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SPRÁVA O ČINNOSTI ZLZ SR 2021

V poslednom roku sme zažili jedno z najturbulentnejších období, ktoré pamätám. 
Nejde len o zablokovaný Suezský kanál a následne chýbajúcich komponentoch na 
montážnych linkách v automobilkách, alebo chýbajúcich kontajneroch v prístavoch 
v Ázii.
To, čo v posledných dňoch najviac rezonuje logistickou verejnosťou nie sú len To, čo v posledných dňoch najviac rezonuje logistickou verejnosťou nie sú len 
rozpory medzi antivaxermi a zdravotníkmi, trochu neohrabané pokusy vlády o 
elimináciu dopadov Covidovej  pandémie a čoraz komplikovanejšie pravidlá pre 
pohyb obyvateľov aj dopravcov.
Nebol to len nárast cien energií, o ktorom sa predpokladá, že bol spôsobený 
vykúpením  voľných objemov elektrickej energie predovšetkým v súvislosti s 
elektrifikáciou automobilovej dopravy je hrozbou do súčasných dní.
Boli to ešte rastúce ceny dopravy, ceny surovín, energií a nedostatok dodávok 
vzácnych nerastov ako aj nedostatok pracovných síl v doprave a priemysle, zmeny 
legislatívy EU s dopadom na dopravu a stále ešte nedoriešené dopady Brexitu.
V mnohých z týchto otázok sa do určitej miery angažoval aj ZLZ SR.



MEDZINÁRODNÉ POSTAVENIE

ZLZ SR je rešpektovanou organizáciou v kruhoch združujúcich 
profesijné združenia z oblasti zasielateľstva a logistiky, aj napriek 
tomu, že ide o jednu z najmenších organizácií a to aj z hľadiska 
zázemia a tradície .

ZLZ SR zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách, ZLZ SR zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách, 
pokiaľ sa tam riešia veci ktoré ovplyvňujú  činnosť našich členov. 
Sme členmi :
FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations
CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics

and Customs Services 
ICC – International Chamber of Commerce 
IASA – International Association of Safety for dangerous goods
APZD – Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
komunikujeme aj s ELA.



MEDZINÁRODNÉ POSTAVENIE

ZLZ má zastúpenie v nasledovných orgánoch : 

Peter Harach, Clecat Customs and Indirect taxation Institute of Peter Harach, Clecat Customs and Indirect taxation Institute of 

Clecat

Ing. Tomáš Suhányi, predseda FIATA WG Road  Transport

Marián Šimlovič, FIATA WG Rail Transport 

Mária Czismadiová, členka NV ICC

Ing. Ivan Pobjecký IRU GEMD, IASA



POSTAVENIE V SR

ZLZ má zastúpenie v nasledovných orgánoch : 

Ing. František Komora , člen vedenia Asociácie priemyselných zväzov a 
dopravy, člen poradnej skupiny pre boj proti podvodom v doprave, 
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmulegalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Ing. Miloš Mervart, Ing Pavol Kužma, Katka Hindrová + FK – pracovná 
skupina pre podporu kombinovanej dopravy pri Ministerstve dopravy

Benjamin Chladný – pracovná skupina pre rozvoj Bratislavského letiska v 
režime Cargo

prof. Ing. Jozef Gnap CSc zastupuje ZLZ SR v Sektorovej rade pre 
dopravu, logistiku a poštové služby,



POSTAVENIE V SR

ZLZ SR  má k 1.10.2021 :
- 100 riadnych členov, nárast 6%
- 36 pridružených členov ( 18 stredných,  4 vysoké školy )
- 1 čestného člena

ZLZ SR spolupracovalo pri riešení aktuálnych problémov logistiky, 
dopravy a zasielateľstva :dopravy a zasielateľstva :

- Finančnou správou SR, 
- Ministerstvom  dopravy a výstavby SR, 
- MZV SR, MŠSR, MFSR 
- PZ SR  ( ZLZ SR má aj zastúpenie v jednej pracovnej skupine )
- SOPK,  NV ICC, FOK, NSOK
- Česmadom Slovakia
- Spoločnosť dopravy SVTS
- Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, ktorá sa javí v       
poslednom období ako mimoriadne akčná a užitočná organizácia



MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Opäť musíme konštatovať, že orientácia na Clecat ako na nosnú 
medzinárodnú organizáciu je správne rozhodnutie, lebo Clecat
opäť riešil aktuálne problémy a otázky blízke našim členom. Clecat
navyše vplýva už v zárodku na tvorbu legislatívy pre logistiku a 
dopravu EU.  

