
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
04/19 

 
Dátum: 11. apríla 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 :  Dáša Pobiecká 
 

2.   Kontrola úloh 
 
Úloha 27/2017 : zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi politickými strán, ktoré sa zaujímajú 
o dopravu a logistiku 
 
Z: Ing. Komora -trvá                                                                                                       T: 30.09.2019 
 

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 04/19 : Účasť na rokovaní  o výzve MDV SR na vypracovanie koncepcie poskytovania dotácií 
pre kombinovanú dopravu 
 
Z: Ing. Kužma, p. Mervat, Hindrová , splnená                                                                 
 
 
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  -splnená    
 

3. Informácia o hospodárení za marec 2019  
 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
marec 2019 a za január – marec 2019.   
 

Záver: Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
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4. Prijatie nového člena do Zväzu 
 
O prijatie za riadneho člena ZLZ SR požiadala spoločnosť : Rainbow Logistics s.r.o., 
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica  IČO : 47 419 431 
 
Záver :  Predstavenstvo  odsúhlasilo prijatie za riadneho člena spoločnosť : Rainbow 
Logistics s.r.o., Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica  IČO : 47 419 431 

 
Úloha 06/19 :  
poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti  :  
Rainbow Logistics s.r.o., Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica  IČO : 47 419 431 
 
Z: p. Hindrová                                                                                      T: 12.04.2019               

5. Zánik členstva 

O zrušenie pridruženého členstva v Zväze požiadala spoločnosť DGSA Consulting s.r.o., 
Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, IČO 46 242 597 o zrušenie členstva vystúpením.  
 

Záver :  Predstavenstvo  zobralo na vedomie žiadosť spoločnosti DGSA Consulting s.r.o., 
Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, IČO 46 242 597 o zrušenie členstva vystúpením. 

 
 

6. Stanovisko k vyhodnoteniu potreby absolventov v odbore Logistika ako jeden 
z najmenej perspektívnych odborov vo vysokoškolskom vzdelávaní II. stupňa:   
https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/moje-trendy/odbory-vzdelania?guide=1 
 

Prof. Gnap informoval o štatistických výstupoch podľa hore uvedenej stránky, ktorá je 
statická a bola vytvorená na základe prieskumu spoločnosťou Trexima. Štatistické výstupy 
nie sú podľa členov predstavenstva relevantné a nezodpovedajú skutočnosti.  
Zväz logistiky a zasielateľstva SR podporuje vzdelávanie študijného odboru dopravné služby 
podľa študijného programu zasielateľstvo a logistiky pre denné štúdium vysokoškolského 
vzdelávania I. a II. stupňa podľa predloženého študijného programu na rok 2018/2019.  
 
Úloha 07/19: zistiť u členov ZLZ SR, či ich spoločnosť Trexima požiadala o zapojenie sa do 
prieskumu, ktorého štatistické údaje boli zverejnené na 
https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/moje-trendy/odbory-vzdelania?guide=1 
 
Z: Hindrová                                                                                              T: 26.04.2019 
 

7. Stanovisko k výzve MDV SR na vypracovanie koncepcie poskytovania dotácií pre 
kombinovanú dopravu. (v prílohe materiál a zápis z prvého stretnutia na MDV 
SR) 

 
Rokovania sa dňa  27.03.2019 na MDaV SR  zúčastnili Ing. Kužma, p. Mervart a p. Hindrová 
a pripravili  písomné stanovisko k návrhu koncepcie pre poskytovanie dotácií pre kombinované 
dopravu na Slovensku – v prílohe zápisu .  
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Úloha 08/19 : pokračovať v rokovania pracovnej skupiny pri MDV SR pre prepracovanie návrhu 
koncepcie pre poskytovanie dotácií pre kombinované dopravu na Slovensku.  

 
Ing. Kužma, p. Mervat                                                                                T: priebežne 

 

8. Rôzne 

Ing. Komora informoval o priebehu zasadnutia HQ FIATA v Zurichu v dňoch 27.03-
29.03.2019. Ďalej informoval o stretnutí ohľadom BREXITU na britskej ambasáde v Prahe 
dňa 9. apríla 2019. 

Ing. Suhányi informoval novinkách zo zasadnutia pracovnej skupiny pre cestnú dopravu pri 
FIATA, ktoré sa uskutočnilo 27.03.2019.  

Dáša Pobiecká prisľúbila pripraviť informáciu k e-Kase vo vzťahu k zasielateľským 
spoločnostiam.  

Miloš Mervart informoval o verejnom kontajnerovom terminály v Tepličke nad Váhom, 
ktorý má v prenájme spoločnosti TIP Žilina s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou 
METRANSu. 
 
Prof. Gnap informoval o pravdepodobnej verzii Nariadenia 561 a 156 k  návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o 
minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a 
časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie 
polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) 
, ktorá bola schválená Európskym parlamentom 4.4.2019.  Pravdepodobná verzia je prílohou 
zápisu.  
 
Zároveň  upozornil aj na novo spracované ceny za prepravu balíkov v štátoch EÚ (Public 
tariffs on cross-border parcel delivery services | Internal Market, Industry, Entrepreneurship 
and SMEs) :  
 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-
border_en 

9. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  
 
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 22.05.2019 o 10:00 v Bratislave. 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 13:35. 
 

 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                         Overila : Dáša Pobiecká 


