Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
03/19
Dátum: 13. marca 2019 so začiatkom o 10:00
Miesto: Bratislava, reštaurácia Pannonia
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora.
1. Určenie overovateľa zápisnice
Zápisnicu overil : Ing. Peter Harach
2. Kontrola úloh
Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom
Z: Ing. Komora -trvá

T: 31.03.2019

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 02/19 - pokračovať v diskusii o informáciách týkajúcich sa Smernice o DPH, pokiaľ ide
o zavedenia podrobných tech. opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie
obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Členské štáty EÚ budú mať povinnosť prevziať túto Smernicu
do 30.06.2022.
Z: Ing. Harach, Ing. Komora, Bc. Pobiecká, JUDr. Vysocký/JUDr. Prosman, Csizmádiová-trvá
T: 30.06.2019
Úloha 03/19 - príprava materiálu/téz pre členov ZLZ SR k BREXITu
Z: Ing. Komora, JUDr. Prosman – splnená, poslané členom e-mailom dňa 26.02.2019 a bude
pripravený update

3. Informácia o hospodárení za február 2019
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za február
2019 a informovala o platobnej disciplíne členov ohľadom platenia členských príspevkov na 2019.
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.

4. Príprava konferencie k BREXITu
Predstavenstvo sa zhodlo, že konferenciu na tému BREXIT vzhľadom na meniacu situáciu
zorganizujeme dňa 21.03.2019 iba keď bude jednoznačné po štvrtkovom hlasovaní Britského
Parlamentu, že k 29.03.2019 bude BREXIT bez dohody a odkladu. V opačnom prípade sa bude
konferencia konať neskôr podľa aktuálnej situácie. Je však potrebné potvrdiť prednášky
a prednášajúcich zo strany MF SR a FS SR.

5. Stanovisko k výzve MDV SR na vypracovanie koncepcie poskytovania dotácií pre
kombinovanú dopravu
Rokovanie je plánované predbežne na 27.03.2019 na MDaV SR a zúčastní sa ho Ing. Kužma, p.
Mervart a p. Hindrová
Úloha 4/19 : Účasť na rokovaní o výzve MDV SR na vypracovanie koncepcie poskytovania dotácií
pre kombinovanú dopravu
Z: Ing. Kužma, p. Mervat, Hindrová
6.

T: 27.03.2019

Luka Koper- Mrs. Ksenija Makovac- zástupkyňa prístavu Koper pre Čechy a Slovensko

Pani Ksenija Makovac predstavila možnosti, kapacity a parametre prístavu a tak isto aj investičné
zámery. Prejavila záujem o pokračovanie vo vzájomnej spolupráci, ponúkla návštevu prístavu
a podporu našej odbornej konferencie ZLZ SR v novembri 2019.
7. Rôzne
Stanovisko k vyhodnoteniu potreby absolventov v odbore Logistika ako jeden z najmenej
perspektívnych odborov vo vysokoškolskom vzdelávaní II. stupňa, podľa www.trendyprace.sk ,
Táto téma bola presunutá na budúce zasadnutie.
JUDr. Prosman informoval o príprave newsletter k systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi
členskými štátmi EÚ. Pričom upozornil, že zvýhodnené budú spoločnosti s SHS.
Diskusia prebehla o možnosti zúčastniť sa transport a logistika Mníchov 2019 v dňoch 04.07.06.2019 na základe ponuky o možnosti montáže stánku cez spoločnosť EXPO-

Consult+Service,spol. s r.o., ktorá v predchádzajúcom období robila pre nás stánok
v Mníchove. Je však potrebné zistiť reálnu možnosť voľného stánku cez oficiálnu stránku
transport logistic 2019 a následne všetko potrebné objednať, zabezpečiť a osloviť aj členov
Zväzu s informáciou o ich neaktívnej participácia (propagácia spoločnosti v materiáloch
Zväzu), a s výzvou o aktívnu participáciu za poplatok (propagačné materiály a priestor na 2
hodiny). Do budúcnosti (rok 2021) počítať aj s možnosťou o spoluúčasti členov ZLZ SR.
Úloha 05/19 Zistiť možnosť voľnej plochy/stánku na transport a logistika 2019 v Mníchove,
v prípade potvrdenia voľného priestoru do 20 m2, objednať stánok, montáž a dekoráciu
stánku a urobiť propagáciu a aj s ponukou pre členov Zväzu na aktívnu participáciu za
poplatok 300.- EUR (propagačné materiály k dispozícii na stánku počas veľtrhu a priestor v
stánku na 2 hodiny pre rokovanie podľa vopred dohodnutého harmonogramu)
Z: Hindrová

T: ihneď

Exkurzie pre členov ZLZ SR do prístavu Koper je naplánovaná na september 2019 spolu so SSL ČR.

8. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 11.04.2019 o 10:00 v Bratislave.
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:10.
Zapísala: Katarína Hindrová

Overil : Ing. Peter Harach
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