Okrem dlhoročnej dobrej spolupráce so SSL České republiky, za 
ktorú chceme poďakovať hlavne pánovi Dr. Petrovi Rožkovi sa v 
poslednom období zlepšuje spolupráca s kolegami v Maďarsku a 
Slovinsku.

Úspešne sa rozvíja aj spolupráca s ambasádou Poľskej republiky, 
kde sa nám darí jednak propagovať možnosti využitia poľských 
prístavov pre námornú dopravu, jednak riešiť colné problémy 
slovenských firiem v týchto prístavoch v súvislosti s Brexitom.



MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Medzinárodný veľtrh Transport a Logistika v Mníchove, sa vzhľadom 
na pandémiu Covidu tento rok  nekonal. Využili sme však výhodnú 
ponuku skupiny organizujúcej WOF EXPO Bratislava a zúčastnili sme 
sa nielen formou stánku, ale aj účasťou na otvorení, prezentovaním 
výsledkov v kombi doprave a v panelových diskusiách.výsledkov v kombi doprave a v panelových diskusiách.

S podporou MDV SR sa ZLZ SR zapája aj do úsilia o zapojenie sa SR 
do projektu tzv. NEW SILK ROAD na Slovensko, to hlavne vyrovnaním 
podmienok pre operátorov kombinovanej dopravy na Slovensku a v 
zahraničí. Tu zohráva dôležitú úlohu vedenie firmy Metrans, hlavne 
pán Peter Kišš, ktorým sa darí prekonávať problémy generované 
mimo SR a napomáhať vyššie spomínanému cieľu.



KONGRES FIATA 2020

Vzhľadom na epidémiu Covid 19 sa tento rok kongres ani jarné zasadnutie 
vo Švajčiarsku nekonalo. Ušetrené zdroje ZLZ SR uloží na rezervný fond 
pre prípad problémov v budúcnosti, ktoré by mohli vyžadovať väčšie 
náklady napr. na právne zastupovanie a podobne.

Na rezervnom fonde bolo k 1.10.2021 .........................  42 164,13EUR Na rezervnom fonde bolo k 1.10.2021 .........................  42 164,13EUR 

a 

predpokladá sa v tomto roku nárast o cca .................  10 000,- EUR.



BEZPEČNOSTNÉ OTÁZKY 

ZLZ pravidelne informuje členov ZLZ SR o spoločnostiach, ktoré boli použité, 
prípadne ich meno  zneužité na kriminálnu činnosť, tak ako ich zverejňuje firma 
WIM Dekeyser.

Podľa ich štatistík firmy WIM Dekeyser už Slováci nepatria medzi krajiny s 
firmami  podvodníkmi najviac zneužívanými. Nejedná sa však o odstránenie 
problému, lebo a slovenskí zasielatelia a odosielatelia sú často obeťami problému, lebo a slovenskí zasielatelia a odosielatelia sú často obeťami 
páchateľov kryjúcich sa zahraničnými firmami.

Vec sa začala meniť, keď sme v spolupráci so PZ SR vydali príručku (aj v angličtine)  
a vďaka spolupráci s PZSR a políciami v zahraničí sa podarilo rozbiť najväčšie 
gangy „Fantómov“.

