
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
07/22 

 
Dátum: 29.09.2022 so začiatkom o 9:00 hybridnou formou 
Miesto: Bratislava  
Prítomní: Ing. František Komora, Mgr. Ján Držík,  Ing. Peter Harach, Benjamín Chladný, Miloš 
Mervart, Mag. Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká,  Ing. Tomáš Suhányi a Katarína Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Miloš Mervart 
 

2.  Kontrola úloh 

Úloha 28/2018: 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:   

1. Preprava nebezpečných vecí v cisternách  sa konalo 14. júla 2022 – školiteľ bude Rudolf 
Cagán 

2. Školenie colných deklarantov –  Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné 
záležitosti“ (podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) plánuje  FR SR  organizovať v termíne od 19.09.-13.10.2022. 

 
Úloha 23/2021: Zmodernizovať web – trvá                 T: 31.12.2022 

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. 

Úloha 09/2022:  poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnostiam:  

UMT Solutions s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok   IČO: 47 212 861  a Jalog s.r.o., Vyšehradská 
3020/11, 851 06 Bratislava  IČO:  53 286 715 
Z: p. Hindrová - splnená                                                                                                               

 
 

3. Správa o hospodárení za august 2022 
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za august 
2022, pričom HV k 31.8.2022 bol 14 754,62 EUR. Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie 
a diskusia prebehla o zmene výšky členských príspevkov od 1.1.2023.  
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4. Prijatie za riadneho člena do ZLZ SR 

O prijatie za riadneho člena  ZLZ SR požiadala spoločnosť :  
QCS – Quick Cargo Service, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava   IČO: 54 596 939  
 
Záver:  Predstavenstvo odsúhlasilo žiadosť o prijatie za riadneho člena Zväzu, spoločnosti:   
QCS – Quick Cargo Service, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava   IČO: 54 596 939  
 
Úloha 10/2022:  poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti:  
QCS – Quick Cargo Service, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava   IČO: 54 596 939  
 
Z: p. Hindrová                                                                                                             T: 30.09.2022 
 

5. Príprava Zhromaždenia členov ZLZ SR a OK ZLZ SR 2022 
 
Program Zhromaždenia členov ZLZ SR bude štandardný, lebo sa nekonajú tento rok voľby 
a pozvánka na 2.11.2022 od 15:30 bude členom zaslaná 3.10.2022  podľa § 8 bod 4 Stanov Zväzu. 

Na zváženie je zvýšenie členských príspevkov ZLZ SR o 10 % od 1.1.2023 resp. na rok 2024.  

Úloha 11/2022 : pripraviť správu o činnosti za jednotlivé sekcie na Zhromaždenie členov, ktorá bude 
podkladom pre celkovú správu o činnosti Zväzu, ktorú prednesie Ing. František Komora, prezident 
ZLZ SR.  

Z: všetci predsedovia sekcií Zväzu                                                                              T:21.10.2022 

Predstavenstvo skonštatovalo, že po rokoch pandémie je potrebné, ako služba pre členov Zväzu 
zorganizovať Odbornú konferenciu, pričom posledná konferencia sa konala v 2019.  
Odborná konferencia ZLZ SR 2022 sa bude konať 3.11.2022 od 9:00 do 14:00 v hoteli X-BIONIC 
v Šamoríne – Čilistove. Uzávierka programu  OK ZLZ SR 2022  bude 12.10.2022  s tým, že bude 
rozdelená na 3 časti: odborné prednášky, komerčné prednášky a na záver panelová diskusia na tému 
„more a intermodál“  a ukončenie obedom.  

6. Veľtrh transport a logistika Mníchov 2023 

Predstavenstvo predpokladá účasť na veľtrhu transport a logistika v Mníchove 2023 v dňoch 9-
12.5.2023 vo vlastnom stánku. Predstavenstvo navrhuje ponúknuť členom ZLZ SR spoluúčasť na 
veľtržnom stánku za poplatok. Prebieha snaha o získanie dotácií so strany agentúry SARIO.  

7. Hlavné témy zo strany ZLZ SR pre tvorbu hospodárskej analýzy pre APZD 
 
Cieľom tvorby analýzy je zo strany APZD, spísanie spoločného “know how” a stanovenie priorít, 
ktoré chceme presadzovať a kam chceme smerovať. Spracovaná je kostra na základe  schválených 
oblastí na výkonnom výbore. Snahou je obsiahnuť témy a podtémy z pohľadu popisu problému. 
Následne by sme chceli vtiahnuť odborníkov na jednotlivé podtémy (problémy) a s nimi a viac ich 
rozpracovať - popis problému, návrh riešení, ideálne až po legislatívne znenie / úpravy. 
Na základe kostry (štruktúry) hospodárskej analýzy, ktorú spoločne s APZD tvoríme a na základe 
rozpracovania jednotlivých tém uvedených v kostre (trh práce + vzdelávanie, energo + ŽP, doprava + 
logistika) je potrebné stanoviť 3 prioritné problémy pre ZLZ SR.  

