
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
02/22 

 
Dátum: 10. februára 2022 so začiatkom o 10:00  
Miesto: online  
Prítomní: Ing. František Komora, Mária Csizmádiová, Bc. Dáša Pobiecká, Mgr. Ján Držík,  prof. Ing. 
Jozef Gnap PhD.,  Benjamín Chladný, Ing. Pavol Kužma, Peter Menczer, Miloš Mervart, Mag. 
Stanislav Michalička, , Ing. Ivan Pobjecký PhD.,  JUDr. Maroš Prosman, Ing. Tomáš Suhányi MBA, 
Ing. Peter Šulko PhD., Roman Vallovič, Ing. Rostislav Vašek (OLTIS Group,a.s.) a Katarína 
Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Benjamin Chladný 
 
 

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: pokračovať v  rokovaniach 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: priebežne 

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. – predpokladaný termín apríl alebo jún 2022 bude upresnené 

2. Školenie colných deklarantov – odpoveď z FS SR:  „Určite aj tento rok budeme otvárať školenie, 
len momentálne pracujeme na jeho vylepšení. Akonáhle budeme mať finálnu verziu, bude zverejnená 
na našej stránke:https://vzdelavanie.financnasprava.sk/samozrejme Vám pošleme aj bližšie informácie 
hneď ako ich uverejníme.“ 

3. Pripraviť školenie/prednášku pre členov ZLZ SR ohľadom DPH s lektorom zo strany MF SR- 
Mgr. Mojmír Beňo – 3.marca 2022 od 9:00 

4. Webinár CMR- prof. Gnap, 12.mája 2022 od 9:00 

 
Úloha 23/21: Zmodernizovať web – trvá      T: 30.06.2022 
Z: p. Hindrová – pripravuje sa ukážka novej grafiky (zakúpenie a inštalácia novej rýchlejšej 
a modernejšej šablóny, úprava podľa potrieb ZLZ (farby, rozmiestnenie prvkov) a prepojenie 
so súčasným obsahom, fotografie, ikony a ich zapracovanie do nového dizajnu                                                                                                        
 
Úloha 01/2022: poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti: POLAR-M, s.r.o., 
Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky , IČO: 35 965 649 
Z: p. Hindrová- splnené                                                                                           T: 13.01.2022 
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Úloha 02/2022: zabezpečiť termín predstavenia na oslavu 30.výročia a následne rezerváciu reštaurácie  
Z:p. Hindrová -splnené                                                                                                        T: 10.2.2022 
 
Úloha 03/2022:  Zozbierať informácie na tému elektronizácia dokladov v zasielateľstve  
 
Z: OLTIS Slovakia – Ing. Šulko, všetci členovia predstavenstva – splnená, prezentáciu, ktorú 
predniesol Ing. Rostislav Vašek a nájdete ju v prílohe zápisu       
                    

 
3. Správa o hospodárení za január 2022 

 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za január 
2022, pričom HV k 31.1.2022 bol 53 426,48 EUR. Členské príspevky na rok 2022 nezaplatilo ešte 12 
spoločností, ktorým budú v najbližších dňoch zaslané upomienky. Predstavenstvo zobralo informácie 
na vedomie. 
 

4. Oslava 30. výročia založenia ZLZ SR 

Oslava 30. výročia založenia ZLZ SR sa bude konať 9.6.2022 od 17:00 v priestoroch Štúdia L+S 
(predstavenie 69 vecí lepších ako sex) a hotela Tatra (slávnostná večera). Pozvánky pre členov Zväzu 
a hostí a následne aj vstupenky, propagáciu na web stránke, zabezpečenie občerstvenia, rezerváciu 
ubytovania, darčeky pre hostí a hercov zabezpečí p.Hindrová. 

