
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
04/22 

 
Dátum: 7. apríla 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,. Ing. Peter Harach, Benjamín Chladný, Peter Menczer, Miloš Mervart, Mag. 
Stanislav Michalička, JUDr. Maroš Prosman, Ing. Peter Šulko PhD. MBA a Katarína Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Ing. Peter Harach 
 
 

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 – Doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. –termín 08. 
jún 2022 od 9:00 

2. Webinár  Reštriktívne opatrenia voči Rusku z pohľadu ciel (zákaz vývozu a dovozu tovaru)  na 13. 
apríla 2022 o 13:00 – Judr. Rastislav Vysocký LL.M. 

3. 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.“ 

4. Webinár CMR- prof. Gnap, 12.mája 2022 od 9:00 (termín bude pravdepodobne zmenený) 
 
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. Aktuálne je zakúpená 
nová Wordpress šablóna a postupne sa upravuje pre potreby webu ZLZ. Predpokladám, že v priebehu 
pár dní bude k dispozícii ukážka.                                                                                                             
 
Úloha 03a/2022: vytvoriť pracovnú skupinu „Informačných technológií“ za účelom spracovania 
možností a riešení elektronizácie dokladov v zasielateľstve. Do pracovnej skupiny prihlásili 
zástupcovia spoločností: PKZ Slovakia, s.r.o., TIREX, s.r.o., Prosman a Pavlovič, advokátska 
kancelária, s.r.o., MJ Sped, s.r.o.,  INTERTRANSPORT, s.r.o., Sea Sky, s.r.o. a Hanseatic, s.r.o. 
a prvé online stretnutie je naplánované na 8.4.2022 o 9:30, povedie ho zástupca OLTIS. 
Z:Hindrová,Ing.Šulko - splnená                                                                         
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Úloha 04/2022: napísať list predsedovi vlády SR  s návrhom na zrušenie projektu výstavby ŠRT na 
Slovensku a presunutie plánovaných financií projektu ŠRT na podporu kombinovanej dopravy 
(odpoveď na list z 3.2. prišla od MF SR  s odvolaním sa na kompetencie zo strany MDV SR).  

Z: Miloš Mervart a Ing. František Komora - splnená                                                                     

Úloha 05/2022 : Spracovať materiálu „vzdelávací program“ obsahujúci: zdroje/požiadavky 
školenia/preškolenia, témy, rozsah, formu, lektorov, priestory, preklady do ukrajinského jazyka a iné 
podrobnosti aj financovania 

Z: JUDr. Prosman, prof. Gnap, Ing. Komora-trvá                                                       T: 11.05.2022 
                    

 
3. Správa o hospodárení za marec 2022 

 
Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za marec 
2022, pričom HV k 31.3.2022 bol 48 383,36 EUR. Členský príspevok na rok 2022 nezaplatila už len 
jedna  spoločnosť, ktorej bude zaslaná 3. upomienka. Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie. 

4. Prijatie nového člena do Zväzu 

O prijatie za riadneho člena  ZLZ SR požiadala spoločnosť KIABA – Spedition & Transporte s.r.o. so 
sídlom:  958 52 Žabokreky nad Nitrou 188/7 IČO : 51 162 482 

Záver:  Predstavenstvo odsúhlasilo žiadosť o prijatie za riadneho člena Zväzu, spoločnosť KIABA – 
Spedition & Transporte s.r.o. so sídlom:  958 52 Žabokreky nad Nitrou 188/7 IČO : 51 162 482 

Úloha 06/2022:  poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti: KIABA – 
Spedition & Transporte s.r.o. so sídlom:  958 52 Žabokreky nad Nitrou 188/7 IČO : 51 162 482 
 
Z: p. Hindrová                                                                                                               T: 08.04.2022 
 

5. Oslava 30. výročia založenia ZLZ SR (informačná kampaň, sponzoring, brožúra, video, 
darčeky, zoznam hostí...) 

Ohľadom oslavy 30. výročia založenia ZLZ SR, ktorá sa bude konať 9.6.2022 od 17:00 
v priestoroch Štúdia L+S (predstavenie 69 vecí lepších než sex) a hotela Tatra (slávnostná večera) je 
ešte potrebné zabezpečiť :  
- zabezpečiť informačnú kampaň v magazíne Transport a Logistika, na web stránke Zväzu 
a v médiách (TA3, Hospodárske noviny, Pravda, Trend...)  
- dokončiť a vydať publikáciu o dôležitých faktoch a míľnikoch z histórie Zväzu  
- krátke video 2-3 min bude zostavené z koláže spomienkových fotografií 
 
Uznesenie: členovia predstavenstva sa uzniesli na tom, že krátke video pripraví ŽU v Žiline resp. 
prof. Gnap za odmenu 150.- EUR.  
 
