
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
09/21 

 
Dátum:11.november2021 so začiatkom o 10:30hybridnou formou 
Miesto: Bratislava 
Prítomní:Ing. František Komora, Mária Csizmádiová, Benjamín Chladný, Ing. Pavol Kužma, Mag. 
Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. Ivan Pobjecký PhD.,  JUDr. Maroš Prosman, Ing. 
Tomáš Suhányi MBA, Ing. Peter Šulko PhD. a Katarína Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil: Ing. Ivan Pobjecký 
 
 

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 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, Csizmadiová,  prof. Gnap, 
Bc. Pobiecká                                   T: 31.12.2021 

Úloha 1/2021:zvyšné 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. Nadmerné a nadrozmerné prepravy – novinky (až po schválení MDV SR) – Doc. Ing. Juraj 
Jagelčák, PhD.  

2. Bezpečnosť dodávateľského reťazca v zasielateľstve a logistike,  1. decembra 2021 od 8:30, 
lektor. Prof. Gnap a Ing. Komora 

3. Školenie colných deklarantov – vyžaduje  si stretnutie s FRSR a širší konsenzus, zatiaľ 
nemáme konkrétny návrh.  

4. Pripraviť školenie/prednášku pre členov ZLZ SR ohľadom DPH s lektorom zo strany MF SR- 
Mgr. Mojmír Beňo – január 2022 

Z: JUDr. Maroš Prosman, Ing. Harach, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. František Komora                                                                                          
T: 31.10.2021 

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 17/2021: lobbing  na MDV SR (Ing. Miškovký, Ing. Hrapko a štátny tajomník Ing. Kmeť) za 
to, aby zasielateľstvo zostalo aj naďalej viazanou živnosťou 

Z: všetci členovia predstavenstva Zväzu –trvá, list min. hospodárstva poslaný a opäť aj na MDV SR                                  
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Úloha 18/2021: napísať list podpredsedníčke vlády, Veronike Remišovej s upozornením na problém 
technickej špecifikácie tranzitu 

Z: Ing.  Harach– splnené, čakáme na odpoveď                                                                                                           
 
Úloha 23/21: Zmodernizovať web stránku – náklady dané do rozpočtu 2022 
Z: p. Hindrová – trvá                 T: 1.Q.2022 
 
Úloha 24/2021: poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR od 01.01.2022  spoločnosti: 
SeaSkyLogistics s.r.o. B.S. Timravy 1, 917 01 Trnava, IČO: 50 604 635 
Z: p. Hindrová  – splnená                     T: 14.10.2021 
 
Úloha č. 25/2021: predložiť správy o činnosti jednotlivých sekcií za obdobie od 11.2020 do 10.2021 
Z: vedúci jednotlivých sekcií – čiastočne splnená                                                        T: 31.10.2021 
 

Úloha č. 26/2021: Zistiť aktuálnu situáciu ohľadom zavedenia systému e-faktúry 
Z: Ing. Komora, Hindrová (B to G – zo zákona, B to B odmietavé stanovisko pred legislatívnym 
procesom, B to C ?)                                                                                                             T: 10.11.2021 
 

Úloha: 27/2021: pripraviť dotazník na členov ZLZ SR na tému rozvoja letiska v Bratislave 
Z:Chladný, Michalička                                                             T:a.s.a.p. 
 

 
3. Správa o hospodárení za október 2021 

 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za október 
2021, pričom HV za obdobie 1.- 10. 2021 je17 945,55EUR. Predstavenstvo zobralo informácie na 
vedomie. 
 
 

4. Príprava Zhromaždenia členov Zväzu ZLZ SR 2021 
 

Predstavenstvo diskutovalo o podrobnostiach a podkladoch k jednotlivým bodom programu Valného 
zhromaždenia. 
 

5. Rôzne  

Bc. Dáša Pobiecká upozornila na problém s neuznávaním potvrdenia v dokladoch pri doručovaní 
balíkov iba elektronickým podpisom formou skeneru. V námornej a leteckej preprave elektronické 
potvrdenie dodania je už štandardné. DPD na Slovensku už používa dodanie kusových 
zásielok/balíkov aj bez potvrdenia pri dodaní. Predpokladané riešenie je otázkou času.  

JUDr. Prosman pripraví newsletter pre členov ZLZ SR na aktuálne témy (super odpočet a iné.)   

Ing. Komora informoval o témach, ktoré majú byť prediskutované na plánovanom stretnutí 
s ministrom dopravy a výstavby SR: podpora kombinovanej dopravy, projekt výstavy ViaCarpatia, 
oslobodenie resp. zníženie platieb za tarifu za prevádzkovanie systému pre železničnú dopravu, možné 
nástroje pomoci vo vzťahu k cenám elektrickej energie a plynu, nedostatočná pracovná sila a mzdy -
vodiči cestných motorových vozidiel a dráhových vozidiel, technický personál, podpora 
a modernizácia odborného vzdelávania, riziko znižovania kvalifikačných predpokladov na výkon 
zasielateľstva, zvyšovanie štandardov vzájomnej komunikácie s MDV SR. 
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Ing. Kužma informoval o priebehu rokovania na železničnej sekcie pri ZLZ SR, ktorá sa konala 
20.10.2021 v Jasnej.  

Diskusia prebiehala na aktuálne témy cien a dodávok elektriny resp. všetkých druhov energií. 
Nedostatok lítia, jeho vlastnosti, jeho nedostatok a certifikovanie lítiových batérií.  

 

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 12.01.2022 (streda) o 10:00 v Bratislave. 
Miesto a forma bude spresnená podľa aktuálnej situácie.  
 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                                   Overil: Ing. Ivan Pobjecký 


