
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
06/20 

 
Dátum: 22. októbra 2020 so začiatkom o 10:00 
Miesto: online  
Prítomní:  Ing. František Komora, Mária Csizmádiová, Mgr. Ján Držík, Ing. Jozef Fejfár, 
prof. Ing. Jozef Gnap PhD., Ing. Peter Harach, Benjamín Chladný, Ing. Pavol Kužma, Peter 
Menczer, Miloš Mervart, Mag. Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. Ivan Pobjecký 
PhD., JUDr. Maroš Prosman, Ing.Tomáš Suhányi MBA, Roman Vallovič, Katarína Hindrová 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1. Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil :  Bc.Dáša Pobiecká 
 

2. Kontrola úloh 
 

Úloha 27a/17 : Osloviť ministerstvá, ktoré sú relevantné pre oblasť logistiky, zasielateľstva 
a dopravy a následne zorganizovať stretnutia.  
Z: Ing. Komora a všetci členovia predstavenstva -trvá                                          T: 31.12.2020 

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

Z: Ing. Harach, Hindrová-trvá                                                                              T: 1.Q.2021                                                                            

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. 

Z: Ing. Suhányi -trvá                                                                                              T: 31.12.2020 

Úloha 10/2020: Zorganizovať stretnutie s FS SR ohľadom IS pre systém UNITAS (p. Bulla 
alebo p.Kubáček) 
 
Z: Ing. Harach – stretnutie odložené na neurčito 

Úloha 11/2020 -  pripraviť informáciu pre členov ZLZ SR o cestnom balíčku- webinár pre 
členov 

Z: prof. Gnap -trvá                                                                                                 T: 30.11.2020 



 2 

Úloha 12/2020 – zorganizovať stretnutie s podpredsedom vlády SR pre legislatívu 

Z: JUDr. Prosman- čakáme na výzvu                                                              T: 30.11.2020 

Úloha 14/2020 – pripraviť list s upozornením na dôležitosť logistiky v oblasti zamestnávania 
na MH SR a APZ 

Z: Ing. Komora- splnené                                                                                        T: 30.09.2020 

Úloha 15/2020: napísať list na MDV SR, MH SR a MF SR  s podporou Hodvábnej cesty cez 
SR cez PPS Čierna nad Tisou. 

Z: Predstavenstvo  ZLZ SR -splnená                                                                 T: 30.09.2020 

Úloha 16/2020: informovať spoločnosť Agility Logistics, s.r.o. Senec o zamietavom 
stanovisku k ich žiadosti na zmenu riadneho členstva na pridružené členstvo v ZLZ SR  

Z:Hindrová-splnené                                                                                           T.25.09.2020 
 

3. Správa o hospodárení za september a 1.-9. 2020 
 
Generálna sekretárka, pani Hindrová  predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
september 2020 a informovala o hospodárskom výsledku za 9 mesiacov 2020 
a o predpokladanom HV za rok 2020.   

 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
 

4. Príprava ZČ ZLZ SR a OK 2020 ZLZ SR  

Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej  situácie v súvislosti s Covid-19, Predstavenstvo ZLZ 
SR potvrdilo zabezpečenie riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR, ktoré je naplánované na 
11.novembra 2020 od 15:00 formou online v dvoch možnostiach:   

A. členovia predstavenstva v priestoroch spoločnosti OLTIS Slovakia, s.r.o. na 
Tomášikovej 26 v Bratislave a členovia Zväzu online 

B. všetci iba online 

Úloha 17/2020 – pripraviť stručné správy o činnosti jednotlivých sekcií, ako podklad do 
správy o činnosti Zväzu pre Ing. Komoru 

Z: všetci členovia predstavenstva                                                                    T: 30.10.2020 

Predstavenstvo odporučilo dať na schválenie počas riadneho Zhromaždeniu členov ZLZ 
SR  návrh na vyrovnaný rozpočet pre rok 2021, ktorý počíta s príjmom od 100 riadnych 
členov a 16 pridružených členov bez zmeny výšky členského. 

Moderovať riadne Zhromaždenie členov 2020 bude pán Peter Mencer a Stanislav Michalička.  
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5. Rôzne  

Judr. Prosman poskytol aktuálne informácie a odporúčania ohľadom Brexitu od 1.1.2021 
(colné vyhlásenia, zjednodušené postupy, tranzit, voľný obeh, prechodné obdobie,  dodatočné 
colné vyhlásenia, clo a  DPH-odporúča zaevidovanie vo Veľkej Británii). Príručka, ktorá je 
aktualizovaná sa nachádza na web stránke Zväzu. Prisľúbil pripraviť webinár na túto tému do 
konca novembra za úhradu.  

