
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
08/21 

 
Dátum: 13. október 2021 so začiatkom o 10:10 hybridnou formou 
Miesto: Bratislava 
Prítomní: Ing. František Komora, Mgr. Ján Držík ,prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Peter Harach, 
Benjamín Chladný, 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. Tomáš Suhányi MBA 
 
 

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-vybavené, lektor Mgr. Mojmír Beňo                                    T: 1.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, 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. – začiatok decembra 2021 

2. Bezpečnosť v logistike – hľadáme vhodného lektora s odporučením na časť prednášky prof. 
Gnap, časť Ing. Komora a zvyšok lektor na ktorého pošle kontakt Dáša Pobiecká. 

3. Školenie colných deklarantov – vyžaduje  si stretnutie s FR SR 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: Bc.Dáša Pobiecká, prof. Ing. Jozef Gnap PhD., 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                                                                                                                                
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Úloha 4/2021 - predložiť na MDV SR návrh na podporu kombinovanej dopravy na Slovensku 
a zároveň iniciovať konzultácie k tomuto návrhu  

Z: Mervart, Kužma- splnené, predložené, materiál na medzirezortnom pripomienkovaní  

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-splnené                        T:   Valné zhromaždenie ZLZ SR 10.11.2021 

Úloha 16/2021: získať podrobnejšie informácie o prípravách  e-CMR nákladného listu zo strany MDV 
SR  

Z:prof. Gnap     - splnené      

Povinné zavedenie E-CMR bude podľa môjho názoru medzi štátmi EÚ nepriamo povinné 
prostredníctvom nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/1056.  
Dňa 31.7.2020 bolo v Úradnom Vestníku Európskej únie publikované nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 z 15. júla 2020 o elektronických údajoch o nákladnej doprave 
(ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) 2020/1056“).  
 
Cieľom nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/1056 je zabezpečiť akceptáciu regulačných informácií v 
cestnej, leteckej, železničnej, vodnej a kombinovanej doprave, ktoré príslušné hospodárske subjekty 
budú sprístupňovať príslušnému orgánu elektronicky.  Čiže nejde len o cestnú nákladnú dopravu.  
Elektronická forma údajov bude spracovávaná prostredníctvom certifikovanej platformy. Nariadenie 
nadobúda účinnosť 21. augusta 2024 a od 21. augusta 20205 orgány členských štátov sú povinné 
akceptovať regulačné informácie, ktoré hospodárske subjekty budú sprístupňovať elektronicky.  
Európska komisia k nariadeniu pripravuje vykonávacie a delegované právne akty. Do 21. februára 
2023 Európska komisia v súlade s článkom 7 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/1056 prijme 
delegované akty týkajúce sa spoločného súboru údajov regulačných informácií a zároveň 
vykonávacími aktmi stanoví postupy spracovávania regulačných informácií.  
 
Postup zavádzania elektronických dokumentov je naplánovaný do roku 2025  
link na IRU: https://www.iru.org/resources/newsroom/eus-new-digital-transport-regulation-will-save-
operators-eur-27-billion                                                                                         

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                                  

Úloha 18/2021: napísať list podpredsedníčke vlády, Veronike Remišovej s upozornením na problém 
technickej špecifikácie tranzitu 

Z: Ing.  Harach    -splnené, čakáme na odpoveď                                                                                                           

Úloha 20/2021: zabezpečiť stretnutie s vedením združenia ČESMAD Slovakia 

Z: Hindrová  -splnené, stretnutie bolo 28.9.2021                     
 
 
Úloha 22/2021: zabezpečiť alternatívne hlasovanie v prípade konania online Valného zhromaždenia 
ZLZ SR dňa 10.11.2021 cez MS Teams 
Z:p. Hindrová –trvá                                                                                                     T: 31.10.2021 
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Úloha 23/2021: Zmodernizovať web stránku – náklady dať do rozpočtu 2022 
Z: p. Hindrová-trvá                                                                                                      T: 1.Q.2022 
 

 
3. Správa o hospodárení za september 2021 

 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
september 2021, pričom HV za obdobie 1.- 9. 2021 je 25 569,98 EUR. Predstavenstvo zobralo 
informácie na vedomie. 
 

