
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
03/21 

 
Dátum: 18. marca 2021 so začiatkom o 10:00  
Miesto: online 
Prítomní: Ing. František Komora, Mária Csizmádiová, Mrg. Ján Držík, Benjamín Chladný, prof. Ing. 
Jozef Gnap PhD.,  Peter Menczer, Miloš Mervart, Mag. Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. 
Ivan Pobjecký, PhD., JUDr. Maroš Prosman, Ing. Tomáš Suhányi MBA, Katarína Hindrová, hosť zo 
spoločnosti PLUSIM, spol s r.o. Bratislava – Peter Púchovský 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Benjamin Chladný 
 

2. Kontrola úloh 

 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: 3.Q.2021 

Úloha 5/2020 : Začať rokovania o „Zelenej iniciatíve“ v súvislosti s odbúraním administratívnej 
a papierovej záťaže pri prepravných dokumentoch (hlavne CMR) a fakturácii pri prepravách tovaru na 
úrovni CLECAT, FIATA a IRU. 

Z: Ing.Suhányi–snaha prostredníctvom FIATA pokračuje,  Ing. Komora, Csizmádiová,  prof. Gnap, 
Bc. Pobiecká                                                                                                                   T: 30.06.2021                                                         

Úloha 24/2020: pripraviť dotazník pre členov. 

 Návrh spracoval Mag. Stanko Michalička: https://forms.gle/dsMbFHnzTqURAvw19 

Z: Mag. Michalička, Hindrová – splnené, vyhodnotené  

Úloha 1/2021- navrhnúť aktuálne témy na vzdelávanie formou webinára pre oblasť zasielateľstva 
a logistiky aj s doplnením mena lektora (tam kde chýba) a presného termínu (kde chýba)  

Členmi predstavenstva navrhnuté témy na školenia online formou webinárov:  

1. Zasielateľstvo 11.3.2021– lektor prof. Ing. Jozef Gnap, PhD 
2. Dohovor CMR 12.5.2021– lektor prof. Ing. Jozef Gnap, PhD 
3. Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave 8.4.2021– lektor prof. Ing. Jozef Gnap, 

PhD. 
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4. Nadmerné a nadrozmerné prepravy -novinky (až po schválení MDV SR) – Doc. Ing. Juraj 
Jagelčák, PhD.  

5. INCOTERMS 2020 – lektor JUDr. Maroš Prosman, Ing. Tibor Vojtek 
6. Colné predpisy pre oblasť zasielateľstva a logistiky – JUDr. Maroš Prosman, Ing. Peter 

Harach 
7. Daňové poradenstvo v súvislosti s dopravou, zasielateľstvom, logistikou a skladovaním (DPH, 

spotrebné dane a iné) – JUDr. Maroš Prosman, Roman Šajgalík 
8. Bezpečnosť v logistike –  
9. Školenie pre colných deklarantov v spolupráci s FR SR formou modulov -  

Z: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. JUDr. Maroš Prosman, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. František Komora                                 
T: 15.04.2021 

     Úloha 2/2021 – na základe tém na vzdelávanie formou webinára pre oblasť zasielateľstva 
a logistiky aj s návrhom na lektora, zverejniť zoznam pripravovaných a plánovaných školení formou 
online webinárov.  

Z: Hindrová- trvá, priebežne                                                                                                                                

Úloha 4/2021 - predložiť na MDV SR návrh na podporu kombinovanej dopravy na Slovensku 
a zároveň iniciovať 1. konzultáciu k tomuto návrhu v polovici februára 2021  

Z: Mervart, Kužma- predložené, čakáme na termín konzultácie zo strany MDV SR       
  
Úloha 5/2021 :  
poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti: JAREK TOPTRANS s.r.o.,  
Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce, IČO: 50 585 975 

Z: p. Hindrová  - splnená                                                                                                   

Úloha 6/2021 – upozorniť spoločnosť Bevori, že tieto certifikáty na ich web stránke nie sú aktuálne a 
nie sú ani v súlade s bodom 7. Etického kódexu, ktorý je prílohou Stanov ZLZ SR.  

Z: Hindrová- splnená, prísľub o opravu, opätovné upozornenie                                                                                                    

Úloha 7/2021 : Pripraviť zmenu Stanov ZLZ SR , týkajúcich sa  podmienok zverejňovania loga 
Zväzu, certifikátov Zväzu a odvolávanie sa na členstvo vo Zväze. 

Z: JUDr. Prosman,  Hindrová                   T:  na nasledujúce Valné zhromaždenie ZLZ SR 10.11.2021 
                                                          

 
3. Vyhodnotenie dotazníka, závery a úlohy 

Návrh dotazníka spracoval  a vyhodnotil Mag. Stanko Michalička. Z prieskumu, do ktorého sa 
zapojilo 55 respondentov, vyplývajú pre predstavenstvo nasledovné úlohy: 

- obnoviť zasadnutia jednotlivých sekcií 
- pripraviť bezplatné webináre (úloha 1/2021) 
- zlepšiť komunikáciu smerom k odbornej verejnosti, odbornejšie články/príspevky pre členov a 

všeobecnejšie informácie pre verejnosť 

Úloha 8/2021:  spracovávať tlačové správy zo zasadnutí predstavenstva, stretnutí a iných akcií, ktoré 
zorganizuje ZLZ SR a zverejňovať v médiách aj na sociálnych sieťach 
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Z: všetci členovia predstavenstva        

Úloha 9/2021 – výsledky prieskumu zverejniť krátkou formou pre členov  

Z:  Mag. Michalička, Hindrová                                                                                      T: 31.3.2021 

4. Správa o hospodárení za február a 1.-2 2021 
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za február 
2021 a informovala o platobnej disciplíne pri platbách členských príspevkov na rok 2021.  
 
