
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

04/18 
 

 

Dátum: 19. apríla 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 p. Miloš Mervart.   

 

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 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 (stretnutie 10.04. s p. Kopalom  z MV 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 

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

otázky v cestnej preprave a riziká „fantómových dopravcov“  

Z: Ing. Komora,  Hindrová  - čiastočne splnená                                                     T: 30.04.2018 

Úloha 5/2018 :  Zabezpečenie chráneného bezpečnostného protokolu na web stránku Zväzu.  

Z:Hindrová–splnená 26.03. prechod na https (120.-EUR jednorazovo)                                                       

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 
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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 – odpoveď prišla 06.04.   

 
Úloha 07/18 : Spoločnosti Empresa express s.r.o. zaslať e-mailom oznámenie o prijatí za 
riadneho člena ZLZ SR.  

Z: p. Hindrová  - splnená   

                                                                                                                  

Úloha 8/2018 – prizývať spoločnosť OLTIS Slovakia s.r.o. na zasadnutia predstavenstvaZ: 
Hindrová  - splnená                                                                                          

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

Z: Hindrová    - splnená                                                                                         

Úloha 10/2018 –  Vyžiadať cenovú ponuku na služby, ktoré súvisia so zabezpečením 

Zhromaždenia členov ZLZ SR a Odbornej konferencie ZLZ SR 2018. 

Z: Hindrová     - splnená                                                                                        

 

3. Informácia o hospodárení za marec 2018  
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 

marec  2018 a prvý štvrťrok 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  LAGERMAX Slovakia, spol. 
s r.o., Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 31 432 298 
 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie spoločnosti : LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o., 
Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 31 432 298 
 
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                                                                                      T: 20.04.2018                                    
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5. Spoločnosť Grian, s.r.o. – PhDr. Martina Piačková- dopravná psychológia 

 

PhDr. Martina Piačková, konateľka spoločnosti Grian, s.r.o. a klinická psychologička 

vysvetlila členom predstavenstva svoju činnosť a ponúkla predniesť krátku prezentáciu 

o svojich službách dopravného psychológa aj pre členov ZLZ SR na Odbornej konferencii 

ZLZ SR 2018.  

Zároveň požiadala predstavenstvo aj o prijatie spoločnosti Grian, s.r.o., Františka 

Veselovského 11, 917 01 Trnava, IČO : 46 633 278 za pridruženého člena ZLZ SR.  

Záver :  Predstavenstvo zobralo prezentáciu na vedomie a odsúhlasilo prijatie spoločnosti : 

Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, 917 01 Trnava, IČO : 46 633 278 za pridruženého 

člena ZLZ SR.  

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                                                                                      T: 20.04.2018 

6. Rôzne 

p. Hindrová informovala o žiadosti, ktorá prišla od spoločnosti DeutschMann Interationale 
Spedition s.r.o. ( riadny člen ZLZ SR ) o súhlasné stanovisko ZLZ SR, ako stavovského 
zväzu, k ich žiadosti o nenávratný finančný príspevok k realizácii rozvoja sektorových 
zručností, pričom uvádzajú že sa jedná výlučne o vnútro-firemné vzdelávanie za pomoci 
skúsenejších kolegov, ako je to požadované v rámci výzvy MPaSV SR. Poslali okrem iného 
popisy postov, požadovaných zručností a zoznam kurzov a seminárov ktoré plánujú 
zrealizovať.   

Záver :  Predstavenstvo ZLZ SR, ako stavovský zväz pre logistiku a zasielateľstvo dáva 
kladné stanovisko  k  žiadosti spoločnosti DeutschMann Interationale Spedition s.r.o. o 
nenávratný finančný príspevok k realizácii rozvoja sektorových zručností, pričom sa 
bude jednať výlučne o vnútro-firemné vzdelávanie za pomoci skúsenejších kolegov, ako je to 
požadované v rámci výzvy MPaSV. 

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.  

Z: p. Hindrová                                                                                      T: 23.04.2018 
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Ing. Komora informoval o stretnutí s prezidentom ZAP SR, 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.  

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                                                                                       T: 23.04.2018 

p. Hindrová informovala o cenových ponukách za služby :nájom, občerstvenie a ubytovanie, 
pre realizáciu Zhromaždenia členov ZLZ SR a Odbornej konferencie ZLZ SR 2018 v dňoch 
14 a 15.11.2018 z hotela Kormorán v Šamoríne, z hotela Kaskady, Sliač – Sielnica a z hotela 
X-BIONIC® SPHERE v Šamoríne.  

Záver: Predstavenstvo rozhodlo, že Zhromaždenie členov ZLZ SR a Odborná konferencia 
ZLZ SR 2018  sa bude konať v dňoch 14 a 15.11.2018 v hoteli X-BIONIC® SPHERE 
v Šamoríne 

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                                                                                            T: 30.04.2018 

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 ,  Ing. Pavol Kužma a Miloš Mervart.  

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 17.05.2018 o 10:00 v Bratislave.  

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:50. 

 

Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil :  Miloš Mervart   


