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Zápisnica spísaná na riadnom zhromaždení členov Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR 2021 

 
 
Dátum: 10. novembra 2021 
Miesto rokovania: Hotel Bratislava, Bratislava. V zmysle aktuálnej Vyhlášky ÚVZ SR č.241. 
   
Prítomní zástupcovia členov ZLZ SR: podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia zúčastnili 
zástupcovia 15 riadnych členov, 7 pridružených členov a 2 hostia. Zhromaždenie členov bolo 
uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
   
Prítomných privítal Mag. Stanislav Michalička, ktorý schôdzu aj viedol. Oznámil, že do 10 
dní pred konaním zhromaždenia neboli predložené žiadne pripomienky ani návrhy  členov na 
zmenu a podľa § 8 bodu 5. 6. a 7. Stanov ZLZ SR je zhromaždenie schopné uznášania vo 
veciach vopred v pozvánke uvedených bodov programu.  Následne nechal hlasovať 
o programe zhromaždenia členov. 
   
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený bez pripomienok. 
  
1.         Voľba zapisovateľa a návrhovej a volebnej komisie   
Za zapisovateľa bola navrhnutá  generálna sekretárka zväzu Katarína Hindrová. Za  členov 
návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí Michal Šišolák – predseda, Slávka Štefancová 
a Martin Hospodár ako členovia. Proti predloženým návrhom neboli vznesené pripomienky 
a navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne zvolení. 
   
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý. 
   
2.         Správa o činnosti ZLZ SR   

Správu o činnosti ZLZ SR od posledného Zhromaždenia členov ZLZ SR  predniesol prezident 
ZLZ SR Ing. František Komora. Správa o činnosti ZLZ SR je v prílohe č. 1 k tejto zápisnici. 

Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie bez pripomienok a jednomyseľným 
hlasovaním správu schválilo. 

3.         Správa revíznej komisie o hospodárení  

Správu o hospodárení zväzu – uzavretie rozpočtu za rok 2020 a predbežné hodnotenie 
rozpočtu za január až október 2021 predniesla  predsedníčka revíznej komisie Mária 
Csizmadiová. 

Správa o hospodárení je v prílohe č. 2 k tejto zápisnici. 

Výsledok hlasovania: Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2020 
a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za rok 2021 prednesenú Máriou 
Csizmadiovou. 
 

4.         Schválenie rozpočtu na rok 2022 – návrh na rozpočet predložila predsedníčka 
revíznej komisie Mária Csizmadiová. 

Predložený rozpočet ZLZ SR na rok 2022 je v prílohe č. 3 k tejto zápisnici. 
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Výsledok hlasovania o rozpočte na rok 2022:  
Rozpočet na rok 2022 bol schválený jednohlasne . 
 

5.       Zmena Stanov ZLZ SR , týkajúcich sa  podmienok zverejňovania loga Zväzu,     
certifikátov  Zväzu a odvolávanie sa na členstvo vo Zväze  
 

Zhromaždenie členov schválilo zmenu v Stanovách ZLZ SR do § 5 „ZÁNIK ČLENSTVA“ 
doplnenie bodov 6. a 7. nasledovne: 

6. Po zániku členstva je bývalý člen povinný okamžite upustiť od používania a ďalšieho 
zverejňovania loga ZLZ SR, ako aj certifikátov udelených zo strany ZLZ SR, a to 
v rámci všetkých svojich dokumentov (napr. na internetovej stránke, v obchodných 
podmienkach a pod.) alebo v akejkoľvek korešpondencii (email, fax, tel. komunikácia, 
reklama  a pod.). Logo ZLZ SR požíva taktiež zákonnú ochranu, nakoľko ide 
o registrovanú ochrannú známku a v prípade neoprávneného používania  sa páchateľ 
môže dopustiť trestného činu Porušovania práv k ochrannej známke, označeniu 
pôvodu výrobku a obchodnému menu v zmysle ustanovenia § 281 ods. 1 zákona č. 
300/2005 Z. z. Trestného zákona.  
 

7. Bývalým členom sa po zániku členstva výslovne zakazuje akýmkoľvek spôsobom 
prezentovať sa ako člen zväzu, prípadne sa odvolávať na členstvo v ZLZ SR, nakoľko 
akékoľvek deklarovanie členstva v ZLZ SR podnikateľským subjektom je spôsobilé 
privodiť neoprávnenú výhodu v rámci hospodárskej súťaže a je výlučným právom 
aktívnych členov ZLZ SR.  

 
tento návrh, bol priložený k pozvánke na riadne Zhromaždenie členov ZLZ SR.  

 

6. Voľba orgánov ZLZ SR 

 

Predsedajúci, Mag. Stanislav Michalička vyzval prítomných, aby vykonali voľbu do orgánov 
zväzu formou vyplnenia hlasovacích lístkov a ich vhodením do urny. Volebnú komisiu 
požiadal, aby spočítala hlasy a pripravila zápisnicu o výsledku volieb. 