4. Prijatie nového člena  
 
O prijatie za člena do ZLZ SR požiadala spoločnosť Sea Sky Logistics s.r.o. B.S. Timravy 1, 917 01 
Trnava, IČO: 50 604 635 
 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie za riadneho člena spoločnosť: spoločnosť Sea Sky 
Logistics s.r.o. B.S. Timravy 1, 917 01 Trnava, IČO: 50 604 635 
 
Úloha 24/2021: poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti: Sea Sky Logistics 
s.r.o. B.S. Timravy 1, 917 01 Trnava, IČO: 50 604 635 
 
Z: p. Hindrová                                                                                                               T: 14.10.2021 
 
 

5. Príprava Zhromaždenia členov Zväzu a Odbornej konferencie ZLZ SR 2021 
 
 

Predstavenstvo po diskusii rozhodlo o konaní Valného zhromaždenia ZLZ SR prezenčnou formou dňa 
10. novembra 2021 o 15stej v Hoteli Bratislava. Diskutovalo sa o jednotlivých bodoch programu 
Valného zhromaždenia, o navrhovanom rozpočte na rok 2022 a o potrebe predložiť správy o činnosti 
na predchádzajúci rok za jednotlivé sekcie.  
Aj písomná forma hlasovania je možná podľa Stanov ZLZ SR.  
V prípade, že príde málo študentských prác, tak vyhodnotíme len tie najlepšie.   
 
Úloha č. 25/2021: predložiť správy o činnosti jednotlivých sekcií za obdobie od 11.2020 do 10.2021 
 
Z: vedúci jednotlivých sekcií                                                                                     T: 31.10.2021 
 
Odborná konferencia ZLZ SR 2021 sa nebude konať, nahradila ju účasť a program na WOF EXPO 
2021 v Inchebe v dňoch 6.-8.10.2021.  
 

6. Rôzne  

Ing. Komora  a Ing. Harach informovali o priebehu konferencie WOF EXPO 2021.  

Pripravujeme zasadnutie železničnej sekcie dňa 21.10.2021 o 10:00 v hoteli Grand Jasná v Nízkych 
Tatrách, s rešpektovaním protipandemických opatrení.  

Pripravujeme  v spolupráci so ŽU v Žiline 7. akreditovaný kurz Zasielateľstvo- Špedičný expert – 
FIATA Diploma, ktorý začne dňa 5.11.2021 on line formou vzhľadom na dostatočný počet 
prihlásených (30).  
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O spoluprácu požiadala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne- Fakulta špeciálnej 
techniky, doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. Predstavenstvo ZLZ SR spoluprácu víta a ponúka pridružené 
členstvo v ZLZ SR.  

Diskusia prebehla o zavedení zákonnej povinnosti e-faktúry, ktorá má vstúpiť do platnosti od 
1.1.2022. Tak isto odznela informácia o fungovaní systému evidovania prepravných dokumentov, t.z. 
digitalizácie v Egypte, ktorý je platný od 1.10.2021 

Úloha č. 26/2021: Zistiť aktuálnu situáciu ohľadom zavedenia systému e-faktúry 

Z: Ing. Komora, Hindrová                                                                                               T: 10.11.2021 

Ing. Suhányi informoval o priebehu Plenárneho zasadnutia združenia ČESMAD Slovakia, ktoré sa 
konalo 7.10.2021 v Bratislave. Vylepšenie príjmu vodiča o.i. aj nezdaňovanie vreckového, možnosť 
získania vodičského oprávnenia na nákladné vozidlá pre 18+ a iné aktuálne témy. 

Predstavenstvo rozhodlo o zakúpení konferenčného mikrofónu s reproduktorom v cene do 100 EUR, 
pre zasadnutia konané hybridne, aby bol kvalitný príjem zvuku pre všetkých.  

Ing. Gnap predniesol pripomienku k strategického materiálu o celoživotnom vzdelávaní.  

p. Chladný informoval o zasadnutí prac. skupiny, na prípravu  štúdie na  rozvoj letiska M.R.Štefánika 
v režime carga. Za segment logistiky a zasielateľstva je návrh pripraviť materiál obsahujúci 
problematické body, výhody/nevýhody a iné. Pre získanie týchto údajov odporučil pripraviť dotazník 
pre členov ZLZ SR na túto tému a požiadal o súčinnosť.  

Úloha: 27/2021 : pripraviť dotazník na členov ZLZ SR na tému rozvoja letiska v Bratislave 

Z: Chladný, Michalička                                                                                                      T:a.s.a.p. 

Predstavenstvo odsúhlasilo objednanie papierovej alebo online formu časopisu „Právo v přepravě 
a zasilatelství “ na rok 2022, vydávané spoločnosťou Wolters Kluwer ČR, a.s.  

7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 10.11.2021 o 10:00 v hoteli Bratislava v 
Bratislave. 
 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                   Overil: Ing. Tomáš Suhányi MBA  


