
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
02/20 

 
Dátum: 12. februára 2020 so začiatkom o 10:15 
Miesto: Bratislava, reštaurácia Pannonia 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Ing. Peter Harach 
 

2.  Kontrola úloh 
 

Úloha 27/17 : Napísať relevantným politickým stranám žiadosť o kontaktnú osobu pre oblasť 
logistiky, zasielateľstva a dopravy a následne zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi týchto 
politických strán. Sledovať média a vyhlásenia politikov k téme logistika, zasielateľstva a doprava. 
 
Z: Ing. Komora a všetci členovia predstavenstva  -čiastočne splnená, listy rozoslané, stretnutia sa 
začínajú priebežne                                                                                                             T: 30.06.2020 

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  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: 31.01.2020 

Úloha 02a/19  Zabezpečiť stretnutie s Ing. Jablonkovou z MF SR k nariadeniu 2018/1912 – text 
komunikácie s Ing. Jablunkovou v prílohe 

Z: Ing. Komora, JUDr. Prosman – splnená                                                             T: 31.01.2020 

 
Úloha 08/19 : pokračovať v rokovania pracovnej skupiny pri MDV SR pre prepracovanie návrhu 
koncepcie pre poskytovanie dotácií pre kombinované dopravu na Slovensku.    
     
Z : Ing. Kužma, p. Mervart –trvá                                                                                   T: priebežne 

Úloha15/2019 : Pripraviť podklady a materiály na obhajobu revalidácie kurzu FIATA Diploma 

Z: prof. Gnap  - splnená                                                                                              T: 20.01.2020 

 
Úloha 01/20 :   poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti:  PETŠPED, s.r.o., 
Obchodná 223/2, 951 87 Volkovce, IČO 51 680 475 

 
Z: p. Hindrová  -splnená                                                                                                T: 17.01.2020             
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3. Správa o hospodárení za január 2020 
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za január 
2020 a informovala o platobnej disciplíne členov ohľadom platenia členských príspevkov na 2020.   

 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
 

4. Úlohy zo Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 13.11.2019 

Úloha odporučená na Zhromaždení členov Zväzu zo strany Ing. Martina Zatkalíka – riaditeľa SOŠD 
Kvačalova 20, Bratislava týkajúca sa  rozšírenie súťaže pre študentov o Súťaže v odborných 
zručnostiach a ponuke pre zabezpečenie vyškolenia inštruktorov formou 8 hodinového školenia zo 
strany SOŠD Kvačalova 20, Bratislava do systému „zmluvných pracovísk“ bola zo strany Ing. Martina 
Zatkalíka podrobnejšie predstavená a prediskutovaná s členmi predstavenstva. Predstavenstvo ZLZ SR 
podporí aktivitu systému zmluvných pracovísk a na základe podrobnej písomnej ponuky/ prezentácie 
ponúkne tieto možnosti všetkým členom Zväzu.  

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

Z: Hindrová                                                                                                        T: 31.03.2020  

5. Prijatie nových členov do Zväzu 
 
O prijatie za pridruženého člena ZLZ SR požiadala spoločnosť:  
PRO Logistics Europe s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava    IČO: 52 443 582 
 
Záver :  Predstavenstvo rozhodlo, že vzhľadom na veľmi mladú spoločnosť (založená 16.7.2019) 
odkladá prijatie za pridruženého člena na koniec rok 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                                                                                                     T: 13.02.2020              
 

6. Zrušenie členstva vo Zväze  

O zrušenie členstva od 1.1.2020 požiadala z dôvodu začatia likvidačného procesu spoločnosť: 

FedEx Trade Network Transport & Brokerage (Slovakia) s.r.o., Na pántoch 18,  831 06 Bratislava 
 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu na  vedomie.  
 
 

7. Rôzne  

Členovia predstavenstva diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti zamestnanosti.  
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Prebehlo rozdelenie členov predstavenstva na stretnutia s politickými stranami/hnutiami, ktoré 
reagovali na list s požiadavkou na kontaktnú osobu pre komunikáciu pre oblasť logistiku 
a zasielateľstvo:  

Stretnutia 13.2.2020 o 8:00 s Petrom Sádovským, garantom programu strany ZA ĽUDÍ pre oblasť 
dopravy sa zúčastní Ing. František Komora a Peter Menczer. 

Stretnutia 17.2.2020 o 14:30 s Borisom Kollárom, predsedom hnutia Sme rodina sa zúčastní Benjamín 
Chladný a Stanislav Michalička jr. 

Stretnutie s Martinom Pekárom, gestorom oblasti dopravy a hospodárstva koalície PS a SPOLU je 
zatiaľ len telefonicky dohovorené predbežne na budúci týždeň s Ing. Františkom Komorom. 

