
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
01/22 

 
Dátum: 12. januára 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, Ing. Pavol Kužma, Miloš Mervart, Mag. 
Stanislav Michalička, , Ing. Ivan Pobjecký PhD.,  JUDr. Maroš Prosman, JUDr. Adam Keseg,  
Ing. Tomáš Suhányi MBA, Ing. Peter Šulko PhD., Ing. Martin Vlčko a Katarína Hindrová. 
 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Mgr. Ján Držík 
 
 

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: Začať rokovania 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.  

2. Školenie colných deklarantov – vyžaduje  si stretnutie s FRSR a širší konsenzus, zatiaľ 
nemáme konkrétny návrh.  

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 

Z: JUDr. Maroš Prosman, Ing. Harach, Bc. Dáša Pobiecká, Ing. František Komora                                                                                     
T: 31.03.2022 

Úloha 2/2021 – na základe tém na vzdelávanie formou webinára pre oblasť zasielateľstva a logistiky 
aj s návrhom na lektora, zverejniť zoznam pripravovaných a plánovaných školení formou online 
webinárov. 

Z: Hindrová – trvá, priebežne                          

Úloha 17/2021: lobbing  na MDV SR (Ing. Miškovký, Ing. Hrapko a štátny tajomník Ing. Kmeť) za 
to, aby zasielateľstvo zostalo aj naďalej viazanou živnosťou 
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Z: všetci členovia predstavenstva Zväzu –trvá, list min. hospodárstva poslaný a opäť aj na MDV SR                                  
 
Úloha 23/21: Zmodernizovať web stránku – náklady dané do rozpočtu 2022 
Z: p. Hindrová – trvá                                                                                           T: 1.Q.2022 
 

Úloha: 27/2021: pripraviť dotazník na členov ZLZ SR na tému rozvoja letiska v Bratislave 
Z:Chladný, Michalička  - splnené                                                                                   
 

 
3. Správa o hospodárení za december 2022 a 1-12. 2022 

 

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
december 2021 a 1-12.2021.  Predsedníčka revíznej komisie predložila správu o hospodárení za 
rok 2021, pričom  k 31.12.2021 bol vytvorený prebytok vo výške 9.407,17 € . Na základe 
rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 10.11.2021 boli tieto prostriedky ako prebytok 
zahrnuté do rezervného fondu. Výška rezervného fondu k 31.12.2021 resp. k 1.1.2022 je 
51.571,27 €.  Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie. 
 

4. Zrušenie členstva vo Zväze 

O zrušenie členstva v ZLZ SR k 31.12.2021 požiadala spoločnosť MaP plus, s.r.o., Hlavná 74, 
951 75 Beladice. Predstavenstvo zobralo túto žiadosť na vedomie. 

 

5. Prijatie spoločnosti POLAR-M s.r.o. za riadneho člena Zväzu 
 
O prijatie za člena do ZLZ SR požiadala spoločnosť  POLAR-M, s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 
Tovarníky , IČO: 35 965 649 

 
Záver :  Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie za riadneho člena spoločnosť: POLAR-M, s.r.o., 
Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky , IČO: 35 965 649 
 

 
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                                                                                                               T: 13.01.2022 

6. Oslava 30. výročia založenia ZLZ SR 

Predstavenstvo ZLZ SR rozhodlo, že oslava 30. výročia založenia ZLZ SR sa bude konať v období od 
16.5. do 24.6.2022 v priestoroch Štúdia L+S (predstavenie 69 vecí lepších ako sex) a hotela Tatra 
(slávnostná večera).   

Úloha 02/2022: zabezpečiť termín predstavenia a následne rezerváciu reštaurácie  

Z:p. Hindrová                                                                                                                  T: 10.2.2022     
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7. Situácia v oblasti odborného vzdelávania v zasielateľstve, logistike a doprave 
 
 
Prof. Gnap pripravil online stretnutie sekcie vzdelávania na 20.1.2022 pre stredné  a vysoké školy na 
obnovenie diskusie ohľadom aktuálnej situácie, počty absolventov v oblasti zasielateľstva a iné.  
Odporúča  1x za štvrťroka zverejňovať koľko je vypísaných konkurzov pre oblasť logistiky a koľko sa 
reálne absolventov prihlási resp. uplatní.  Odporúča sledovať na web stránke www.profesia.sk oblasť 
logistika a zasielateľstvo a prípadne zabezpečiť prepojenie na stránku Zväzu. Predstavenstvo sa zhodlo 
na spolupráci s Profesiou.sk. 
Informoval o pripravovanom doktorandskom štúdiu na ŽU v Žiline.  
 

