
           

Pozvánka  
na riadne zhromaždenie členov Zväzu logistiky a 

zasielateľstva Slovenskej republiky 
 

Prezident ZLZ SR v zmysle § 8 ods. 3  Stanov ZLZ SR zvoláva riadne zhromaždenie členov 
Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na  

 

13. november 2019 
 

o 15:00 hodine  
(Registrácia účastníkov 14,30 – 15,00 h)  

Miesto konania: Hotel X-BIONIC®, Šamorín - Čilistov 
 

Program rokovania: 
1. Voľba zapisovateľa a návrhovej komisie  
2. Správa o činnosti ZLZ SR 
3. Správa revíznej komisie o hospodárení Zväzu 
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2020 
5. Návrh a schválenie zmeny vo Všeobecných zasielateľských podmienkach ZLZ SR (bod 14.5) 
6. Voľba orgánov  ZLZ SR 
7. Vyhodnotenie študentských záverečných prác 
8. Diskusia 
9. Návrh a schválenie uznesenia 
10. Záver 
 
Odborný program :  
 
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. „Aktuality v colnom a daňovom práve“ 
 
Spoločnosť Crefoport s.r.o. „Ako na pohľadávky“ 
 
Po skončení oficiálneho programu sa uskutoční spoločenské posedenie s večerou v reštaurácii  

FERRIERS hotela X-BIONIC, kde bude pokračovať neformálna diskusia. 
 
     Dovoľujeme si pripomenúť, že Vaše pripomienky k návrhu kandidátov, môžete podať najneskôr do 10 dní        
pred konaním zhromaždenia.  
 
V Bratislave  04.10.2019            Ing. František Komora v.r. 
                        prezident ZLZ SR                                                                                                                 
 

Za správnosť: Katarína Hindrová  
 
Prílohy: Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov ZLZ SR  
              Návrh na zmenu vo VZP ZLZ SR (bod 14.5) 



 
 

Zoznam kandidátov 
pre voľby do orgánov Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky     

na Zhromaždení členov ZLZ SR dňa 13.11.2019 
 

Kandidát na prezidenta ZLZ SR: 
 
Komora František Ing. – PKZ Slovakia, spol, s r.o. 
 
Kandidáti na člena predstavenstva ZLZ SR–zástupcovia riadnych členov (volí sa 
max.11 kandidátov): 
 
Držík Ján, Mgr. – ALLOGI, s.r.o. (logistika a skladovanie) 
Harach Peter, Ing. – GEFCO Slovakia, s.r.o. (colné záležitosti) 
Chladný Benjamín – Schenker, s.r.o. (letecká preprava) 
Kužma Pavol, Ing. – Budamar Logistics,a.s. (železničná preprava) 
Menczer Peter – M&G SPEDITION Rožňava, s.r.o. (zasielateľstvo) 
Mervart Miloš – METRANS /Danubia/, a.s. (multimodálna preprava) 
Michalička Stanislav, Mgr. – INTERLINER, s.r.o. (námorná preprava) 
Pobiecka Daša, Bc – Gebrüder WEISS, s.r.o. (kusové a expresné zásielky) 
Pobjecký Ivan, Ing. – BATTAL spol s r.o. (preprava nebezpečných vecí) 
Prosman Maroš, JUDr. – Prosman a Pavlovič advokát.kancelária s.r.o.(právne 
záležitosti) 
Suhányi Tomáš, Ing. – TIREX s.r.o. (cestná preprava) 
 
Kandidát na člena predstavenstva ZLZ SR–zástupca pridružených členov 
(volí sa max. 1 kandidát): 
Gnap Jozef , Prof. Ing. PhD. – ŽU v Žiline 
 
Kandidát na predsedu Revíznej komisie: 
Csizmadiová Mária – SpeedLine, s.r.o. 
 
Kandidáti na člena Revíznej komisie (volia sa max. 2 kandidáti): 
Ján Jašenský, Ing. – Hanseatic Slovakia, s.r.o. 
Martin Hríň – Maximus Logistics s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14.5          Rozhodovanie sporov 

 
14.5.1      Všetky spory, ktoré vzniknú zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou. 

14.5.2      Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi tuzemskými účastníkmi zasielateľskej 
zmluvy, každá zo strán je oprávnená podľa svojej voľby predložiť spor na rozhodnutie 
Rozhodcovskému súdu Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 
Bratislava, Slovenská republika alebo príslušnému štátnemu súdu v Slovenskej republike. 

14.5.3      Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi účastníkmi medzinárodnej zasielateľskej 
zmluvy, budú sa spory rozhodovať v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde 
Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika 
podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Strany 
sa zaväzujú rozhodcovské rozhodnutie splniť v lehotách v ňom uvedených. 

14.5.4    Na účely rozhodovania sporov zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane otázky jej platnosti a zániku v rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom 
Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre stanovenie jeho 
príslušnosti v tejto veci, zasielateľská zmluva v samostatnej časti tejto zmluvy má obsahovať 
nasledovnú rozhodcovskú doložku:  

„Rozhodcovská doložka 

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o 
mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho 
poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Počet rozhodcov je 1 
(slovom: jeden) v prípade sporov s hodnotou sporu do 20.000 Eur alebo 3 (slovom: traja) vo 
všetkých ostatných prípadoch. V prípade pochybností sa má za to, že počet rozhodcov je 3 
(slovom: traja). V prípade, ak ide o spor, kde počet rozhodcov je 1 (slovom: jeden), strany 
sporu poverujú Predsedníctvo Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, aby v 
ich mene vybralo rozhodcu.  Jazykom rozhodcovského konania je [slovenčina a angličtina].  
Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.  

Ak rozhodnutie vo veci môže závisieť od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné 
znalosti a skúsenosti z oblasti logistiky, zasielateľstva, vrátane colného práva, môže si 
rozhodcovský senát vyžiadať odborné vyjadrenie od odborníka na túto oblasť, ktoré na 
základe žiadosti rozhodcovského senátu navrhne Prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva 
Slovenskej republiky. Rozhodcovský senát dá stranám možnosť vyjadriť sa k výberu 
odborníka. Na takéhoto odborníka sa primerane vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku 
Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory o nepredpojatosti znalca.“ 

14.5.5      Pre prípad, že zasielateľská zmluva nebude obsahovať rozhodcovskú doložku, ale 
bude odkazovať na znenie VZP ZLZ SR, má sa to, že zasielateľská zmluva a s tým 
súvisiaca príslušnosť Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory so sídlom 
Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre rozhodovanie sporov sa bude spravovať Rozhodcovskou 
doložkou v bode  14.5.4 týchto VZP ZLZ SR.  

 