Ing. Harach informoval o predpokladaných postupoch pri colných formalitách do 1.1.2021 vo vzťahu 
k BREXITu. Jediná zmena je už aktuálna: status preferenčného pôvodu, t.z. britský tovar už nemá 
preferenčný pôvod EÚ od 1.1.2020   

Zároveň informoval o stretnutí s Ing. Jablonkovou z MF SR k nariadeniu 2018/1912. Stanovisko je 
zatiaľ veľmi pesimistické vo vzťahu k termínom. Je to otázka Európskej komisie  a Európskeho 
parlamentu. Ohľadom preukazovania dodania tovaru zo strany slovenských daňových úradov by 
nemal byť problém.   

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

Z: Ing. Harach, Hindrová                                                                                      T: 31.3.2020 

Ing. Suhány navrhol v rámci „Zelenej iniciatívy“ začať rokovania o možnostiach používania iba 
elektronickej faktúry a elektronickej CMR, aby sme šetrili papier resp. lesy. (následná archivácia, 
financovanie, poštovné....). Dohodnúť sa s ČESMAD Slovakia prípadne s SOPK, ŽU v Žiline, 
CLECAT, FIATA a IRU na spoločnom postupe na presadenie možnosti preplatenia elektronickej 
faktúry so skenom resp. elektronickou CMR. 

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                                                                                                      T: 31.03.2020 

Pracovná skupina ZLZ SR „Zelená iniciatíva“ alebo „GOGREEN“ – Ing. Tomáš Suhányi, Mária 
Csizmániová, Ing. František Komora, spoločnosť Gefco Slovakia, s.r.o. (zástupca bude doplnený) 

Obhajoba revalidácie kurzu FIATA Diploma prebehne 24.3.2020 v Zurichu za účasti prof. Ing. Jozef 
Gnap, PhD,  Doc.Ing. Juraj Jagelčák, PhD a Ing. František Komora.  

Na rokovaní pracovnej skupiny cestnej dopravy pri FIATA dňa 25.3.2020 sa zúčastní Ing. Tomáš 
Suhányi a na HQ FIATA 2020 dňa 26.- 27.3.2020  v Zurichu sa zúčastní Ing. František Komora a Ing. 
Tomáš Suhányi.  

Ing. Kužma informoval o aktuálnom vývoji v hutníckom priemysle a o pozitívnom výhľade do 
najbližšieho obdobia. 
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Ing. Komora požiadal o zmenu delegovania zástupcu v SOPK zo svojej osoby na Máriu Csizmádiovú 
v sekcii logistiky pri SOPK.   

Benjamín Chladný upozornil na „Povinnosti pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti“ zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Touto novelou sa rozšíril okruh osôb, ktoré sú 
povinné vykonávať základnú, zníženú alebo zvýšenú starostlivosť (ďalej len ako „Povinné osoby“ 
v príslušnom gramatickom tvare), ako aj rozsah obchodných operácií, pri ktorých sa bude starostlivosť 
vykonávať a novelizujú sa iné predpisy, najmä zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení 
neskorších predpisov: 

https://www.prosman-pavlovic.sk/povinnosti-pri-ochrane-pred-legalizaciou-prijmov-z-trestnej-cinnosti/ 

Členovia predstavenstva odsúhlasili zakúpenie novej skartovačky HSM v cene 97,80 EUR.  

Na CITI meeting CLECAT dňa 17-18.02.2020 v Bruseli sa za ZLZ SR zúčastní Ing. Peter Harach. 

Na výročnej členskej schôdzi Združenia vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových 
vozidiel na Slovensku, ktorá sa bude konať dňa 12.marca 2020 v hoteli TATRA v Poprade sa zúčastní 
Ing. Pavol Kužma a vystúpi aj s prezentáciou o činnosti Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.  

ZLZ SR bude partnerom „seminára námorná, železničná, cestná doprava – čo je nové v poľskej 
ponuke pre slovenský biznis“, ktorý sa bude konať 30.marca 2020 v hoteli Devín v Bratislave a kde 
vystúpi s úvodným príhovorom Ing. František Komora. 

ZLZ SR bude tiež partnerom 7.ročníka Medzinárodnej konferencia železničnej dopravy IRFC, ktorá sa 
bude konať 1.-3. apríla 2020 v Clarion Congress Hotel Praha v Prahe. 

Na 25. medzinárodnom veľtrhu TransRussia v Moskve dňa 13.- 15. 04. 2020 sa zúčastní za ZLZ SR 
Ing. Pavol Kužma.  

Dňa 28.-29. apríla 2020 bude zasadnutie asociácie DGSA v Aténach (Grécko), kde bude ZLZ SR 
zastupovať Ing. Ivan Pobjecký. 

ZLZ SR organizuje vzdelávací kurz INCOTERMS 2020 dňa 07.05.2020 v Žiline.  

ZLZ SR spolu s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave organizuje exkurziu do Štetína 
a Svinoústie v dňoch 11.- 13.06.2020  

 

      9.   Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 19.03.2020 o 10:00 v reštaurácii Pannonia 
v Bratislave.   
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:55. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                     Overil: Ing. Peter Harach 