Predstavenstvo odporučilo pre zdarný priebeh osláv: 
- poskytnúť možnosť dobrovoľného sponzoringu formou reklamy (názov a logo spoločnosti na 
pozvánke, na web stránke Zväzu a možnosť vystavenia bannera počas oslavy) pre členov Zväzu 
a dodávateľov (poisťovne, výrobcovia automobilov, TimoCom, Raaltrans...., manipul. systémy atď.) 
Zvyšné náklady budú hradené z rezervného fondu ZLZ SR, ktorý je k 1.1.2022 vo výške 51.571,27 
EUR. 
- pripraviť brožúru/publikáciu o dôležitých faktoch a míľnikoch z histórie Zväzu (zistiť aj podmienky 
vydania pri rešpektovaní GDPR) 
- zabezpečiť/doplniť zoznam hostí  
 
Z: všetci členovia predstavenstva, Hindrová                                                                   T:   31.3.2022  
 

5. Rôzne 

Predstavenstvo diskutovalo o prednesenej téme a  k prezentácii zo strany Ing. Rostislava Vašeka 
„elektronizácia dokladov v zasielateľstve“  a zhodli sa na vytvorení pracovnej skupiny IT. 
 
Úloha 03a/2022: vytvoriť pracovnú skupinu „Informačných technológií“ za účelom spracovania 
možností a riešení elektronizácie dokladov v zasielateľstve. Počas zasadnutia sa už do pracovnej 
skupiny prihlásili zástupcovia spoločností: PKZ Slovakia, s.r.o., TIREX, s.r.o., Prosman a Pavlovič, 
advokátska kancelária, s.r.o., a viesť by ju mali zástupcovia/zástupca OLTIS. 
 
Z: Hindrová, Ing. Šulko                                                                                                  T: 31.3.2021 
 
Ing. Rostislav Vašek pozval členov predstavenstva na konferenciu „ŽELEZNIČNÍ 
SYSTÉMY | INTERMODÁLNÍ FÓRUM, setkání zástupců svazů spedice a logistiky z České 
republiky, Slovenska a Polska“, ktorá sa bude konať v poľskej Wisle dňa 2.- 4.3.2022.  

Prof. Gnap informoval o aktuálnej situácii v oblasti e-CMR.  
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Ing. Tomáš Suhányi – informoval o novom zložení vedenia FIATA:  https://fiata.org/who-we-
are/governance/presidency.html 

Roman Vallovič informoval o personálnych zmenách v predstavenstve SSL ČR.  

Ing. Kužma informoval o priebehu rokovania na SOŠD v Trenčíne (pridružený člen ZLZ SR) 
a následne na Ministerstve školstva SR a s APZD ohľadom zaradenia resp. rozšírenia študijných 
programov pre oblasť dopravy, logistiky a zasielateľstva.  
 
15.2.2022  o 13:00  v ČESMAD Slovakia prebehne osobné stretnutie so zástupcom Britského 
veľvyslanectva v Prahe, pánom Danielom Žemlom (Ing.Komora, p.Czizmadiová, Ing. Suhányi, Ing. 
Harach). 
 
17.2.2022  od 10:00 sa bude konať videokonferencia medzi Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky a Ministerstvom infraštruktúry Ukrajiny.(Ing. Komora, Ing. Kužma). 
 
31.3. 2022  od 10:00 sa bude konať seminár „Transport & Logistics – how do they cope with global 
pandemic? Ships, trains, terminals – Polish offer for Slovak business expansion, Short & Long 
distance”. 
 
18.-20. mája 2022 sa uskutoční Valné zhromaždenie FIATA v Ženeve.  
 
Koncom júna plánujeme pre členov Zväzu spolu s Veľvyslanectvom Poľska v Bratislave exkurziu do 
námorných prístavov Szczecin – Świnoujście  a LNG terminálu L. Kaczyńského v Świnoujści 
 

6. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 10.03.2022 (štvrtok ) o 10:00 v Bratislave. 
Miesto a forma bude spresnená podľa aktuálnej situácie v pozvánke týždeň vopred.   
 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                                     Overil: Benjamin Chladný 