ZLZ SR bez nárastu nákladov pomohol v jednom atypickom prípade slovenskej 
dopravnej spoločnosti, ktorej meno zneužil zahraničný Fantómový dopravca a 
ktorá sa mohla stať obeťou následnej reťaze podvodov, aká sa doposiaľ  v našom 
teritóriu nevyskytla, vzhľadom na fakt, že Modus operandi podvodníkov bol 
mimoriadne nebezpečný.



BEZPEČNOSTNÉ OTÁZKY 

Nový typ podvodov, kde :

páchatelia zneužívajú podobnosť mien s renomovanými firmami a v pozícii 
kupujúceho, príkazcu resp. odosielateľa objednávajú tovar či prepravy a za tento 
neplatia, 

pokúšajú sa presmerovať  platby existujúcej dodávateľskej firme na svoj účet

tzv. „panelákoví špeditéri“ berú objednávky s krátkymi lehotami splatnosti ale tzv. „panelákoví špeditéri“ berú objednávky s krátkymi lehotami splatnosti ale 
mimoriadne nízkymi cenami a zadávajú ich dodávateľom s dlhšími lehotami splatnosti 
a to bez zisku, alebo dokonca v strate a po obdržaní platieb od zákazníkov 
dodávateľom – dopravcom neplatia.

ZLZ SR má člena v podskupine na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej 
dopravy v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na 
elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,

Vzhľadom na uvedené sa ZLZ SR spolu s APZD v roku 2021 postavil proti opätovnému 
pokusu o zavedenie zasielateľstva ako voľnej ohlasovacej živnosti. Tu chceme 
poďakovať aj podpore PZSR v tejto veci.



SEKCIA NÁMORNEJ PREPRAVY

 Situácia na trhu námorných prepráv bola výrazne poznačená globálnou pandémiou 
Covid-19 a z toho vyplývajúcich zmien v globálnych dodávateľských reťazcoch. 

 Nárast v prepravovaných objemoch pokračoval a tlačil na cenu námornej prepravy. 
Globálny index pre námorné sadzby, Freightos Baltic Index, udáva úroveň indexu 
k 31.10.2020 na úrovni 2231 USD, v priebehu roka rástol index až do augusta 2021, 
odkedy osciluje na úrovni medzi 10.300 USD a 11.109 USD. V priebehu roka tak 
index narástol takmer o 500%. (Viac informácii k indexu ako aj spôsobu výpočtu na index narástol takmer o 500%. (Viac informácii k indexu ako aj spôsobu výpočtu na 
stránke https://fbx.freightos.com/). Nárast cien v námornej preprave má 
samozrejme aj vplyv na ekonomické výsledky lodiarskych spoločnosti, pričom nie je 
nezvyčajné, že medziročný rasť zisku v Q3 roku 2020 a Q3 roku 2021  je +500%.  

 Rotterdamské pravidlá ostávajú naďalej neplatné, nakoľko žiadna ďalšia krajina ich 
neratifikovala za uplynulý rok.  

 Sekcia nám. prepráv bola v kontakte so zástupcami prístavov Hamburg, Koper, 
Rotterdam, Antverpy a Gdaňsk. Kvôli aktuálne platným opatreniam sa konali všetky 
stretnutia online alebo telefonicky. Plánovaná návšteva prístavov Štetín-Svinouščie
sa ani v roku 2021 nemohla konať z dôvodu pandemickej situácie. 



SEKCIA NÁMORNEJ PREPRAVY

Ceny námornej dopravy



SEKCIA NÁMORNEJ PREPRAVY

Sekcia námorných prepráv znovu oživila aktivity Námorného klubu ZLZ a 
organizovala online stretnutie - workshop s členmi ZLZ SR na tému „Blokáda 
Suezského prieplavu“. Počas tohto online workshopu prezentoval predseda 
sekcie p. Mag. Michalička situáciu ohľadom blokády Suezského prieplavu, 
následky a ponaučenia do budúcnosti. 

