
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
04/20 

 
Dátum: 23. júla 2020 so začiatkom o 10:05 
Miesto: Trnava, reštaurácia La Finesta  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil :  Mag. Stanislav Michalička 
 

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: 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  Sledovať informácie týkajúcich sa Smernice o DPH, pokiaľ ide o zavedenia podrobných 
tech. opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre  zdaňovanie obchodu medzi členskými 
štátmi EÚ.  

Z: Ing. Harach, Ing. Komora, Bc. Pobiecká, JUDr. Vysocký/JUDr. Prosman, Csizmádiová-trvá                                                                                                                         

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: 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. 

Z: Ing. Suhányi -trvá                                                                                                     T: 30.09.2020 

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 – vyžiadané, bez odpovede                                                                      T: 30.06.2020  

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 - poďakovať za ponuku a zostať v kontakte                      T: 23.07.2020  
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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- splnená                                                                                                     T: 23.07.2020  

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                                                                                                                                 T: 23.07.2020  

Úloha 10/2020: Zorganizovať stretnutie s FS SR ohľadom IS pre systém UNITAS (p. Bulla alebo 
p.Kubáček) 
 
Z: Ing. Harach                                                                                                                T: 30.9.2020 

 
3. Správa o hospodárení za jún a 1-6- 2020 

 
Generálna sekretárka, pani Hindrová  predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za jún 
2020 a informovala o hospodárskom výsledku za 1. polrok 2020.    

 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
 

4. Rôzne  

Ing. Komora informoval o stretnutí s prezidentom APZ SR a odporučil členstvo v tejto asociácii. 
Predstavenstvo ZLZ SR súhlasí s členstvom za akceptovateľných podmienok. Tak isto aj ponuka na 
prenájom priestorov pre kanceláriu ZLZ SR od decembra 2020 v priestoroch WESTEND PLAZZA za 
výhodnejších cenových podmienok je akceptovateľná a čakáme na spresnenie veľkosti kancelárie. 

Prof. Gnap informoval o revalidácii kurzu FIATA Diploma na ďalšie obdobie, ktoré úspešne 
prebehlo dňa 28. mája 2020 on-line formou. Ďalej informoval o ukončení 6. behu kurzu FIATA 
Diploma a plánovanom otvorení 7. behu  kurzu na jeseň 2020.  

Prof. Gnap vyzval členov predstavenstva ZLZ SR na účasť v skúšobne komisii ŽU v Žiline pri 
hodnotení diplomových prác,  hlavne kvôli spätnej väzne. Následne informoval o prijatí cestného 
balíčka s tým, že by bolo vhodné pripraviť aj on line webinár.  

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

Z: prof. Gnap                                                                                                                         T: 30.9.2020 

JUDr. Prosman informoval o novom  poste podpredsedu vlády pre legislatívu a odporučil stretnutie 
za účelom presadzovania záujmov v oblasti logistiky 

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

Z: JUDr. Prosman                                                                                                                 T: 31.8.2020 

Ing. Harach informoval o aktuálnom stave  pri rokovania EU s UK ohľadom BREXITu (spoločný 
tranzit bude problém/riziko, bankové zábezpeky atď.) 
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Úloha 13/2020 – pripraviť krátku informáciu s upozornením na riziká pri BREXITe bez dohody 

Z: Ing. Harach                                                                                                                      T: 31.07.2020 

Ing. Komora upozornil na fakt, že  logistika vnútro-závodová  a zásobovacia je v oblasti 
zamestnávania a  personálneho obsadenia veľmi dôležitá. 

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

Z: Ing. Komora                                                                                                                    T: 31.7.2020 

Ing. Komora vyzval členov predstavenstva o pripomienkovanie aktualizovanej príručky „Postup proti 
fantómovým dopravcom“. Odporučil aj kurz/webinár pre členov ZLZ SR na túto tému rozšírenú aj 
o celkovú bezpečnosť v logistike.  

Mag. Michalička pripomenul, že zriadil pre ZLZ SR stránku na propagáciu aj na Facebook 
a LinkedIn a požiadal členov predstavenstva o prípadné príspevky, ktoré budú vhodné na zverejnenie.  

Diskusia prebehla o potrebe zaradenia funkcie „vedúci logistiky“ do národnej sústavy povolaní v SR.  

5. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 24.-25.09.2020 o 10:00 v Grand Bari vo 
Veľkej Bare  https://www.grandbari.sk/,  alebo 24.09.2020 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: Mag. Stanislav Michalička 


