SR.  

Z: p. Hindrová - splnená                                                                                      T: 20.04.2018 

Úloha 13/18 : Poslať spoločnosti DeutschMann Interationale Spedition s.r.o. ( riadny člen ZLZ SR ) 
súhlasné stanovisko ZLZ SR resp. potvrdenie výzvy o nenávratný finančný príspevok k realizácii 
rozvoja sektorových zručností v rámci výzvy MPaSV SR. Zároveň požiadať spoločnosť  
DeutschMann Interationale Spedition s.r.o. o poskytnutie informácií a podmienok ohľadom získania 
takéhoto finančného príspevku za účelom pomoci v tejto oblasti aj pre iných členov ZLZ SR. Pozvať  
spoločnosť  DeutschMann Interationale Spedition s.r.o. na konferenciu "Slovakia - Gateway to Europe 
for New Silk Road from China", ktorá sa bude konať 24.-27.04.2018 v Košiciach.  
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Z: p. Hindrová  -splnená                                                                                    T: 23.04.2018 

Úloha 14/18 : ZLZ SR spoločne s ČESMAD Slovakia pripraví a zašle list na ZAP s podrobnejším 
vysvetlením problémov ohľadom Rozsudku  Európskeho súdneho dvora z 20.12.2017 o pravidelnom 
týždennom odpočinku vodičov v cestnej doprave a problémoch súvisiacich  s aplikáciou § 47 ods. 6 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, tak aby bol tento spoločný  list bol zaslaný na 
ZAP, ako podporný materiál na začatie rokovania s príslušnými  ministerstvami zo strany ZAP ako 
partnera jednotlivých ministerstiev SR.  

Z: Ing. Komora -splnená                                                                                      T: 23.04.2018 

Úloha 15/2018 –  Rokovanie o cenách a záväzné objednanie hotela hoteli X-BIONIC® SPHERE 
v Šamoríne na  zabezpečenie služieb pre Zhromaždenie členov ZLZ SR a Odbornú konferenciu ZLZ 
SR 2018 

 Z: Hindrová       - splnená                                                                                    T: 30.04.2018 

 

 

3. Informácia o hospodárení za apríl 2018  
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 

apríl  2018  

Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  

 

4.  Prijatie nového člena do ZLZ SR  
 

O prijatie za riadneho člena ZLZ SR požiadala spoločnosť  Maximus Logistics s.r.o., 
Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska IČO : 46 020 276 
 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie spoločnosti : Maximus Logistics s.r.o., 
Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska IČO : 46 020 276 
 
 
Úloha 16/18 : poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti Maximus 
Logistics s.r.o., Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska IČO : 46 020 276 
 

Z: p. Hindrová                                                                                      T: 18.05.2018                                    

 

5. Rôzne 

Prof. Gnap informoval o skúškach a ukončení 5. kurzu FIATA Diploma.  

Úloha 17/18 : Osloviť SOPK, ZAP  a Nemeckú, Americkú, Talianskú obchodnú komoru 

a ponúknuť odborné vzdelávanie ( odborné kurzy a 6. Kurz FIATA Diploma ).  

Z: p. Hindrová                                                                                   T: 30.06.2018 
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Ing. Komora informoval o stretnutí s JUDr. Makom z kriminálneho úradu Finančnej správy 

SR na ktorom bola deklarovaná spolupráca medzi ZLZ SR a vytvorenie pracovnej skupiny 

a zabezpečenie prednášok. 

JUDr. Prosman informoval o naštudovaní Nariadenia EP a Rady EÚ GDPR ( evidencia 

osobných údajov) platného od 25.mája 2018 vo vzťahu k Všeobecným zasielateľským 

podmienkam ZLZ SR.  

Pripravil k tejto téme návrh znenia textu, ktorý bude predložený na Zhromaždení  členov ZLZ 

SR na schválenie zmeny do VZP.  

Úloha : 18/18  Pripraviť definitívne znenie textu/ návrhu na doplnenie/aktualizáciu  VZP ZLZ 

SR v súvislosti s Nariadením GDPR 

Z: JUDr. Prosman                                                                               T: 31.08.2018 

FIATA pripravuje „Vzorové zasielateľské podmienky“ a Ing. Komora navrhol napísať list 

a vyžiadať návrh znenia vzorových zasielateľských podmienok.  

Úloha : 19/18  Vyžiadať od FIATA návrh znenia vzorových zasielateľských podmienok 

Z: Hindrová                                                                                        T: 21.06.2018 

Valné Zhromaždenie  CLECAT sa bude konať v dňoch 29.06/30.06.2018 v Bulharsku v Sofii 

– otvorená je účasť niekoho z predstavenstva ZLZ SR.  

Diskusia prebehla o možnostiach a podmienkach členstva v ZAP SR.  

Úloha : 20/18  Zistiť možnosti a podmienky lobbingu pána Nemca v EU Parlamente. 

Z: Hindrová                                                                                          Z: 21.06.2018 

Ing. Kužma informoval o veľtrhu TransRussia, ktorý sa konal v 17.-19. apríla 2018 

v Moskve  a o konferencii SLOVAKIA - GATEWAY TO EUROPE ON NEW SILK 

ROAD FROM CHINA, ktorá sa konala v dňoch 24-27. apríla 2018 v Košiciach. 

Písomne informoval o tejto konferencii, vzhľadom na svoju neprítomnosť na 

zasadnutí aj p. Mervart.  

Ing. Suhányi informoval o Konferencii ČESMAD, ktorá sa konala 26. apríla 2018 

v Bratislave.  

Ing. Komora informoval o blížiacom sa termíne platnosti elektronickej CMR a rád by získal 

viac informácií k tejto téme a mohli by sme informovať našich členov resp. reagovať/ 

pripomienkovať. Ing. Kroča prisľúbil pripraviť aktuálnu informáciu k e-CMR.  
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Prof. Gnap – informoval o stretnutí  na MV SR ( Ing. Kopal ) ohľadom rôzneho  

posudzovania okresných úradov pre vydanie koncesií pre činnosť zasielateľstvo.  

Odporúča iniciovať doplnenie  do Živnostenského zákona, aby sa uznávalo pre vydanie 

koncesie pre zasielateľstvo a logistiku aj vysokoškolské vzdelanie v odbore logistiky 

a zasielateľstvo a absolvovanie kurzu FIATA Diploma.  

Úloha: 21/18 pripraviť text návrhu na doplnenie  do Živnostenského zákona, aby sa uznávalo 

pre vydanie koncesie pre zasielateľstvo a logistiku aj vysokoškolské vzdelanie v odbore 

logistiky a zasielateľstvo a absolvovanie kurzu FIATA Diploma. 

Z: prof. Gnap                                                                                           30.06.2018 

Úloha : 22/18 opraviť/aktualizovať text s podmienkami pre vydanie oprávnenia podnikať 

v oblasti zasielateľstva podľa legislatívy na Slovensku v podkladoch pre CLECAT 

Z: prof. Gnap                                                                                           30.06.2018 

Úloha : 23/18 pripraviť plán vzdelávania odborných kurzov na druhý polrok 2018  

Z: prof. Gnap                                                                                           30.06.2018 

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 21.06.2018 o 10:00 v Štúrove.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 

 

Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil :  Ing. Peter Harach   