Ing. Kužma informoval o priebehu decembrového rokovania na SOŠD v Trenčíne a predložil ich 
ponuku formou letáku, ktorý sa nachádza v prílohe zápisu. Priestory SOŠD v Trenčíne sú vhodné aj na 
výjazdné rokovanie predstavenstva ZLZ SR.  

 
Benjamín Chladný informoval o nepriaznivej, aktuálnej skúsenosti ohľadom ponuky zo strany ich 
spoločnosti na spoluprácu s vedením SOŠD v Bratislave.  

8. Rôzne  

Ing. Tomáš Suhányi – informoval o novom vedení vo FIATA: prezident Dr. Ivan Petrov z Bulharska. 

Vyzval kolegov a najmä z oblasti IT (spoločnosť OLTIS) urobiť rozbor, resp. návrh 
programu/informačného systému na elektronizáciu účtovníctva resp. elektronizácia dokladov ( CMR, 
faktúry, objednávky...) resp. elektronická archivácia formou úložísk. Navrhuje spracovať informačný 
materiál, zhromaždiť všetky podklady, pripraviť ponuky, prieskum na trhu, prípadne zorganizovať  
seminár/školenie/webinár na danú tému formou odporúčaní.    

Navrhol pár bodov k digitalizácii, ktoré by mohol nový systém zdieľania a archivácie dokumentov 
obsahovať  pre „bezpapierovú“ kanceláriu:  

- vyťažovanie dát z dokumentov – aj ručne vypísaných  
- prístupové práva k dokumentom 
- schvaľovanie dokumentov 
- odosielanie zložiek na fakturáciu 
- vyhľadávanie v celom archíve bez ohľadu na štruktúru archívu 
- archivácia podľa požadovaných kritérií 
- história zmien, prehľad a porovnávanie jednotlivých verzií dokumentov  
- spolupráca so systémom nahrávania CMR cez web, príp. cez mobilnú aplikáciu 

Úloha 03/2022:  Zozbierať informácie na tému elektronizácia dokladov v zasielateľstve  

Z: OLTIS Slovakia – Ing. Šulko, všetci členovia predstavenstva                                     T: 10.02.2022 

Bc. Dáša Pobiecká upozornila na skutočnosť, že súdy neuznávajú elektronické dokumenty 
a odporúča, aby sme za ZLZ SR stanovili „úzus“ o platnosti elektronických dokumentov. Potvrdila, že 
existuje už na trhu niekoľko spoločností, ktoré sa týmto zaoberajú napr. IBM- kontakt k dispozícii.  

Ďalej upozornila na stránky  FS SR pre preverovanie podľa Zoznamu platiteľov DPH s číslami 
bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie:: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_3a11bae5-
4c60-46fd-b57e-ae0700a98ee7 
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JUDr. Adam Keseg potvrdil, že je časť sudcov, ktorí ešte neakceptujú elektronické doklady, ale 
základy v občianskom zákonníku existujú. V prípade potreby vedia ako advokátska kancelária 
pripraviť legislatívne stanovisko k tejto téme a odporúča Zväzu presadzovať platnosť elektronických 
dokladov aj na súde.  
 
Prof. Gnap požiadal Predstavenstvo ZLZ SR o schválenie Rámcovej Dohody o spolupráci s autoritou 
z praxe medzi ŽU v Žiline a ZLZ SR.  
 
Uznesenie:  Predstavenstvo ZLZ SR schválilo podpísanie Rámcovej Dohody o spolupráci 
s autoritou medzi ŽU  v Žiline a Zväzom logistiky a zasielateľstva vrátane jej prílohy - čestné 
vyhlásenie.  
 
Členovia predstavenstva diskutovali o aktuálnej situácii v zasielateľstve a logistike. Problémy sú 
s nestabilnými cenami, meškaním doručenia zásielok, chorobnosťou pracovníkov, nedostatok 
dopravných a aj personálnymi kapacít (nedostatok vodičov, rušňovodičov..). 
 
Ing. Harach informoval, že „Pilotný projekt“  FS SR bude sprístupnený od 20.1.2022  pre overovanie 
v Taric SK.  
 
Prof. Gnap informoval, že od kurz FIATA Diploma  prebieha zatiaľ 1x mesačne online. 
 
11.-13. mája 2022 sa uskutoční Valné zhromaždenie FIATA v Ženeve.  
13.-16. septembra 2022 sa uskutoční FIATA svetový kongres v Busan, Južná Kórea. 
 

9. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 10.02.2022 (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 12:35. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                                     Overil: Mgr. Ján Držík 


