
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
05/20 

 
Dátum: 24. septembra 2020 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 27a/17 : Osloviť ministerstvá, ktoré sú relevantné pre oblasť logistiky, zasielateľstva 
a dopravy a následne zorganizovať stretnutia.  
Z: Ing. Komora a všetci členovia predstavenstva                                              T: 31.10.2020 

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: 31.10.2020 

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. 

Z: Ing. Suhányi -trvá                                                                                            T: 31.12.2020 

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

Z:  Hindrová- priebežne, požiadané o spoluprácu a finančnú podporu zo strany SARIO na tl 
Mníchov 2021- splnené, pristupujúce členstvo ZLZ SR v APZ                          T: 23.07.2020  

Úloha 10/2020: Zorganizovať stretnutie s FS SR ohľadom IS pre systém UNITAS (p. Bulla) 
Z: Ing. Harach –splnené, stretnutie odložené, čakáme na ich výzvu, urgovať                            
T: 30.9.2020 

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

Z: prof. Gnap -trvá                                                                                              T: 30.9.2020 
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Úloha 12/2020 – zorganizovať stretnutie s podpredsedom vlády SR pre legislatívu 

Z: JUDr. Prosman- splnené, čakáme na výzvu                                                   T: 31.10.2020 

Úloha 13/2020 – pripraviť krátku informáciu s upozornením na riziká pri BREXITe bez 
dohody 

Z: Ing. Harach - splnené                                                                                     T: 31.07.2020 

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

Z: Ing. Komora- trvá                                                                                           T: 30.9.2020 
 

3. Správa o hospodárení za júl a august 2020 
 
Generálna sekretárka, pani Hindrová  predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
júl a august 2020 a informovala o hospodárskom výsledku za 8 mesiacov 2020.    

 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
 

4. Príprava ZČ ZLZ SR a OK 2020 ZLZ SR  

Po diskusii a zvážení aktuálnej situácie v súvislosti s Covid-19, Predstavenstvo ZLZ SR 
rozhodlo o zabezpečení riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR, ktoré je naplánované na 
11.novembra 2020 od 15:00,  formou on line prostredníctvom Zoom Video 
Communications – návrh pozvánky je v prílohe č. 1. (pri zabezpečení hlasovania za 
uzatvorenie roka 2019 a návrhu rozpočtu na 2021) 

Technickú podporu (plátno, projektor, ozvučenie, kameru a PC), tak isto aj vhodnú miestnosť 
s kvalitným internetovým pripojením ponúkla spoločnosť OLTIS Slovakia, s.r.o. 

Predstavenstvo tak isto rozhodlo o preložení/odložení Odbornej konferencie ZLZ SR, 
naplánovanej na 12.novembra 2020 na jar 2021 resp. na obdobie vhodnejšie z dôvodu Covid. 

Zároveň Predstavenstvo odporučilo zabezpečiť v čase krízy spôsobenej COVID-19, webináre 
pre členov Zväzu zdarma.  

5. Predstavenie zástupkyne DCT Gdansk pre CZ a SK  

Pani Adela Kurečková, zástupkyňa DCT Gdansk pre CZ a SK sa ospravedlnila z dôvodu 
uzatvorených hraníc medzi SR a ČR a poslala emailom krátku prezentáciu. 
 

6. Rôzne  
 

Ing. Komora informoval o liste z Britskej Ambasády od Mr. Nigel Baker  o podpore 
kampane  „Pokračujme v obchodovaní „“  príloha č. 2. 
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Ing. Kužma informoval o stretnutí so spoločnosťou FELB, colnou správou SR a Ukrajiny,  
pohraničnou políciou Ukrajiny a SR  o aktualitách v prepravách Čína – Európa.  Zároveň 
informoval aj o stretnutí pracovnej skupiny pre kombinovanú dopravu podľa článku 
8.Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o 
medzinárodnej kombinovanej doprave na MDV SR dňa 04.09.2020.  

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                                                                                T: 30.09.2020 

Spoločnosť Agility Logistics, s.r.o. Senec, IČO: 43 839 002, požiadala o zmenu členstva 
z riadneho na pridruženého člena ZLZ SR z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie.  

Záver: Predstavenstvo rozhodlo, že vzhľadom k činnosti spoločnosti Agility Logistics, s.r.o. 
podľa výpisu z OR SR (manipulácia s tovarom, skladovanie a zasielateľstvo) nie je možná 
zmena z riadneho člena na pridruženého člena Zväzu.  

Úloha 16/2020: informovať spoločnosť Agility Logistics, s.r.o. Senec o zamietavom 
stanovisku  

Z: Hindrová                                                                                                         T.25.09.2020 

Ing. Komora informoval o stretnutí s prezidentom APZ SR a rozhodnutí o pristupujúcom 
členstve na 12 mesiacov. Spoločná príprava „slovenského stánku“ na Transport a Logistika 
2021 v máji 2021 už začala na MH SR. Tak isto aj ponuka na prenájom priestorov pre 
kanceláriu ZLZ SR od decembra 2020 v priestoroch WESTEND PLAZZA za ponúknutých 
cenových podmienok bude ešte predmetom rokovania. 

Ing. Komora požiadal členov Predstavenstva o nomináciu členov do pracovnej skupiny pre 
spoluprácu so združením dopravcov ČESMAD Slovakia.  

Záver: členovia pracovnej skupiny pre spoluprácu so združením dopravcov ČESMAD 
Slovakia sú: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., JUDr. Maroš Prosman, Ing. Tomáš Suhányi a Mária 
Csizmádiová 

Členovia predstavenstva ZLZ SR aj naďalej súhlasia s prizývaním IT spoločnosti OLTIS 
Slovakia s.r.o. v zastúpení Ing. Jozef Fejfár, na zasadnutia  predstavenstva ZLZ SR 

 

7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 22.10.2020 o 10:00 v Bratislave   
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:35. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                              Overil: p. Peter Menczer 