Loď Ever Given sa koncom marca 2021 spriečila pri prejazde Suezským 
prieplavom a kompletne zablokovala tento prieplav. Počas 6-dňovej blokády 
Loď Ever Given sa koncom marca 2021 spriečila pri prejazde Suezským 
prieplavom a kompletne zablokovala tento prieplav. Počas 6-dňovej blokády 
ostalo čakať takmer 400 lodí na vstupoch do prieplavu, pričom boli výrazne 
narušené globálne supply chains. 

Na záver online stretnutia prebehla diskusia k danej problematike. 
Námorného klubu sa zúčastnilo vyše 30 záujemcov. Sekcia námorných 
prepráv hodnotí toto podujatie úspešne a plánuje organizovanie aj v 
budúcnosti, minimálne raz ročne. 

Táto udalosť ( SUEZ ) mala veľkú odozvu vo svetových médiách a verejnosť 
mala možnosť vidieť akú významnú úlohu zohráva námorná preprava vo 
svetovej ekonomike a pri dodávaní tovarov pre všetky aspekty života. 



SEKCIA MULTIMODÁLNEJ PREPRAVY

Situácia na trhu 

Stále častejšie sa začali dovážať kontajnerová zásielky na územie SR na 
ťahačoch z terminálov mimo hranice SR.
Príčina?
Nedostatočné investície do základnej dopravnej infraštruktúry pre KD (napr. kvôli Nedostatočné investície do základnej dopravnej infraštruktúry pre KD (napr. kvôli 
zvyšovaniu osových tlakov na tratiach zostáva vyznamné množstvo carga mimo 
SK ). 
Podpora investícií priamo do KD zatiaľ 0. 
Nedostatočná podpora KD ako takej.

Oceňujeme však, že zo strany štátu začala diskusia o podpore kombinova-
nej dopravy (2020 a 21 ) a vznikla Koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy do 
roku 2030 a z programu Plánu obnovy sa podarilo nájsť zdroje na podporu 
KD



SEKCIA MULTIMODÁLNEJ PREPRAVY

Pracovnej skupine za účasti operátorov KD, ZLZ SR, ZSSK Cargo, a v konečnej 
fáze aj ZCHP a Česmadu sa podarilo nájsť zdroje na :

- investičnú podporu na používanú terminálovú techniku, 
- investičnú podporu na nákup terminálovej techniky, 
- investičnú podporu na nákup železničných vozňov. 
- investičnú podporu na nákup INJ,- investičnú podporu na nákup INJ,
- dotácie na každú odvezenú TEU ( vzor Rakúsko )

Dá sa očakávať zlepšenie situácie KD na Slovensku, ale treba zvýšiť váhový limit 
kontajnerov na úroveň okolitých štátov, zo 44t na 48t a to rýchlejšie ako tomu bolo 
doposiaľ.

Počas roku 2020 dorazili ďalšie priame vlaky z Číny do Dunajskej stredy s 
prekládkou v Dobrej. Cez Ukrajinu tranzitovali v rekordných časoch. Ďalšie linky 
však Slovensko obchádzali, čo ako dúfame po rozbehu štátnej podpory by sa 
mohlo zmeniť.



SEKCIA PREPRÁV NEBEZPEČNÝCH VECÍ

 Väčšina činností prebiehala on-line respektíve emailovou poštou.

 O zmenách v Medzinárodnej dohode o preprave nebezpečných vecí 

ADR 2021 prednášal Ivan Pobjecký, formou webináru 26. januára 2021. 

Prezentácia bola poskytnutá členom ZLZ SR.

 EASA zmenila názov na Medzinárodnú asociáciu bezpečnostných 

poradcov (IASA). Rovnako komunikovali počas celého roka on-line,



SEKCIA PREPRÁV NEBEZPEČNÝCH VECÍ

 Zástupca ZLZ SR Ing.Pobjecky viackrát prezentoval „problémy“ 

sekcie, komunikoval nejednoznačné riešenia a hľadal vysvetlenia. 

Členovia sekcie vystúpili viackrát s informáciami o zmenách.

