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Zápisnica spísaná na riadnom zhromaždení členov Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR 2020 

 
 
Dátum: 11. novembra 2020 
Miesto rokovania: online prostredníctvom MS Teams* 
 

*Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 ustanovuje v § 5, že: „Kolektívne orgány právnických osôb 
založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva, môžu v čase mimoriadnej 
situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich 
členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to 
nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.               

 
   
Prítomní zástupcovia členov ZLZ SR: online zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia 23 riadnych 
členov, 7 pridružených členov a 3 hostia. Zhromaždenie členov bolo uznášania schopné vo 
všetkých bodoch programu. 
   
Prítomných privítal Mag. Stanislav Michalička, člen predstavenstva Zväzu, ktorý schôdzu aj 
viedol. Následne nechal hlasovať o programe zhromaždenia členov. 
   
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený bez pripomienok. 
  
1.         Voľba zapisovateľa a návrhovej komisie   
Za zapisovateľa bola navrhnutá  generálna sekretárka zväzu Katarína Hindrová. Za  členov 
návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Renáta Hoffeová – predseda, Ing. Jozef 
Fejfár a Ing. Emil Chnápko ako členovia. Proti predloženým návrhom neboli vznesené 
pripomienky a navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne zvolení. 
   
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý. 
   
2.         Správa o činnosti ZLZ SR   

Správu o činnosti ZLZ SR od posledného Zhromaždenia členov ZLZ SR  predniesol prezident 
ZLZ SR Ing. František Komora. Správa o činnosti ZLZ SR je v prílohe č. 1 k tejto zápisnici. 

Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie bez pripomienok a jednomyseľným 
hlasovaním správu schválilo. 

3.         Správa revíznej komisie o hospodárení  

Správu o hospodárení zväzu – uzavretie rozpočtu za rok 2019 a predbežné hodnotenie 
rozpočtu za január až október 2020 predniesla  predsedníčka revíznej komisie Mária 
Csizmadiová. 

Správa o hospodárení je v prílohe č. 2 a č. 3 k tejto zápisnici. 
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Výsledok hlasovania: Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2019 
a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za rok 2020 prednesenú Máriou 
Csizmadiovou. 
 

4.         Schválenie rozpočtu na rok 2021 – návrh na rozpočet predložila predsedníčka 
revíznej komisie Mária Csizmadiová. 

Predložený rozpočet ZLZ SR na rok 2021 je v prílohe č. 4 k tejto zápisnici. 
   
Výsledok hlasovania o rozpočte na rok 2021:  
Rozpočet na rok 2021 bol schválený jednohlasne . 
 

5.         Vyhodnotenie študentských záverečných prác   

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap oznámil výsledky 
vyhodnotenia zaslaných prác. Počet prihlásených prác bol 12 zo 4 škôl. Prvé tri boli 
odmenené diplomom a finančnou odmenou - 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 
70,- €: 

1. miesto : Timea Vargová : Technológia prepravy tovaru (Technológia v leteckej 

preprave tovaru), Stredná priemyselná škola dopravná, Košice 

2. miesto : Jakub Murko  : Zabezpečenie prepravy vozidla GINETTA LMPB do 

Abu Dhabi pre závodný tím ARC Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, 

Kvačalova, Bratislava 

3. miesto: Marek Harazin : Využitie technológie RFID,  

Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen 

Diplomy a finančné odmeny študentom budú následne zaslané poštou.  

 
Záver tohto bodu programu využilo predstavenstvo zväzu v zastúpení viceprezidenta pána 
Petra Menczera na virtuálne odovzdanie čestného uznania a zablahoželanie, pri príležitosti 
životného jubilea Ing. Antonovi Šnegoňovi za jeho prínos a aktívnu prácu v oblasti 
zasielateľstva a logistiky na Slovensku.  Originál čestného uznania bude odoslaný poštou. 
 
6.         Diskusia 

V diskusii vystúpili títo účastníci: 

Mag. Stanislav Michalička informoval členov o činnosti Zväzu v oblasti vzdelávania formou 
webinárov a cez web stránku www.zlz.sk,  facebook 

Prof. Gnap informoval, že avizovaný webinár na tému „Cestný balíček“ sa bude konať 
4.12.2020 o 9:30 a pozvánka s programom bude nasledovať. 

Ďalej prof. Gnap informoval o otvorení už 7. cyklu kurzu FIATA Diploma, kde zatiaľ nie je 
prihlásených 20 účastníkov, čo je minimálny počet na zahájenie kurzu.  

Ing. Suhányi informoval o zmenách v INCOTERMS 2020 pri parite, ktorú využívajú cestný 
dopravcovia.  
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Ing. Komora poďakoval Ing. Jozefovi Fejfárovi a spoločnosti OLTIS Slovakia s.r.o za pomoc 
pri riešení IT problematiky v rámci ZLZ SR. 

Ing. Harach upozornil na blížiaci sa BEXIT a pripravovaný webinár „BREXIT-colné a 
daňové povinnosti“ a požiadal členov o zaslanie otázok vopred, aby mohli na ne prednášajúci 
pripraviť kvalitné odpovede. 

Upozornil aj na webinár o bezpečnosti IS: „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ: Aké riziká 
nám hrozia v najbližších rokoch“, ktorý bude prebiehať dňa 18.11.2020 o 13:00 

JUDr. Prosman doplnil informáciu, že prvý webinár na tému „BREXIT-colné a daňové 
povinnosti“ sa bude konať  už 19.11.2020 o 9:00 a druhý v priebehu decembra 2020. 

 

Všetky informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách Zväzu nájdete aj na: www.zlz.sk, 
facebook alebo LinkedIn 

 

Mag. Michalička vyzval členov Zväzu na zaslanie pripomienok, námetov, podnetov 
a nápadov na rozšírenie a zlepšenie činnosti Zväzu. Informoval aj o pripravovanom krátkom 
dotazníku, ktorý bude zaslaný členom.  

 

Predsedajúci, Mag. Stanislav Michalička sa všetkým diskutujúcim poďakoval za ich 
vystúpenie a diskusiu ukončil. 

 

7. Návrh  a schválenie uznesenia  

Zhromaždenie členov ZVÄZU LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SR, ktoré sa konalo 
online* dňa 11. novembra 2020 a ktoré bolo uznášania schopné vo všetkých otázkach podľa 
jednotlivých bodov vopred zaslaného programu, prijalo nasledujúce  

 

uznesenie: 

1.) Zhromaždenie členov schválilo zapisovateľa Katarína Hindrová a zloženie návrhovej 
komisie v zložení: Ing. Renáta Hofferová - predseda, Ing. Jozef Fejfár, Ing. Emil 
Chnápko - členovia. 

2.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie správu o činnosti ZLZ SR a sekcií zväzu 
prednesenú Ing. Františkom Komorom. 

3.) Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu za rok 2019 prednesenú 
Máriou Csizmádiovou a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2020.  

4.) Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

5.)     Zhromaždenie členov zobralo na vedomie vyhodnotenie prác študentov stredných škôl     

a ich následné ocenenie. 
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6.)     Zhromaždenie členov zobralo na vedomie informácie, pripomienky, návrhy členov 
vyplývajúce  z diskusie a ukladá predstavenstvu zaoberať sa nimi na schôdzi predstavenstva 
a následne  informovať členov. Ide o návrhy uvedené v zápisnici z rokovania z bodu diskusia. 

 

8. Záver 

Po odznení programu sa predsedajúci Mag. Stanislav Michalička poďakoval prítomným za 
účasť.  

 
      
Zapísala : Katarína Hindrová                                                    Overil: Ing. František Komora     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


