
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
06/18 

 
 
Dátum: 21. júna 2018 so začiatkom o 10:00 
Miesto: v spoločnosti Speed Line, s.r.o. v Štúrove 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. 
 

1. Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overí Benjamín Chladný   
 

2.  Kontrola úloh 
 

Úloha 26/2017   : Ing. Komora navrhol napísať list Ministrovi dopravy a výstavby  SR v súvislosti so 
zmenami v európskej legislatíve s požiadavkou a vyňatie dopravy z legislatívy  
 
Z:  prof .Gnap , Ing. Komora, Ing. Suhányi –splnená                                                    T: 30.06.2018 
 
Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom 
 
Z: Ing. Komora, Ing. Suhányi a Ing. Bartošek  -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  -  splnená          
                         
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 -splnená                                                                                

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  -čiastočne splnená                                                                                    T: 30.06.2018 
                             
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 

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

Z: Hindrová     -vyžiadené                                                                                                                

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

Z: Hindrová                                                                                                                 T: 30.06.2018 
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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                                                                                                              T:  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                                                                                                               T:    30.06.2018 

Úloha : 23/18 pripraviť plán vzdelávania odborných kurzov na prvý polrok 2019  
Z: prof. Gnap                                                                                                                T:    30.09.2018 
 

3. Informácia o hospodárení za máj 2018  
 

Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
máj  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  MSC Slovakia- organizačná 
zložka , Mlynské nivy  14, 821 09 Bratislava , IČO : 36 287 539 
 
Záver :  Predstavenstvo  s potešením odsúhlasilo prijatie spoločnosti : MSC Slovakia- 
organizačná zložka , Mlynské nivy  14, 821 09 Bratislava , IČO : 36 287 539 
 
 
Úloha 24/18 : poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti MSC 
Slovakia- organizačná zložka , Mlynské nivy  14, 821 09 Bratislava , IČO : 36 287 539 
 
Z: p. Hindrová                                                                                      T: 22.06.2018                                    

5. Rôzne 

Pani Csizmadiová informovala o nekalých praktikách odťahovej služby na území Nemecka 
a zadržali tovar a žiadali o neoprávnenú úhradu v hotovosti. Ing. Komora odporučil 
informovať ČESMAD Slovakia o tejto skutočnosti a tak isto prisľúbil informovať aj kolegov 
na zasadnutí CLECAT, pre podozrenie z trestného činu vydierania. Odporučil poslať sťažnosť 
na Prezídium policajného zboru v Nemecku a Obchodnú komoru v Nemecku.  
 
Ing. Komora informoval o rokovaniach ohľadom zákona 106/2018 Z.z.  o prevádzke vozidiel v 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V uvedenom Zákone sa vyskytujú 
nesprávne pojmy ( nakladajúca organizácia ) a nesúlad s VGM a Dohovorom CMR , preto je potrebné 
ho pripomienkovať nakoľko sa nejedná o euro komfortný zákon.  
 
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                                                    T: 30.06.2018 
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Predstavenstvo ZLZ SR odsúhlasilo audit na GDPS pre ZLZ SR a následné vypracovanie 
Smernice pre ZLZ SR zo strany Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. 

Diskusia prebehla aj o téme GDPR a postavenia zasielateľa k tejto problematike so svojimi 
povinnosťami k dodávateľom a odberateľov.  
 
Úloha : 18a/18  Pripraviť krátku prezentáciu s rámcovými/všeobecnými  informáciami k téme GDPR 
vo vzťahu k zasielateľovi na Zhromaždenie členov ZLZ SR 14.11.2018 

Z: JUDr. Prosman                                                                                                                T: 30.09.2018 

Ing. Bartošek informoval o priebehu študijnej cesty do poľských prístavov Gdansk a Gdynia, 
ktorú zorganizoval ZLZ SR v dňoch 7-8.06.2018. Viac informácií na :  

https://zlz.sk/studijna-cesta-do-polskych-pristavov-gdynia-gdansk-2018/ 

Ing. Komora informoval o priebehu konferencie Speed Chain, ktorá sa konala na Zochovej 
chate v dňoch 7-8.06.2018.  

Na základe výzvy zo strany CLECAT zo dňa 20.06.2018, členovia predstavenstva ZLZ SR 
odsúhlasili podporu „Vyhlásenia k opatreniu o vysielaní pracovníkov “.  

Ing. Harach informoval o priebehu príprav novely Zákona o Finančnej správe SR a ďalej 
informoval, že téme vzdelávaniu mladých ľudí sa bude venovať aj tohtoročný FFF 2018, 
ktorý plánuje zorganizovať CLECAT v októbri 2018 v Bruseli.   

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  
 
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 14.09.2018 o 10:00 v Trnave  
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:45. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil :  Benjamín Chladný 


