
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
03/22 

 
Dátum: 10. marca 2022 so začiatkom o 10:00  
Miesto: hybridne  
Prítomní: Ing. František Komora, Mária Csizmádiová, Bc. Dáša Pobiecká, , Peter Menczer, Miloš 
Mervart, Mag. Stanislav Michalička, JUDr. Maroš Prosman, Ing. Tomáš Suhányi MBA a Katarína 
Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Mag. Stanislav Michalička 
 
 

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. – 
predpokladaný termín apríl alebo jún 2022 bude spresnené 

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. 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 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 - čiastočne splnená                                                                        T: 31.3.2021 
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3. Správa o hospodárení za február 2022 
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za február 
2022, pričom HV k 28.2.2022 bol 50 662,35 EUR. Členský príspevok na rok 2022 nezaplatila už len 
jedna  spoločnosť, ktorej bola zaslaná 2. upomienka. Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie. 

4. Zrušenie členstva v ZLZ SR 

O zrušenie členstva vystúpením požiadala spoločnosť CSV s.r.o. so sídlom 072 51 Vyšné Nemecké 
95, IČO : 51405679 
Záver:  Predstavenstvo zobralo na vedomie žiadosť o zrušenie riadneho členstva spoločnosti CSV 
s.r.o. so sídlom vo Vyšnom Nemeckom. 

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, Markíza, Hospodárske noviny, Trend...)  
- pourgovať 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 ako napr. P3, Jungheinrich... 
- pripraviť brožúru/publikáciu o dôležitých faktoch a míľnikoch z histórie Zväzu  
- pripraviť podmienky vydania pri rešpektovaní GDPR. 
 
Uznesenie: členovia predstavenstva sa uzniesli na tom, že podmienky vydania 
brožúry/publikácie dohodne prezident Zväzu, Ing. František Komora osobne. 
 
- krátke video 2-3 min bude zostavené z koláže spomienkových fotografií 
- doplniť zoznam hostí – v prílohe zápisu 
- darčeky pre pozvaných hostí budú: brožúra/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:   31.3.2022  
 

6. Stanovisko k projektu širokorozchodnej železničnej trate cez Slovensko 

Vzhľadom na články v tlači  (HN dňa 8.3.2022) o projekte širokorozchodnej železničnej trate prebehla 
diskusia a následne podnet na napísanie opätovného listu na MF SR a vedomie MDV SR s návrhom 
na zrušenie projektu výstavby ŠRT na Slovensku a presunutie plánovaných financií projektu ŠRT na 
podporu kombinovanej dopravy.  

Úloha 04/2022: napísať list s pripomenutím (list z 3.2.2022 bez odpovede) a s návrhom na zrušenie 
projektu výstavby ŠRT na Slovensku a presunutie plánovaných financií projektu ŠRT na podporu 
kombinovanej dopravy.  

Z: Miloš Mervart a Ing. František Komora                                                                     T: 11.3.2022 
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7. Dopyt po zamestnancoch z dopravy a logistiky  
 
Tento bod bol preložený na budúce zasadnutie s odporúčaním na súlad so sekciou vzdelávania ZLZ 
SR, aktivitou SOŠD v Trenčíne a začínajúcou činnosťou spoločnosti RailJOB s.r.o. v oblasti 
železničnej dopravy, logistiky a zasielateľstva.   

8. Rôzne 
 

Ing. Komora informoval o priebehu konferencie „ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY | INTERMODÁLNÍ 
FÓRUM, setkání zástupců svazů spedice a logistiky z České republiky, Slovenska a Polska“, ktorá sa 
konala v poľskej Wisle dňa 2.- 4.3.2022.  

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

JUDr. Prosman navrhol 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, 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: 07.04.2022 

Bc. Daša Pobiecká upozornila na to, že zákazníci začínajú požadovať splátkové kalendáre v súvislosti 
s krízou na Ukrajine. A tak isto upozornila na platby cez ruské banky, na ktoré sú aktuálne uvalené 
sankcie a platby nie sú realizované.  Ešte poukázala na nezrozumiteľné podmienky v zákone 
„Kurzarbeit“ označovaný tiež ako „skrátená práca“ a platí od 1.3.2022 a poprosila o pomoc pri 
výklade.  

V súvislosti s reakciou vlády SR, EU a ostatných demokratických krajín sveta na situáciu na Ukrajine 
vyžiadať od MZV SR  prístup k aktuálnym informáciám o sankciách uvalených na niektoré 
subjekty spojené s vedením Ruska (prípadne linku na web stránky kde budú tieto informácie 
pravidelne inovované), aby sme ich mohli poskytnúť našim členom a mohli sa nimi riadiť, ako 
subjekty prepravujúce, organizujúce prepravu, skladujúce alebo vyclievajúce prepravovaný tovar.  

Ing. Suhányi informoval o plánovanom online stretnutí FIATA k aktuálnej situácii na Ukrajine na 
14.3.2022  popoludní a vyzval členov predstavenstva o prípadné aktuálne informácie a problémy tak, 
aby ich mohol tlmočiť.  

31.marca 2022  od 10:00 sa bude konať online seminár „Transport & Logistics – how do they cope 
with global pandemic? Ships, trains, terminals – Polish offer for Slovak business expansion, Short & 
Long distance”. 
 
12. mája 2022 od 9:00, webinár CMR- prof. Gnap 
 
18.-20. mája 2022 sa uskutoční Valné zhromaždenie FIATA v Ženeve.  
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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 

9. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 07.04.2022 (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: Mag. Stanislav Michalička 


