
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
02/21 

 
Dátum:17.februára2021 so začiatkom o 10:00 
Miesto: online 
Prítomní:Ing. František Komora, Mária Csizmádiová, Benjamín Chladný, Ing. Jozef Fejfár, 
prof. Ing. Jozef Gnap PhD., Ing. Peter Harach,  Ing. Pavol Kužma, Peter Menczer, Miloš 
Mervart, Mag. Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. Ivan Pobjecký, PhD., JUDr. 
Maroš Prosman, Ing. Tomáš Suhányi MBA, Katarína Hindrová, hostia zo spoločnosti Jarek 
Toptrans, s.r.o. Michalovce-Jaroslav Suľžin a Tomáš Fúzik 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1. Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 
 

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

Z: Ing. Harach, Hindrová-trvá                                                                         T: 1.Q.2021 

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: 31.03.2021 

Úloha 24/2020: pripraviť dotazník pre členov.Návrh spracoval Mag. Stanko Michalička: 
https://forms.gle/dsMbFHnzTqURAvw19 

Po odporúčanom doplnení zo strany členov predstavenstva, dotazník poslať členom Zväzu. 

Z: p. Hindrová – trvá                                                                                    T: 28.2.2021         

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 

Členmi predstavenstva navrhnuté témy na školenia online formou webinárov:  

1. Zasielateľstvo - pojmy a vzťahy – lektor prof. Ing. Jozef Gnap, PhD 
2. Dohovor CMR – lektor prof. Ing. Jozef Gnap, PhD 
3. Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave – lektor prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 
4. Nadmerné a nadrozmerné prepravy-novinky (až po schválení MDV SR) – Doc. Ing. 

Juraj Jagelčák, PhD.  
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5. INCOTERMS 2020 – lektor JUDr. Maroš Prosman, 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 (security) v logistike – členovia predstavenstva dajú návrhy na lektora 

Z: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. JUDr. Maroš Prosman, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. František 
KomoraT:26.02.2021 

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

Z:Hindrová-trvá                                                                                                      T:28.2.2021 

Úloha 3/2021- kontaktovať maďarské združenie autodopravcov (MKFE) a vyžiadať 
relevantné informácie a informovať o novom systéme BIREG členov ZLZ SR.  

Z: Csizmádiová – splnená                                                                                                                      

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                                                             

 
3. Správa o hospodárení zajanuár2021 

 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
január 2021a informovala o platobnej disciplíne pri platbách členských príspevkov na rok 
2021. K 17.2.2021 nezaplatilo členský príspevok 12 spoločností Zväzu.  

4. Prijatie za člena ZLZ SR 
 
O prijatie za člena do ZLZ SR požiadala spoločnosť JAREK TOPTRANS s.r.o.,  Stavbárov 
1278, 071 01 Michalovce, IČO: 50 585 975 
 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie za riadneho člena spoločnosť: JAREK 
TOPTRANS s.r.o.,  Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce, IČO: 50 585 975 
 
Úloha 05/21:  
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                                                                                      T: 18.02.2021 
 

5. Plán online školení 
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Na základe požiadaviek zo strany členov Zväzu, predstavenstvo odporúča v budúcnosti 
realizovať vzdelávanie prednostne formou online webinárov.  

Webináre budú pre členov ZLZ SR bezplatné, lektor bude honorovaný.  

Z webinárov budú poskytnuté pre účastníkov prezentácie nie nahrávky.  

Podľa úlohy č. 1/2021 tohto zápisu : doplnenie mena lektora (tam kde chýba) a presného 
termínu a obsahu školenia 

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

T:26.02.2021 

6. Rôzne  

Členovia predstavenstva odkonzultovali návrh odpovedí na otázky zo strany redaktorky 
Kataríny Runnovej z Hospodárskych novín na tému „aktuálnych problémov niektorých e-
shopov s doručovaním objednávok, ale aj s ich vytváraním. Spoločnosti pritom argumentujú 
aj zlou situáciou v dopravných spoločnostiach, keď kuriéri nestíhajú odoberať a rozvážať 
objednávky“. 

JUDr. Prosman informoval o prípravách na stretnutie so Štefanom Hollým,  podpredsedom 
vlády SR pre legislatívu.  

Benjamín Chladný informoval o plánovanom stretnutív mene ZLZ SR so štátnym 
tajomníkom MDV SR, Jaroslavom Kmeťom ohľadom rozvoja bratislavského letiska 
M.R.Štefánika.  

Prof. Gnap informoval o „dni otvorených dverí ŽU v Žiline“ dňa 5.3.2021 prostredníctvom 
youtube (alebo MS Teams) a požiadal o propagáciu aj zo strany ZLZ SR.  

Ďalej informoval o 3.vydaní učebnice „Zasielateľstvo“ a požiadal o finančnú podporu formou 
farebnej reklamy Zväzu na jednej stránke učebnice.   

Záver: Predstavenstvo ZLZ SR schválilo podporu vydania 3. vydania učebnice 
„Zasielateľstvo“ vo výške 300.- EUR 

Začiatok nasledujúceho kurzu FIATA Diploma je naplánovaný na začiatok októbra 2021 
a samozrejme podmienky budú podliehať pandemickej situácii.   

Ing. Suhányi informoval o pripravovanom stretnutí FIATA MTI a požiadal o prípadne 
podnety zo strany členov predstavenstvo. Otvorí tam problematiku „green“, brexitové colné 
vývozy a „Covid“ obmedzenia vodičov na hraniciach s Nemeckom. Vyzve FIATu na podporu 
iniciatívy CLECATu v tejto problematike.  

Mag. Michalička upozornil na spoločnosť Bevori, ktorá na svojej web stránke zverejňuje 
certifikát o členstve v ZLZ SR z roku 2009 a z roku 1998 aj napriek tomu, že nie sú 
aktuálnym členom.  
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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                                                                                                          T:18.2.2021 

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

Z: Ing. Komora, Hindrová               T:  na nasledujúce Valné zhromaždenie ZLZ SR nov.2021 

Mária Csizmádiová upozornila na opätovné problémy s nesystémovým výdajom 
jednorazových povolení a povolení CEMT a odporúča túto tému otvoriť pri rokovaní so 
Štefan Hollým – podpredsedom vlády SR pre legislatívu.  

Ing. Harach informoval o zmenách vo vedení FR SR (GR pre colné úrady) a o zmenách vo 
vedení na niektorých colných úradoch.  

 
7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 18.03.2021 o 10:00 online. 
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a online poradu ukončil 
o 12:20. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  