Ing. Komora informoval o návrhu združenia CLECAT na zvýšenie členského príspevku 
z 8.000 EUR ročne na 20.000 EUR. Takéto navýšenie o 2,5 krát nie je zo strany ZLZ SR 
akceptovateľné a budeme prebiehať rokovanie o členskom vrátane informácie aký je dôvod 
na také radikálne zvýšenie členského.  

Úloha 18/2020 – rokovať o členskom v CLECAT, vrátane informácie aký je dôvod na 
radikálne zvýšenie členského.  

Z: Ing. Komora                                                                                                   T: 30.11.2020 

Diskusia prebehala aj o zabezpečení PC proti vírusom a heckerom s odporúčaním na 
zálohovanie dôležitých dokumentov spoločnosti (účtovníctva...) na externých diskoch, ktoré 
budú bezpečne uložené mimo priestorov firmy.  

Úloha 19/2020- zistiť možnosti o lektorovi na preškolenie zamestnancov spoločností/členov 
ZLZ SR ohľadom bezpečnosti/ zabezpečenia dokumentov/súborov v oblasti IT priestoru  
a možnosti na zabezpečenie webinára.  

Z:prof. Gnap a všetci členovia predstavenstva                                              T: 31.12.2020 

Ing. Komora informoval o snahe zabrániť presadeniu skutočnosti, aby zasielateľstvo bolo 
voľnou živnosťou podľa pripravovanej liberalizácie Živnostenského zákona zo strany MH 
SR. Komunikácia prebehla s MV SR, MH SR s podporou ČESMAD Slovakia, SOPK a APZ.  

Úloha 20/2020 – zistiť kto na MH SR má na starosti presadenie živnosti zasielateľstvo, ako 
voľnej živnosti a iniciovať stretnutie, ktorého sa zúčastnia Ing. Komora, Bc. Pobiecká a JUDr. 
Prosman.  

Z: Hindrová                                                                                                        T: 30.10.2020 

Ing. Harach upozornil na pretrvávajúci problém so skenerom vo Vyšnom Nemeckom 
a odporučil požiadať o pomoc MH SR a MF SR.  

Úloha 21/2020 – pripraviť list s požiadavkou o vyriešenie problému so skenerom vo Vyšnom 
Nemeckou na MH SR a MF SR 

Z: Ing. Harach, Hindrová                                                                                   T:30.10.2020    

Ďalšia  diskusia prebehla o aktuálnej situácii o pandémii a zabezpečení zamestnancov 
v spoločnostiach (interné predpisy - rozdelenie na skupiny, karanténa, vnútro - firemné  
testovanie, pretestovanie, právna stránka vo vzťahu zamestnávateľ/zamestnanec a testovanie 
a výsledky testovania, karanténa - náklady na PN resp. neplatené voľno?).  Odporúčajú hlavne 
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„zdravý rozum“ a brať to úvahy aktuálne nariadenia hlavného hygienika, Ústavu verejného 
zdravotníctva SR a individuálne podmienky vo firme pre vypravovanie interných smerníc. 
Dobré skúsenosti majú s testami antigénovými s možnosťou výteru na infekčnosť vírusom 
COVID-19.  

Operatívne stretnutia členov predstavenstva ZLZ SR pre riešenie urgentných 
situácií/problémov budú  9:30 online prostredníctvom MS Teams. Na základe podnetu od Ing. 
Komoru, budú členovia predstavenstva informovaní o termíne takéhoto stretnutia/schôdzky 
a následne dostanú aj link na pripojenie. 

JUDr. Prosman informoval o online konferencii, ktorú zorganizovala Hungarian 
Association os Customs Affairs (MVSZ) na tému problematiky V4 a colných otázok. 
Prisľúbil pripraviť krátku informáciu z tejto konferencie a stanovisko/pripomienky  
k predloženému návrhu Zmluvy na spoluprácu. 

 
6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 11.11.2020 o 11:00 v Bratislave 
podľa aktuálnej situácie osobne, alebo iba online.  
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a online poradu ukončil 
o 12:10. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                     Overil:  Bc. Dáša Pobiecká 


