
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
01/21 

 
Dátum:14. januára 2021 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,  Mag. 
Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. Ivan Pobjecký, PhD., JUDr. Maroš Prosman, 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, Mgr. Ján Držík, Katarína Hindrová 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1. Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Mgr. Ján Držík 
 

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, pripravený návrh na MDVSR                                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: 31.01.2021 

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

Z:prof.Gnap-splnená                                                                                           T: 30.11.2020 

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

Z: JUDr. Prosman- splnené, čakáme na pozvánku na online stretnutie v 3.týždni                                                                                   

Úloha 18/2020 – rokovať o členskom v CLECAT, vrátane informácie aký je dôvod na 
radikálne zvýšenie členského.  

Z:Ing.Komora-splnená                                                                                           T: 30.11.2020 
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Úloha 22/20: zabezpečiť online rozhovor s konateľkou WiseWerk, s.r.o. pani Andreou 
Ďurišinovou 
Z: p. Hindrová – splnená, spoločnosť prijatá za riadneho člena         
                                                                               
Úloha 23/20: Zistiť dôvod zrušenia členstva spoločnosti Freight consulting s.r.o. u konateľa 
Ing. Petra Komendu MBA 
Z: p. Hindrová, Csizmádiová, Michalička – splnená, nemá záujem o zotrvanie v ZLZ SR                                                                                          

Úloha 24/2020: pripraviť dotazník pre členov 

Z:p.Hindrová,Mag.Michalička-trvá                                                                T: 31.1.2021         

  
 

3. Správa o hospodárení za december 2020 a rok 2020 
 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
december 2020 a Mária Csizmádiová, predsedníčka revíznej komisie informovala 
o hospodárskom výsledku za rok 2020, ktorý skončil s prebytkom 22.774,03 EUR. Rezervný 
fond k 1.1.2021 je vytvorený vo výške 42.164,13 EUR 

 

4. Zrušenie členstva 

O zrušenie členstva vystúpením zo Zväzu k 1.1.2021 požiadala spoločnosť MACULA 
poisťovacie služby, s.r.o. Bratislava a spoločnosť ZUTAMI, s.r.o. Žilina. 

Záver:  Predstavenstvo zobralo na vedomie žiadosť o zrušenie pridruženého členstva 
spoločnosti MACULA poisťovacie služby, s.r.o. Bratislava  a žiadosť o zrušenie riadneho 
členstva spoločnosti ZUTAMI, s.r.o. Žilina vystúpením zo Zväzu k 31.12.2020.  
 

5. Veľtrh transport a logistika 2021 v Mníchove  

Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej  situácie v súvislosti s Covid-19, rozhodol poradný 
výbor pre veľtrh v Mníchove o presunutí veľtrhu na  9.-12. mája 2023. Tento rok sa veľtrh 
bude konať iba online. 

6. Rôzne  

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

Zároveň odporučilo pripraviť a zverejniť plán pripravovaných tém na online webináre 
s rozdelením na plánované a pripravované (kde už vieme dátum).  

Pripravovaný je webinár k zmenám medzinárodnej dohody ADR 2021 na 26. januára 2021 od 
14:00, kde bude lektorom Ing. Ivan Pobjecký, PhD. 
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Plánovaný je webinár o nových technických podmienkach na nadmerné a nadrozmerné 
prepravy, kde bude lektorom Doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. 

Úloha 1/2021- navrhnúť aktuálne témy na vzdelávanie formou webinára pre oblasť 
zasielateľstva a logistiky aj s návrhom na lektora 

Z: všetci členovia predstavenstva, každý za svoju sekciu                                 T: 18.2.2021 

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                                                                                                    T:19.2.2021 

Pani Mária Csizmádiová informovala o novom systéme BIREG v Maďarsku, podľa ktorého 
od 1.1.2021 sú všetci dopravcovia povinní nahlasovať prepravné povolenia do tohto nového 
systému. Registrácia však zatiaľ nefunguje a nie sú dostupné ani bližšie informácie. 

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

Z: Csizmádiová                                                                                                T:31.1.2021 

Ing. Kužma informoval o online zasadnutí pracovnej skupiny pre podporu kombinovanej 
dopravy na Slovensku zo strany štátu. Pracovná skupina pripravila nový návrh na podporu 
kombinovanej dopravy na Slovensku podľa rakúskeho modelu, spolu so sprievodným listom 
na MDV SR.  

Záver: predstavenstvo odsúhlasilo tento návrh 

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                                                                                          T:31.1.2021 

 

7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 18.02.2020 o 10:00 online. 
 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a online poradu ukončil 
o 13:40. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                                 Overil: Mgr. Ján Držík 


