
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
09/18 

 
Dátum: 07.novembra 2018 so začiatkom o 10:00 
Miesto: Šamorín - Čilistov 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1. Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overí Ing. Ivan Pobjecký   
 

2.  Kontrola úloh 
 
Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom 
 
Z: Ing. Komora, Ing. Suhányi a Ing. Bartošek  -trvá                                            T: 30.11.2018 
 
Úloha : 18/18  Pripraviť krátku prezentáciu s rámcovými/všeobecnými  informáciami k téme 
GDPR vo vzťahu k zasielateľovi na Odbornej konferencii ZLZ SR 08.11.2018 
Z: JUDr. Prosman  - splnená                                                                                                
 
Úloha 25/18 : pripraviť pripomienky/stanovisko/riešenia k Zákonu 106/2018 Z.z.  o 
prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  resp. 
Metodického usmernenia.  

Z: Ing. Komora, JUDr. Prosman , Mervart - splnená              

                                 
Úloha 27/18 : pripraviť krátku správu o činnosti jednotlivých sekcií ZLZ SR za rok 2018 
Z: predsedovia sekcií – splnená 
 

Úloha 28/18 : zverejniť aktuálne informácie na web stránke ZLZ SR ohľadom BREXITu 
a pripájať nové informácie s odvolaním sa na zdroj 
 
Z: p. Hindrová-trvá                           T: priebežne  
 

Úloha 29/18 : Zistiť ako uplatňujú GDPR v zasielateľstve za Rakúsko : Dáša Pobjecká, za 
Maďarsko : Ing. Komora, za ČR : p. Peter Menczer,  za Slovinsko : Hindrová, za EÚ : Harach 

 
Z: čiastočne splnená                                                                                   T: 30.11.2018 
 
 

3. Prijatie nového člena do ZLZ SR 
 
Pozvaní zástupcovia spoločnosti TS company s.r.o. sa nezúčastnili zasadnutia bez 
ospravedlnenia. 
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4. Informácia o hospodárení za október a január až október 2018  
 
 
Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
október 2018. Pani Mária Csizmádiová informovala členov predstavenstva ZLZ SR 
o hospodárení Zväzu za prvých 10 mesiacov roka 2018, pričom materiál bude predmetom 
informovania aj členov ZLZ SR na Zhromaždení členov .  
 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
 
 

5.  Príprava programu na ZČ a OK ZLZ SR 2018 
 

O  programe na Zhromaždenie členov ZLZ SR spolu s informáciou o Odbornej konferencii 
ZLZ SR 2018 boli členovia informovaní prostredníctvom e-mailov a na web stránke.  
 
Prepracovať návrh rozpočtu na rok 2019 – doplniť kolónku „Iné“ napr. tt Mníchov 2019 Dať 
návrh na zvýšenie členských príspevkov pre riadnych členov o 50.- EUR/rok na 690.- 
EUR/rok. Následne predložiť upravený návrh na rozpočet 2019 na schválenie Zhromaždením 
členov ZLZ SR.  
 

6. Rôzne 

 
Ing. Komora navrhol poslať list na Ministerstva zahraničných vecí SR, oddelenie EU vecí, 
Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR a aj na Letecký úrad SR 
k problematike BREXIT ( napr. prepravné povolenia ), pre zasielanie aktuálnych informácií a 
určenie kompetentnej osoby s ktorou môžeme komunikovať ohľadom problematiky 
BREXITu vo vzťahu k logistike, doprave a zasielateľstvu.   

Úloha 30/18 : Poslať list podľa hore uvedeného znenia  

Z: Komora                                                                                         T:     12.11.2018 

Diskusia prebehla o problematike GDPR a už vykonaných kontrolách a sankciách pri 
porušení a potreba osobného stretnutia s Úradom na ochranu osobných údajov SR. 

Snaha o zabezpečenie stánku pre ZLZ SR  na Veľtrhu transport a logistika Mníchov 2019 zo 
strany členov predstavenstva ZLZ SR stále pretrváva.  

 

7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  
 
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 17.01.2019 o 10:00 v Bratislave. 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:20. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil : Ing. Ivan Pobjecký 


