
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
06/19 

 
Dátum: 13. júna 2019 so začiatkom o 10:10 
Miesto: Bratislava, reštaurácia Pannonia 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil :  p. Peter Menczer 
 

2.   Kontrola úloh 
 
Úloha 27/17 : 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 02a/19  Zabezpečiť stretnutie s Ing. Jablonkovou z MF SR, hlavne v súvislosti s transferovým 
oceňovaním. 

Z: JUDr. Prosman -trvá                                                                                                        T: 30.06.2019 

 
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   -trvá                                                                                             T: priebežne 

 
Úloha 09/19 :  
poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti  : CSV s.r.o., 072 51 Vyšné 
Nemecké 95  IČO : 51 405 679 a za pridruženého člena spoločnosť: MACULA poisťovacie 
služby  s.r.o., nám. Martina Benku 6302/14, 81107 Bratislava, IČO: 35 978 201 
 
Z: p. Hindrová  -splnená                                                                                    T: 23.05.2019               
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Úloha 10/19 :  

poslať oznámenie o vylúčení zo Zväzu spoločnostiam : HPC Slovakia s.r.o, Košická 3, 045 01 
Moldava nad Bodvou a  MADISON, spol. s r.o. , Rumunská 256/25, 120 00 Praha, ČR 
 
Z: p. Hindrová  - splnená                                                                                    T: 24.05.2019     
 
Úloha 11/19 :  
 
Poslať poďakovanie  Ing. Boledovičovej a požiadať o stretnutie s jej nástupcom, aby 
spolupráca s Policajným prezídiom SR kontinuálne pokračovala.    

Z: Ing. Komora-splnená                                                                              T:   27.05.2019   
 

3. Informácia o hospodárení za máj 2019  
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za máj 
2019 a informovala o nákladoch, ktoré boli do 31.05.2019 zaúčtované za veľtrh transpot a logistic 
v Mníchove 2019 

 
Záver: Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o hospodárení bez pripomienok a očakáva 
celkový prehľad výdavkov Zväzu za tl Mníchov 2019 na nasledujúcom zasadnutí.  
 

          

4. Veľtrh transport a logistic Mníchov 2019 

Predstavenstvo hodnotilo priebeh veľtrhu transport logistic Mníchov, ktorý sa konal v dňoch 
04.06. – 07.06.2019 a ZLZ SR mal na výstavisku stánok č. 278 v Hale B2. V rámci diskusie 
boli spomenuté rôzne podnetné návrhy na tl 2021 v prípade, že sa ZLZ SR opäť rozhodne pre 
účasť ako vystavovateľ.  
 
 
UZNESENIE :  
Predstavenstvo odsúhlasilo odmenu vo výške 500.- EUR pre Mgr. Stanislava Michaličku jr. 
a odmenu vo výške 500.- EUR pre  GS Katarínu Hindrovú, za prípravu stánku a úspešnú 
prezentáciu ZLZ SR na stánku počas veľtrhu Transport a Logistika 2019 v Mníchove.  
 

5. Rôzne  

Ing. Komora informoval o pozvaní na rokovanie zo strany MDaV SR ohľadom analýzy 
výstavby a financovania intermodálnej prepravy (TIP) s ohľadom na pokrytie rastúcich 
objemov. Stretnutia sa dňa 03.07.2019 o 10:00 sa zúčastní Ing. Komora a Miloš Mervart.  

Rozhovor s Ing. Martinou Džubákovou, PhD. k projektu európskej komisie ESPON 2020 
Technologická transformácia regionálnych ekonomík EU z  Ekonomickej univerzity 
v Bratislave prebehne 03.07.2019 o 13:00 a zúčastní sa ho Ing. František Komora.  
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JUDr. Vysocký informoval o aktuálnej situácii o možnostiach vytvorenia stáleho 
rozhodcovského súdu pri ZLZ SR, s tým, že odporúča, aby sa ZLZ SR zapojilo do už 
existujúceho rozhodcovského súdu a to buď do SOPK alebo Slovenskej advokátskej komory, 
kde je garancia priamo zo zákona. Navrhuje stretnutie zástupcov Slovenskej advokátskej 
komory a zástupcov ZLZ SR, aby sa vydiskutovali podmienky.  

 
Úloha 12/19 : zabezpečiť stretnutie s tajomníkom Slovenskej advokátske komory, pričom  
navrhnutý prvý termín je 28.06.2019 o 8:00 
 
Z: JUDr. Vysocký                                                                                    T: 31.07.2019               
 

Ing. Komora sa zúčastní Valného zhromaždenia CLECAT dňa 26.06.2019 v Paríži. 

Working Group Road pri FIATA bude v Lisabone dňa 5.9-6.9.2019 a zúčastní sa ho Ing. 
Suhányi.  

ZLZ SR spolu so SSL ČR organizuje odbornú exkurziu do jadranských prístavov Koper 
a Rijeka sa bude konať 17.- 20.09.2019.  

V priebehu jesene 2019 plánuje prof. Gnap zvolať sekciu vzdelávania a vydavateľstva ZLZ 
SR za účasti stredných škôl, našich pridružených členov za účelom zistenia aktuálneho stavu 
vo vzdelávaní v doprave, logistike a zasielateľstve.  

Zasadnutie žel. sekcie pri ZLZ SR sa bude konať 24.10.2019 o 10:00 v Nízkych Tatrách- 
hotel GRAND.  

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa bude konať 13.11.2019 v hoteli X-Bionic v Šamoríne 
a 14.11.2019 sa bude konať Odborná konferencia ZLZ SR tiež v hoteli X-Bionic 
v Šamoríne.  

 

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  
 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 25.09.2019 o 10:00  v CHATEAU 
GBEĽANY za účasti Českej logistickej asociácie a konateľa časopisu Transport a logistika 
Mgr. Viliama Bujnu.  
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 
 

 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                  Overil : p. Peter Menczer 