- doplniť zoznam hostí 
- darčeky pre pozvaných hostí budú: publikácia, víno a kvet pre dámy 
- pripraviť počas oslavy zbierku finančnú alebo materiálovú na podporu Ukrajiny (podľa situácie sa 
rozhodne v máji o forme) 
 
Z: všetci členovia predstavenstva, Hindrová                                                                   T:  11.05.2022  
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6. Dopyt po zamestnancoch z dopravy a logistiky, vzdelávanie 
 
Materiál, ktorý spracoval prof. Gnap a predstavuje analýzu dopytu po zamestnancoch v oblasti 
logistiky a zasielateľstva  na Slovensku bude doplnený ešte aj o pracovné pozície v železničnej 
doprave (rušňovodič) a následne bude zverejnený na web stránke Zväzu.   
 
Z: prof. Gnap                                                                                                                   T: 11.5.2022 

7. Rôzne 

Predstavenstvo pokračovalo v diskusii o aktuálnej situácii súvisiacej s vojnou na Ukrajine a možnosti 
pomoci zo strany ZLZ SR. 

JUDr. Prosman opätovne pripomenul návrh zabezpečiť zo strany ZLZ SR pomoc ľuďom z Ukrajiny, 
ktorí majú na Slovensku štatút dočasného útočiska resp. požiadali na Slovensku o medzinárodnú 
ochranu/azyl, formou organizovaných školení/preškolení na rekvalifikáciu pre profesie/pracovné 
pozície v logistike a zasielateľstve a prípadné možnosti ubytovania, aby sa mohli na Slovensku 
uplatniť na pracovnom trhu. Zdroje/požiadavky na takéto školenia/preškolenia, témy, rozsah, formu, 
lektorov, priestory, preklady do ukrajinského jazyka a iné podrobnosti aj financovania bude vhodné 
spracovať do jednotného materiálu „vzdelávací program“.   

Úloha 05/2022 : Spracovať materiálu „vzdelávací program“ obsahujúci: zdroje/požiadavky 
školenia/preškolenia, témy, rozsah, formu, lektorov, priestory, preklady do ukrajinského jazyka a iné 
podrobnosti aj financovania 

Z: JUDr. Prosman, prof. Gnap, Ing. Komora                                                             T: 11.05.2022 

Ing. Komora navrhol osloviť školy, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ SR a požiadať ich o možnosti 
prijatia študentov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu a prípadné možnosti ubytovania v internátoch 
pre týchto študentov.  

Úloha 05a/2022 : Spracovať oslovenie škôl, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ SR a požiadať ich 
o možnosti prijatia študentov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu a prípadné možnosti ubytovania 
v internátoch pre týchto študentov.  

Z: Ing. Komora                                                                                                             T: 08.04.2022 

p. Mervart pripomenul potrebu pokračovania rokovaní s MDV SR v súvislosti s podporou 
kombinovanej dopravy na Slovensku.  

Úloha 07/2022:  pripraviť text listu na MDV SR na pokračovanie v rokovania ohľadom podpory 
kombinovanej dopravy zo strany štátu.  

Z: Ing. Komora                                                                                                              T: 08.04.2022 

Mag. Michalička upozornil na firma ELITCargo, s.r.o. ktorá sa odvoláva na ZLZ SR a všeob. 
zas. podmienky + majú logo na webstránke (https://elitcargo.eu/zasielatelstvo/), pričom nie sú 
členmi Zväzu.  

Úloha 08/2022: upozorniť na neoprávnené používanie loga ZLZ SR na web stránke podľa 
Stanov Zväzu §5 bod 6: „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 
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obchodnému menu v zmysle ustanovenia § 281 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného 
zákona.“  

Z: Hindrová                                                                                                              T: 08.04.2022 
 
Ing. Harach informoval o problémoch, ktoré vznikli v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami voči 
Rusku. Ďalej informoval o výberovom konaní na post generálneho riaditeľa FR SR, pričom 
vybraný uchádzač má byť menovaný k 1.5.2022. 
 
18.-20. mája 2022 sa uskutoční Valné zhromaždenie FIATA v Ženeve.  
 
29. a 30. júna 2022  plánujeme pre členov Zväzu spolu s Veľvyslanectvom Poľska v Bratislave 
exkurziu do námorných prístavov Szczecin – Świnoujście  a LNG terminálu L. Kaczyńského 
v Świnoujści 

8. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční pravdepodobne dňa 13.05.2022 (piatok) o 10:00 
v Bratislave. Miesto bude spresnené v pozvánke týždeň vopred.   
 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:40. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                     Overil: Ing. Peter Harach 