Po spočítaní hlasov volebná komisia konštatovala, že vo voľbách do orgánov zväzu bolo 
odovzdaných 15 platných hlasovacích lístkov. Neplatný lístok nebol ani jeden. Jednotliví 
kandidáti dostali od zhromaždenia nasledujúci počet hlasov: 

 
   
Za prezidenta ZLZ SR                      Ing. František Komora           15 hlasov 
   
Za člena predstavenstva Mgr. Ján Držík                                        15 hlasov 
 Ing. Peter Harach                                    15 hlasov 
                                                           Benjamin Chladný                                  15 hlasov  

                                                       Ing. Pavol Kužma                15 hlasov    
p. Peter Menczer                                     14 hlasov 
p. Miloš Mervart                                     15 hlasov 
Mgr. Stanislav Michalička                      15 hlasov 
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Bc. Daša Pobiecka                 14 hlasov 
Ing. Ivan Pobiecký                                   14 hlasov  
JUDr. Maroš Prosman                             14 hlasov 
Ing. Tomáš Suhányi                                 15 hlasov 
 

Zástupca pridružených členov Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.                     15 hlasov  
   
Za predsedu Revíznej komisie   p. Mária Csizmadiová             15 hlasov 
   
Za člena Revíznej komisie                 Martin Hríň                                       15 hlasov 
                                                            Šarlota Hromníková                                  13 hlasov 
 

7.         Vyhodnotenie študentských záverečných prác   

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap vyhodnotil zaslané práce. 
Počet prihlásených prác bol 4 z 3 škôl. Prvé tri boli odmenené diplomom a finančnou 
odmenou - 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 70,- €: 
 

1. Miesto: 
Michal Hrdý „Organizácia skladového hospodárstva v dopravnom podniku“ 
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 
 

2. Miesto: 
Vanessa Koričová „Zabezpečenie prepravy tovaru firmou HD Logistics, s. r. o.“ 

      Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 
 

3. Miesto: 
     Filip Kolář  „Zefektívnenie marketingovej komunikácie v spoločnosti BMW-Group  
     a.s.“ Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

 

Diplomy a finančné odmeny študentom resp. ich zástupcom  odovzdali prezident zväzu Ing. 
Komora a generálna sekretárka Katarína Hindrová.  

 
Záver  tohto  bodu programu využilo predstavenstvo zväzu na odovzdanie čestného uznania 
pri príležitosti životného jubilea Ing. Pavle Čaplovej, Benjamínovi Chladnému a Mag. 
Stanislavovi Michaličkovi za prácu  v oblasti  zasielateľstva a ich prínos pre rozvoj 
zasielateľstva na Slovensku.  Čestné uznanie odovzdal prezident zväzu Ing. Komora 
a viceprezident Pavol Kužma. 
 
 
8..         Diskusia 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

.   

8. Návrh uznesenia  
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Zhromaždenie členov ZVÄZU LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SR, ktoré sa konalo dňa 
10. novembra 2021 v Hoteli Bratislava v Bratislave, a ktoré bolo uznášaniaschopné vo 
všetkých otázkach podľa jednotlivých bodov vopred zaslaného programu, prijalo nasledujúce  

uznesenie: 

1.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo zapisovateľa Katarína Hindrová 
a zloženie volebnej a návrhovej komisie Michal Šišolák- predseda, Slávka Štefancová 
a Martin Hospodár - členovia. 

2.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo správu o činnosti ZLZ SR a sekcií 
zväzu prednesenú Ing. Františkom Komorom. 

3.) Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2020 prednesenú 
Máriou Csizmádiovou a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2021.  

4.) Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na rok 2022. 

5.) Zhromaždenie členov schválilo zmenu v Stanovách ZLZ SR do § 5 „ZÁNIK 
ČLENSTVA“ doplnenie bodov 6. a 7. podľa návrhu. 

6.) Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov: 

Prezident ZLZ SR: Ing. František Komora 

Členovia predstavenstva: Mgr. Ján Držík 

  Ing. Peter Harach 

  p. Benjamin Chladný  

  Ing. Pavol Kužma  

  p. Peter Menczer  

  p. Miloš Mervart  

                                                         Mgr. Stanislav Michalička 

  Bc. Daša Pobiecká 

                                                         Ing. Ivan Pobjecký 

                                                         JUDr. Maroš Prosman  

                                                        Ing. Tomáš Suhányi 

 Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: 

  Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD 

Predseda revíznej komisie: Mária Csizmadiová 

Členovia revíznej komisie: Martin Hríň a Šarlota Hromníková 
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7.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie vyhodnotenie prác študentov stredných škôl 
a ich následné ocenenie. 

 
8.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie informácie, pripomienky a návrhy. 

 

Po odznení programu sa predsedajúci Mag. Stanislav Michalička poďakoval prítomným za 
účasť.  

Následne zasadnutie ukončil a pozval prítomných na spoločenské posedenie s občerstvením. 

 
      
Zapísala : Katarína Hindrová                                                    Overil: Ing. František Komora     


