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Zápisnica spísaná na riadnom zhromaždení členov Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR 2018 

 
 
Dátum: 07. novembra 2018 
Miesto rokovania: Hotel X-Bionic, Šamorín - Čilistov 
   
Prítomní zástupcovia členov ZLZ SR: podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia zúčastnili 
zástupcovia  22 riadnych členov, 6 pridružených členov a hostia. Zhromaždenie členov bolo 
uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
   
Prítomných privítal Ing. Milan Lukačovský, ktorý  viedol zasadnutie zhromaždenia členov 
ZLZ SR . Následne nechal Ing. Lukačovský hlasovať o programe zhromaždenia členov. 
   
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený bez pripomienok. 
  
1.         Voľba zapisovateľa a návrhovej komisie   
Za zapisovateľa bola navrhnutá  generálna sekretárka zväzu Katarína Hindrová. Za  členov 
návrhovej komisie boli navrhnutí  Ing. Anton Šnegoň – predseda, Bc. Peter Marek a Ing. 
Jozef Fejfár ako členovia. Proti predloženým návrhom neboli vznesené pripomienky 
a navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne zvolení. 
   
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý. 
   
2.         Správa o činnosti ZLZ SR   

Správu o činnosti ZLZ SR od posledného Zhromaždenia členov ZLZ SR  predniesol prezident 
ZLZ SR Ing. František Komora. Správa o činnosti ZLZ SR je v prílohe č. 1 k tejto zápisnici. 

Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie bez pripomienok a jednomyseľným 
hlasovaním správu schválilo. 

3.         Správa revíznej komisie o hospodárení  

Správu o hospodárení zväzu – uzavretie rozpočtu za rok 2017 a predbežné hodnotenie 
rozpočtu za január až október 2018 predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária 
Csizmadiová. 

Správa o hospodárení je v prílohe č. 2 k tejto zápisnici. 

Výsledok hlasovania: Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2017 

a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za rok 2018 prednesenú Máriou 

Csizmadiovou. 

 

4.         Schválenie rozpočtu na rok 2019 – návrh na rozpočet predložila pani Mária 
Csizmadiová, predsedníčka revíznej komisie.   

Predložený rozpočet ZLZ SR na rok 2019 s návrhom na zvýšenie členského príspevku na 
690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR je v prílohe č. 3 k tejto zápisnici. 
   
Výsledok hlasovania o rozpočte na rok 2019:  
Rozpočet na rok 2019 bol schválený jednohlasne . 
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5.         Vyhodnotenie študentských záverečných prác   

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap oznámil výsledky 
vyhodnotenia zaslaných prác. Počet prihlásených prác bol 10 zo 5 škôl. Prvé tri boli 
odmenené diplomom a finančnou odmenou - 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 
70,- €: 
 

1. miesto : Júlia Neuschlová, SPŠ dopravná Zvolen 

             Téma: Technológia skladovania 

2. miesto : Gabriela Chmelová, SOŠD Kvačalova 20, Bratislava 

                        Téma: Logistické zabezpečenie prepravy konkrétneho tovaru v EU a mimo EÚ 

vo firme Cargo-partner SR s.r.o. 

3. miesto : Peter Forrai, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice 

             Téma: Preprava nadrozmerných nákladov 

Diplomy a finančné odmeny študentom odovzdali prezident zväzu Ing. Komora a 1. 
viceprezident predstavenstva  pán Menczer.  

 

Následne bol ocenený Miloš Mervart za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky 
a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku. 

 

6.        Diskusia  

V rámci diskusie vystúpil Mgr. Stanislav Michalička zo spoločnosti INTERLINER s.r.o. 
s pripomienkou k dennému monitoringu tlače. Odporučil zmenu zamerania oblastí, z ktorých 
sa tlačové informácie získavajú. 

Ing. Suhányi informoval o priebehu zasadnutia pracovnej skupiny cestnej dopravy pri 
celosvetovej organizácii FIATA.  

   

7. Návrh uznesenia  

Zhromaždenie členov ZVÄZU LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SR, ktoré sa konalo dňa 

07. novembra 2018 v Hoteli X-Bionic, Šamorín - Čilistov a ktoré bolo uznášaniaschopné vo 

všetkých otázkach podľa jednotlivých bodov vopred zaslaného programu, prijalo nasledujúce 

uznesenie :  

1.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo zapisovateľa  Katarínu Hindrovú 
a zloženie  návrhovej komisie Ing. Anton Šnegoň predseda, Bc. Peter Marek a Ing. Jozef 
Fejfár- členovia. 

2.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo správu o činnosti ZLZ SR a sekcií 
zväzu prednesenú Ing. Františkom Komorom. 

3.) Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2017 prednesenú pani 
Máriou Csizmadiovou  a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2018.  
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4.) Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. 

 

5.)  Zhromaždenie členov zobralo na vedomie vyhodnotenie prác študentov stredných škôl 

a ich následné ocenenie. 

6.)    Zhromaždenie členov zobralo na vedomie informácie, pripomienky a návrhy členov  

        vyplývajúce z diskusie a ukladá predstavenstvu zaoberať sa nimi na schôdzi   

        predstavenstva a následne informovať členov.  

 

Po vyčerpaní programu sa predsedajúci poďakoval prítomným za účasť.  

Následne zasadnutie ukončil a pozval prítomných na spoločenské posedenie s občerstvením. 

 
      
Zapísala : Katarína Hindrová                                             Overil: Ing. František Komora v.r. 
     


