
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
03/20 

 
Dátum: 25. júna 2020 so začiatkom o 10:05 
Miesto: Bratislava, Apollo Hotel 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil :  Benjamin Chladný 
 

2.  Kontrola úloh 
 

Úloha 27a/17 : Osloviť ministerstvá, ktoré sú relevantné pre oblasť logistiky, zasielateľstva a dopravy 
a následne zorganizovať stretnutia. Sledovať média a vyhlásenia politikov k téme logistika, 
zasielateľstva a doprava. 
Z: Ing. Komora a všetci členovia predstavenstva                                                            T: 30.09.2020 

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    Zistiť aktuálny stav, vzhľadom na aktuálnu situáciu  a pokračovať v  diskutovali 
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: 30.09.2020 

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. Mervart –trvá                                                                                        T: priebežne 

Úloha 2/2020 : podporiť a spropagovať aktivity týkajúce sa vzdelávania a odbornej praxe formou 
„zmluvných pracovísk“ na SOŠD Kvačalova 20, Bratislava 

Z: Hindrová – čiastočne splnená                                                                                   T: 31.03.2020  
 

Úloha 03/20 : poslať oznámenie o odložení prijatia za pridruženého člena na koniec roka 2020 
spoločnosti PRO Logistics Europe s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava    IČO: 52 443 582 
Z: p. Hindrová -splnená                                                                                                 T: 13.02.2020              

Úloha 4/2020 : Pripraviť školenie/prednášku pre členov ZLZ SR ohľadom DPH s lektorom zo strany 
MF SR.  

Z: Ing. Harach, Hindrová-trvá                                                                                      T: 30.9.2020 

Úloha 5/2020 : Začať rokovania o „Zelenej iniciatíve“ v súvislosti s odbúraním administratívnej 
a papierovej záťaže pri prepravných dokumentoch a fakturácii pri prepravách tovaru na úrovni 
CLECAT, FIATA a IRU. 
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Z: Ing. Suhányi -trvá                                                                                                     T: 30.09.2020 
 

3. Správa o hospodárení za február, marec, apríl, máj a 1.-5. 2020 
 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za február, 
marec, apríl a máj 2020 a informovala o hospodárskom výsledku za uvedené obdobie.    

 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  

4. Zrušenie členstva v Zväze 

O zrušenie členstva požiadali spoločnosti : BGM-impex, s.r.o. Mlynská 159, 962 33 Budča, 
lebo ukončili činnosť zasielateľstva a spoločnosť Raben Logistics Slovakia, s.r.o. Diaľničná 
cesta 28,  903 01 Senec.  

Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu na vedomie, ale zaujíma sa o dôvod zrušenie členstva.  

Úloha 6/2020: požiadať spoločnosť Raben Logistics Slovakia, s.r.o. Diaľničná cesta 28,  903 01 
Senec o dôvod zrušenia členstva vo Zväze.  

Z: Hindrová                                                                                                                T: 30.06.2020  

5. Návrh na zvýšenie poplatku za kurz FIATA Diploma 

Prof. Jozef Gnap požiadal predstavenstvo schválenie zvýšenia poplatku za akreditovaný kurz 
Zasielateľstvo Špedičný Expert FIATA-Diploma na 1550.- EUR/osoba pre riadnych členov 
ZLZ SR a pre ostatných 1850.- EUR/osoba.  

Záver: Predstavenstvo schválilo zvýšenia poplatku za akreditovaný kurz Zasielateľstvo 
Špedičný Expert FIATA-Diploma na 1550.- EUR/osoba pre riadnych členov ZLZ SR a pre 
ostatných 1850.- EUR/osoba.  

6. Diskusia o možnej spolupráci s pánom Jánom Nemcom za jeho osobnej účasti 
(Permanent Representative to the EU a ČESMAD Bohemia and ČESMAD Slovakia) 

Hosť, Jan Němec predstavil členom predstavenstva svoju činnosť a ponúkol spoluprácu a  
lobbing v Bruseli pri EU, pre oblasť zasielateľstva a logistiky v troch možných úrovniach na 
základe honoráru.  

Úloha 7/2020: rozhodnúť o úrovni resp. podmienkach lobbingu zo strany Jana Němca v Bruseli pri 
EU, pre oblasť zasielateľstva a logistiky 

Z: členovia Predstavenstva                                                                                               T: 23.07.2020  

7. Diskusia o podpore zmien v legislatíve pre sezónne zamestnávanie cudzincov 
v doprave a logistike za účasti zástupcov Asociácie priemyselných zväzov SR a 
DHL Supply Chain 

Generálny tajomník Asociácie priemyselných zväzov, Mgr. Andrej Lasz, predstavil štruktúru 
a činnosť Asociácie priemyselných zväzov a požiadal o podporu ZLZ SR pre presadenie 
zmeny v legislatíve SR pre sezónne zamestnávanie cudzincov v logistike a doprave, nakoľko 



 3 

situácia si to aktuálne vyžaduje. Podrobnejšie vysvetlila situáciu na trhu práce pre sezónne 
zamestnávanie cudzincov aj pani Andrea Janíčková z DHL Supply Chain. Zároveň zo strany 
APZ bola ponúknutá spolupráca v oblasti logistiky a dopravy a navrhnuté ďalšie stretnutie.  

Záver: Predstavenstvo ZLZ SR podporuje presadenie zmeny v legislatíve SR pre sezónne 
zamestnávanie cudzincov v logistike a doprave a súhlasí so spoluprácou s APZ v oblasti 
logistiky a dopravy. 

Úloha 8/2020: V prípade požiadavky zo strany APZ pripraviť podporné stanovisko pre presadenie 
zmeny v legislatíve SR pre sezónne zamestnávanie cudzincov v logistike a doprave 

Z:  Hindrová                                                                                                               T: 23.07.2020  

Úloha 9/2020: Pripraviť stretnutie APZ  a ZLZ SR na prediskutovanie ďalších možností spolupráce 
v logistike a doprave 

Z:  Hindrová                                                                                                               T: 23.07.2020  

8. Rôzne  

Ing. Suhányi informoval o stretnutí na MZV a EZ SR ohľadom Brexitu s tým, že až do 30.6. 2020 
môže  Veľká Británia požiadať EU o predĺženie prechodného obdobia pre Brexit. V opačnom prípade 
príde k „tvrdému“ Brexitu a bude záležať na dvojstranných dohovoroch jednotlivých členských krajín 
EU s Veľkou Britániou. 

Ing. Harach odporúča stretnutie s FS SR nakoľko nefungujú informačné systémy colných úradov na 
celom Slovensku.  

Úloha 10/2020: Zorganizovať stretnutie s FS SR 

Z: Ing. Harach                                                                                                            T:30.9.2020 

 

Členovia predstavenstva informovali o situácii v zasielateľských spoločnostiach počas Corona krízy. 

Predstavenstvo ZLZ SR považuje za účelnú metódu zabezpečenia školení aj formou webinárov. 

Začať vybavovať sponzoring pre transport a logistika v Mníchove, ktorý bude 4.- 7.5.2021 

Pripraviť pre Zhromaždenie členov ZLZ SR 2020 aj alternatívu zabezpečenia cez informačné systémy. 

9. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 23.07.2020 o 10:00 v Trnave.   
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 13:15. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                     Overil: Benjamin Chladný 