 

5. MPK – plán obnovy a odolnosti pre komponent 03-udržateľná doprava –
pripomienky 

Zo strany APZ sme dostali možnosť pripomienkovať materiál v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní  návrh Plánu obnovy a odolnosti pre komponent udržateľná doprava.  

 Zo strany ZLZ SR bola predložená nasledovná pripomienka:  

Predstavenstvo ZLZ SR plne podporuje navrhovaný materiál "Plán Obnovy a odolnosti - komponent 
03" hlavne reformu intermodálnej nákladnej dopravy, ktoré nepriamo podporí samotnú železničnú 
nákladnú dopravu.  

Chceme však upozorniť na potrebu podpory problematických úsekov v oblasti Čadce a Prešova.  

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že v materiály nie je zaznamenaná potreba dobudovania úsekov 
dopravnej infraštruktúry, ktorá nadväzuje na existujúce a budované koridory susedných krajín, v 
dôsledku čoho vznikajú dopravné preťaženia v niektorých úsekoch (napr. Žilina - Poľsko, Prešov - 
Poľsko). Tieto úseky vzhľadom existujúcu infraštruktúru v zahraničí bude medzinárodná doprava 
(hlavne cestná) využívať aj keď Slovensko tieto úseky nedobuduje. Dopad na obyvateľstvo, životné 
prostredie a bezpečnosť v priľahlom území bude však výrazne horší.  Za prioritu je treba považovať aj 
dobudovanie rozostavaných projektov.  

 
6. Zrušenie členstva vo Zväze 

 
O zrušenie členstva vystúpením zo Zväzu požiadala spoločnosť TRUCKWAY s.r.o., Bratislava.  
Záver:  Predstavenstvo zobralo na vedomie žiadosť o zrušenie riadneho členstva spoločnosti 
TRUCKWAY s.r.o., Bratislava.  
 
 

7. Prijatie za člena ZLZ SR 
 
O prijatie za člena do ZLZ SR  požiadala spoločnosť PLUSIM spol. s r.o.,  Staré Grunty 36, 841 04 
Bratislava,  IČO: 35 818 565 
 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie za riadneho člena spoločnosť: PLUSIM spol. s r.o.,  Staré 
Grunty 36, 841 04 Bratislava,  IČO: 35 818 565 
 
Úloha 10/2021 : poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti: PLUSIM spol. s 
r.o.,  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,  IČO: 35 818 565 
 



 4 

Z: p. Hindrová                                                                                                    T: 19.03.2021         
      

8. Ponuka školení a certifikovaných kurzov od spoločnosti Verlag Dashöfer, 
vydavateľstvo s.r.o. 

Predstavenstvo Zväzu zvážilo ponuku na spoluprácu zo strany Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, ale 
obsah ponúknutých školení je zhodný s tým, čo vie zabezpečiť ZLZ SR. Spolupráci do budúcna sú 
však dvere otvorené a je potrebné vyžiadať zmluvné podmienky spolupráce a zabezpečiť prípadné 
online stretnutie.  
 
Úloha 11/2021 : vyžiadať zmluvné podmienky spolupráce so spoločnosťou Verlag Dashöfer, 
vydavateľstvo, s.r.o. a následne zabezpečiť stretnutia 
 
Z: p. Hindrová                                                                                                       T: 15.4.2021 

 
9. Rôzne  

Ing. Komora informoval o pripravovanom FIATA Week v dňoch 22.- 25. 3.2021, ktorý prebehne 
online prostredníctvom zoom: FIATA Week Brochure 2021 by FIATA - Flipsnack 

Predstavenstvo ZLZ SR prediskutovalo požiadavku MDV SR o vypracovanie štúdie pre rozvoj 
letiska BTS v režime cargo z pohľadu zasielateľských spoločností, ako aj účasť zástupcu/zástupcov zo 
strany Zväzu  ako aj zo strany ŽU v Žiline  (Prof. Ing. Antonín Kazda PhD.) v pracovnej skupine 
zriadenej ministerstvom dopravy pre tento účel. 

Zväz nominoval zástupcu Benjamina Chladného do tejto pracovnej skupiny zriadenej ministerstvom 
dopravy.  

Úloha 12/2021 – zabezpečiť registráciu loga ZLZ SR ako ochrannej známky 

Z: Hindrová                                                                                                     T: 31.3.2021 

Predstavenstvo Zväzu navrhlo odmenu pre Ing. Petra Rožka PhD. za spoluprácu pri zdieľaní 
informácií z oblasti medzinárodnej logistiky, dopravy a zasielateľstva.  

Predstavenstvo ZLZ SR diskutovalo o pripravovaných personálnych zmenách v časovom horizonte 
18-20  mesiacov v pozícii generálnej sekretárky, prezidenta Zväzu a pozícii predsedu sekcie logistiky 
a zasielateľstva v SOPK.  

Ing. Komora informoval o online stretnutí s členmi APZ ohľadom  novely Živnostenského zákona 
a pripravovanom podpornom stanovisku o zachovaní viazaných živností (aj Zasielateľstvo ako viazaná 
živnosť).  

 
10. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 15.04.2021 o 10:00 online. 
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a online poradu ukončil o 12:25. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                               Overil: Benjamin Chladný  