Predstavenstvo ZLZ SR sa zhodlo na nasledovných prioritách:  
- dopravná infraštruktúra (dobudovanie, modernizácia) 
- podpora multimodálnej dopravy zo strany štátu  
- nedostatok pracovnej sily (colný deklaranti, vodiči, rušňovodiči) 
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8. Rôzne 

Predstavenstvo pokračovalo v diskusii o aktuálnej situácii súvisiacej s vojnou na 
Ukrajine, energetickou krízou a cenami za tono kilometer v cestnej doprave.  

Uznesenie: Predstavenstvo ZLZ SR odsúhlasilo mimoriadnu odmenu študentovi osemročného 
gymnázia v Spišskej Novej Vsi, Danielovi Mikulášovi Jánošovi vo výške 500.- EUR za 
propagáciu ZLZ SR na majstrovstvách Európy v bowlingu.  

Ing. Suhányi informoval o priebehu zasadnutia FIATA MTI počas celosvetového kongresu, ktorého 
sa zúčastnil online a kde predsedá pracovnej skupine pre cestu (WG Road). Ďalej informoval 
o rozhovore s ministrom dopravy SR, Andrejom Doležalom a štátnym tajomníkom MDV SR, 
Jaroslavom Kmeťom počas ktorého predstavil pôsobenie ZLZ SR.  

Miloš Mervart požiadal o urgenciu termínu na MDV SR v súvislosti s rokovaním pracovnej skupiny 
pre podporu intermodálnej dopravy zo strany štátu. Nakoľko fundované pripomienky k výzvam boli 
odoslané a je nutné udržať MDV SR v kontakte na diskusie v rámci pracovnej skupiny. 

Benjamin Chladný informoval o spolupráci Schenker, s.r.o. so SOŠD na Kvačalovej 20 v Bratislave 
v súvislosti s odbornou praxou a odporučil rozšírenie projektu o odbornosť „colný deklarant“.  
Ing. Komora informoval o rokovaní s Logistickým monitorom, ktorý je otvorený k zdieľaniu 
informácií o stredoškolskom vzdelávaní a aj o absolventoch stredných škôl. Ďalej informoval 
o ponuke zo strany SEEFF (Výbor juhovýchodnej Európy združenia zasielateľov a logistiky) na 
spoluprácu v oblasti ako regionálne fórum na podporu imidžu a akceptácie zasielateľského priemyslu 
v rámci európskych inštitúcií a trhu.  
Predstavenstvo ZLZ SR súhlasí so spoluprácou so SEEFF a deleguje Ing. Františka Komoru na 
dohovorenie podrobností.  

Ing. Peter Harach informoval o zasadnutí CITI pri CLECAT o problematických dopravách tranzitom 
cez UK. Ďalej informoval, že od 1. 10. 2022 Ukrajina pristupuje k režimu spoločného tranzitného 
režimu.  

Ing. František Komora a Ing.Tomáš Suhányi sa zúčastnia na FIATA WG pre cestu a železnicu 
a zasadnutia SEEFF, ktoré sa budú konať 30.9.2022 v Sofii.  
 
05.-07.10.2022  bude medzinárodná konferencia dopravy IRFC 2022 v Prahe 
11.10.2022 od 9:00 – 10:30 konferencia SLOVLOG v Bratislave (Ing. Komora účastník panelovej 
diskusie) 
12.-13.10.2022 WOF EXPO 2022 v Prahe  
20.10.2022 od 10:00 sa bude konať zasadnutie železničnej sekcie pri ZLZ SR v Jasnej, hotel GRAND 
účasť za ZLZ SR  Ing. Kužma a Hindrová 
25.10.2022 od 18:30 sa bude konať slávnostná recepcia APZD v AC Hotel by Marriott v Bratislave 
26.10.2022 od 9:00 do 12:00 sa bude konať 9.Valné zhromaždenie APZD v AC Hotel by Marriott 
v Bratislave.  
2.11.2022 od 15:30 sa bude konať Zhromaždenie členov ZLZ SR v Šamoríne Čilistove hotel X-Bionic 
3.11.2022 od 9:00 sa bude konať Odborná konferencia ZLZ SR 2022 v Šamoríne Čilistove hotel X-
Bionic 

9. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 11.10.2022 o 11:00 v Bratislave. 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 11:30. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                     Overil: Miloš Mervart 