 Pravidelne sa vymieňali informácie o haváriách, ich riešení a príčinách, 

riešilo sa opätovne neoprávnené pokutovanie a vysvetlovala sa 

legislatíva pre členov ZLZ SR. Niektorým členom boli poskytnuté za 

účely vzdelávania na stredných školách prezentácie, napríklad o 

kusových zásielkách, voľne loženom tovare, cisternách a výbušninách. 



SEKCIA PRÁVNA A POISŤOVACIA

- zabezpečili témy a prednášajúcich na odborné webináre týkajúce sa 
legislatívy v zasielateľstve a logistike organizované ZLZ, konkrétne témy 
Colné predpisy pre oblasť zasielateľstva a logistiky, Problematika 
spotrebných daní (SPD) v zasielateľstve, doprave a logistike, 
INCOTERMS 2020,
- Analyzoval a spracovali návrh zmeny stanov na ochranu loga ZLZ - Analyzoval a spracovali návrh zmeny stanov na ochranu loga ZLZ 
proti neoprávnenému používaniu,
- vydávali pre členov ZLZ newslettre k aktuálnym právnym 
problémom (napr. novela Zákonníka práce, dotácie na nájom počas 
druhého lockdownu, testovanie na Covid v podnikoch, BREXIT a clo),
- zúčastňovali sme sa rokovaní reprezentujúcich ZLZ, napr. ohľadne 
členstva v APZ,
- riešili sme aktuálne otázky a problémy spojené s BREXITom a 
vydávali informačné materiály,
- riešili sme aktuálne legislatívne problémy v zasielateľstve a logistike 
ad hoc. 



COLNÁ SEKCIA

Sekciu viedol na vysokej odbornej úrovni Peter Harach

V roku 2021 sme reprezentovali záujmy členov v CITI a 
prostredníctvom CLECAT zastupovali ZLZ SR v Európskej 
Komisii, sledujeme a pripomienkujeme pripravovanú legislatívu 
v colnej oblasti.  

V priebehu roku sme sa zúčastnili rokovaní pracovnej skupiny
BREXIT, ktorá spolupracovala s EK a zástupcami HM Revenue
& Customs o aktuálnom vývoji a postupoch pri prestupe hranice
v prípade odchodu UK z EU.



COLNÁ SEKCIA

Na základe podmetu členov ZLZ SR, sme konzultovali s MF SR :

Plán prípravy IT systému NCTS V

Podmienky eCommerce

Možnosti zlepšenia priepustnosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké

Pokusy o kartelové riešenie trhu na hraničných priechodochPokusy o kartelové riešenie trhu na hraničných priechodoch

Pri rokovaniach s FR SR a MF SR sme dosiahli zhodu v strategických cieľoch
a podpore v úsilí dosiahnuť ich :

Zabezpečiť včasný vývoj IT systémov požadovaných EK;

Zjednotiť postup colných úradov pri výkone colného dohľadu;

Podporiť vzdelávanie pracovníkov v sektore logistiky v oblasti colných
predpisov.



SEKCIA VZDELÁVANIA A VYDAVATEĽSTVA

 Na základe úspešnej revalidácia  kurzu Zasielateľstvo – Špedičný 
expert FIATA Diploma, ktorá sa uskutočnila  online 28.5.2020 a platí 4 
roky  sme začali pripravovať ďalší, už 7. kurz, ktorý začal 03.11.2021.

 Predseda sekcie spolu s generálnou sekretárkou ZLZ SR a ostatnými 
členmi predstavenstva  pripravili  bezplatné online webináre  pre členov členmi predstavenstva  pripravili  bezplatné online webináre  pre členov 
ZLZ SR z rôznych tém Dohovor CMR v praxi, Colné predpisy pre 
oblasť zasielateľstva a logistiky, Zasielateľstva, Incoterms 2020 a 
pripravuje ďalšie napr. na bezpečnosť dodávateľského reťazca.

 Aj v roku 2021 sa podarilo zapojiť do súťaže stredných odborných škôl 
z radu pridružených členov o najlepšiu študentskú odbornú prácu 
zameranú na problematiku zasielateľstva logistiky 3  stredné školy, 
ktoré prihlásili  4  práce. Ide o výrazný pokles, ktorý verím, že po 
skončení pandémie koronavírusu pominie.



