
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
06/22 

 
Dátum: 21.06.2022 so začiatkom o 10:00 hybridnou formou 
Miesto: Bratislava  
Prítomní: Ing. František Komora,  prof. Ing. Jozef Gnap PhD,. Ing. Peter Harach, Benjamín Chladný,  
Miloš Mervart, Mag. Stanislav Michalička, Bc. Dáša Pobiecká, JUDr. Maroš Prosman, Ing. Tomáš 
Suhányi a Katarína Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Ing. Tomáš Suhányi 
 
 

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:   

1. Nadmerné a nadrozmerné prepravy – novinky – Doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. – prebehol  08. 
jún 2022  

2. Preprava nebezpečných vecí v cisternách na 14. júla 2022 – školiteľ bude Rudolf Cagán 
3. 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. 

4. Školenie POSTBREXIT na jeseň 2022,  školiteľ JUDr. Vysocký 

 
Úloha 23/21: Zmodernizovať web – trvá                 T: 30.09.2022 

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 05/2022 : Spracovať materiál „vzdelávací program“ obsahujúci: zdroje/požiadavky 
školenia/preškolenia, témy, rozsah, formu, lektorov, priestory, preklady do ukrajinského jazyka a iné 
podrobnosti aj financovania pre oblasť zasielateľstvo, logistiku a dopravu. 

Z: JUDr. Prosman, prof. Gnap, Ing. Komora-čiastočne splnená zo strany ŽU            T: 11.05.2022 
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3. Správa o hospodárení za máj 2022 
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za máj 
2022, pričom HV k 31.5.2022 bol 42 999,26 EUR. Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie. 
 

4. Prijatie za riadneho člena do ZLZ SR 

O prijatie za riadneho člena  ZLZ SR požiadali spoločnosti:  

UMT Solutions s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok   IČO: 47 212 861  

Jalog s.r.o., Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava  IČO:  53 286 715 

Záver:  Predstavenstvo odsúhlasilo žiadosť o prijatie za riadneho člena Zväzu, spoločnostiam:   

UMT Solutions s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok   IČO: 47 212 861  

Jalog s.r.o., Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava  IČO:  53 286 715 

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  

Jalog s.r.o., Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava  IČO:  53 286 715 
 
Z: p. Hindrová                                                                                                               T: 21.06.2022 
 

5. Oslava 30. výročia založenia ZLZ SR – zhodnotenie 
 
Predstavenstvo skonštatovalo, že oslava 30. výročia založenia ZLZ SR, ktorá sa konala 9.6.2022, 
prebehla dôstojne a vo všeobecnej spokojnosti, o čom svedčali ústne a aj písomné vyjadrenia 
a poďakovania zo strany členov Zväzu a hostí. GS informovala členov predstavenstva o celkovom 
vyúčtovaní za oslavu, pričom rozdiel medzi skutočnými nákladmi vo výške 19 318,20 EUR 
a príspevkami od sponzorov vo výške 7 550.- EUR,  bude zaúčtovaný z rezervného fondu t.z. čiastka 
11 768,20 EUR.  

Uznesenie: predstavenstvo odsúhlasilo generálnej sekretárke, Kataríne Hindrovej odmenu vo 
výške 1.000.- EUR za prípravu oslavy 30.výročia založenia ZLZ SR.  
 

6. Rôzne 

Predstavenstvo pokračovalo v diskusii o aktuálnej situácii súvisiacej s vojnou na Ukrajine 
a energetickou krízou.  

Ing. Tomáš Suhányi opakovane apeloval na centrálne riešenie elektronického zasielania a archiváciu 
faktúr a prepravných dokladov v zasielateľstve a doprave t.z. DMS (Document Management System). 
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Ing. Peter Harach informoval o Meeting CITI, ktoré sa jednalo o IS v colnej oblasti v rámci EÚ. 
Odporúča stretnutie s FS SR pre aktualizáciu informácií.   

Informoval o súdnom rozhodnutí Európskeho súdneho dvora ohľadom odmietnutia vrátenia DPH 
poľského dopravcu pri platbe kreditnou kartou za pohonné hmoty nakoľko fin. služby sú oslobodené 
od dane. Odporúča konzultáciu so združením ČESMAD Slovakia.  

Ďalej informoval o príručke k úprave k colným vyhláseniam pre členské štáty EÚ, ktorú pripravuje 
EK.  

Bc. Dáša Pobiecká -  otvorila diskusiu na tému elektronického posielania faktúr na DÚ, pričom 
predpokladaná účinnosť bude od 1.1.2025.  

Ďalej upozornila na nevyriešený problém v súvislosti s dobierkami u spoločností, ktoré nemajú na to 
doposiaľ softver. Nakoľko od 1.7.2022 vstúpi do platnosti  zaokrúhľovanie centových hotovostných 
platieb.  Prebieha z jej strany komunikácia s MF SR na túto tému aj v mene ZLZ SR.  

Novela Zákona 18/1996 Z.z. o cenách účinná od 01.07.2022 pri zaokrúhľovaní platieb hovorí 
nasledovné: „Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok 
nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa 
zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo 
vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom 
cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až 
výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa 
zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa 
tohto zákona.“ 

 
29. a 30. júna 2022  organizujeme pre členov Zväzu spolu s Veľvyslanectvom Poľska v Bratislave 
exkurziu do námorných prístavov Szczecin – Świnoujście  a LNG terminálu L. Kaczyńského 
v Świnoujści 
13.09.2022 SpeedChain Praha  
14.- 16. 09. 2022 FIATA svetový kongres v Busan, Južná Kórea 
05.-07.10.2022 medzinárodná konferencia dopravy IRFC 2022 v Prahe 
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 

7. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 29.09.2022 o 10:00. Miesto bude spresnené 
v pozvánke týždeň vopred, lebo v ten istý deň (pravdepodobne popoludní) je naplánovaná aj plenárna 
schôdza združenia ČESMAD Slovakia.  
 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                     Overil: Ing. Tomáš Suhányi 