SEKCIA VZDELÁVANIA A VYDAVATEĽSTVA

 prof. Gnap zastupuje ZLZ SR v Sektorovej rade pre dopravu, logistiku a 
poštové služby, ktorá začala pracovať od júna 2019 a mala v období od 
ostatného zhromaždenia členov ZLZ SR tri rokovania a boli aktualizované 
Národné štandardy zamestnania s cieľom aplikovať zmeny a 
prichádzajúce  inovácie v odbore.

Sekcia sa podieľala na návrhu zmeny živnostenského zákona, kde sa  Sekcia sa podieľala na návrhu zmeny živnostenského zákona, kde sa 
podarilo presadiť uznávanie stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania v odbore a uznanie akreditovaného kurzu v Zasielateľstve na 
preukázanie odbornej spôsobilosti.

 Sekcia podľa svojich možností informovala členskú základňu ZLZ SR o 
odborných a vzdelávacích akciách týkajúcich sa problematiky 
zasielateľstva, logistiky a dopravy a poskytovala aj informácie pre členov 
ZLZ SR o vývoji situácie v sektore  počas prvej vlny pandémie COVID-19.

 ZLZ SR prispel k vydaniu vysokoškolskej učebnice Zasielateľstvo, ktorá 
vyšla v EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity.



SEKCIA ŽELEZNIČNEJ PREPRAVY

25.veľtrh TransRussia v Moskve, ktorý bol naplánovaný na 12.-
14.4.2021 bol z dôvodu pandémie zrušený

Spolupracovali sme s poľským veľvyslanectvom v Bratislave pri Spolupracovali sme s poľským veľvyslanectvom v Bratislave pri 
zabezpečení online seminára „lode, vlaky, terminály – poľská 
ponuka pre expanziu slovenského biznisu„

Zorganizovali sme  zasadnutia železničnej sekcie pri ZLZ SR dňa 
21.10.2021 v Jasnej za účasti vedenia ZSSK Cargo, a.s.



Monitoring vývoja na trhu práce,

Monitoring vývoja trhu priemyselných realít

Rok ovplyvnený pandémiou, nízke objemy, 
prerušené projekty...

SEKCIA LOGISTIKY 

prerušené projekty...

Dodnes pretrváva vysoký dopyt po pracovnej sile v 
logistike,  



SEKCIA EXPRESNÝCH PREPRÁV

Sekcia sa podieľala na riešení problematiky cestnej dopravy s 
dopadom na zberné systémy.

Naďalej sa zapája do projektu duálneho vzdelávania

Vedúca sekcie podľa svojich možností prispievala pri riešení 
viacerých úloh súvisiacich s prácou ZLZ SRviacerých úloh súvisiacich s prácou ZLZ SR

Agenda preclievania malých zásielok

E- Faktúra – aktuálny stav.



SEKCIA CESTNEJ DOPRAVY

Sekciu cestnej prepravy viedol Tomáš Suhányi, predseda WG Road 
FIATA.

Došlo k zlepšeniu komunikácie s Česmadom. Spoločne sme pripo-
mienkovali novelu Živnostenského zákona, pravidlá pre štátnu pod-
poru kombinovanej dopravy, 

Zaregistrovali sme rast cien dopravy a APHZaregistrovali sme rast cien dopravy a APH

Stále je potrebné sledovať ochranárske opatrenia, ktorými politici 
niektorých krajín reagujú na stratu pozícií ich národných repre-
zentantov na spoločnom trhu . 

Zástupca ZLZ SR sa zúčastnil na 3 zasadnutiach WG Road FIATA, 
ktoré však prebehli len ONLINE. Nosnými témami boli Pandémia 
Covid 19, Greening  a v EÚ (presadzovaný prostredníctvom Clecatu ) 
aj problém Cestného balíčka, tachografov a režimu práce osádok 
kamiónov.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


