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Zápisnica spísaná na riadnom zhromaždení členov Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR 2022 

 
 
Dátum: 02. novembra 2022 
Miesto rokovania: Hotel X-Bionic, Šamorín - Čilistov 
   
Prítomní zástupcovia členov ZLZ SR: podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia zúčastnili 
zástupcovia  20 riadnych členov, 6 pridružených členov a hostia. Zhromaždenie členov bolo 
uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
   
Prítomných privítal Mag. Stanislav Michalička, ktorý  viedol zasadnutie zhromaždenia členov 
ZLZ SR . Následne nechal Mag. Michalička hlasovať o programe zhromaždenia členov. 
   
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený bez pripomienok. 
  
1.         Voľba zapisovateľa a návrhovej komisie   
Za zapisovateľa bola navrhnutá  generálna sekretárka zväzu Katarína Hindrová. Za  členov 
návrhovej komisie boli navrhnutí  Ing. Anton Šnegoň – predseda, Ing. Martin Zatkalík 
a Vladimír Doboš ako členovia. Proti predloženým návrhom neboli vznesené pripomienky 
a navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne zvolení. 
   
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý. 
   
2.         Správa o činnosti ZLZ SR   

Správu o činnosti ZLZ SR od posledného Zhromaždenia členov ZLZ SR  predniesol prezident 
ZLZ SR Ing. František Komora. Správa o činnosti ZLZ SR je v prílohe č. 1 k tejto zápisnici. 

Zhromaždenie členov zobralo správu na vedomie bez pripomienok a jednomyseľným 
hlasovaním správu schválilo. 

3.         Správa revíznej komisie o hospodárení  

Správu o hospodárení zväzu – uzavretie rozpočtu za rok 2021 a predbežné hodnotenie 
rozpočtu za január až septembra 2022 predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária 
Csizmadiová. 

Správa o hospodárení je v prílohe č. 2 k tejto zápisnici. 

Výsledok hlasovania: Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2021 
a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za rok 2022 prednesenú Máriou 
Csizmadiovou. 
 

4.         Schválenie rozpočtu na rok 2023 – návrh na rozpočet predložila pani Mária 
Csizmadiová, predsedníčka revíznej komisie.   

Predložený rozpočet ZLZ SR na rok 2023 zostáva bez zmeny členského príspevku a to 690.- 
EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR pre pridružených členov, školy zdarma a 
je v prílohe č. 3 tejto zápisnice. 
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Výsledok hlasovania o rozpočte na rok 2023:  
Rozpočet na rok 2023 bol schválený jednohlasne . 

5.         Vyhodnotenie študentských záverečných prác   

Predseda Sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR Prof. Gnap oznámil výsledky 
vyhodnotenia zaslaných prác. Počet prihlásených prác bol 12 z 5 škôl. Prvé tri boli odmenené 
diplomom a finančnou odmenou - 1. miesto: 170,- €, 2. miesto: 100,- € a 3. miesto: 70,- €: 
 

1. miesto 

Samuel Francisty :  „Preprava sypkých materiálov“ 

Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen 
 

2. miesto 

Michaela Michlíková : Vnútroštátna preprava zásielok 

Stredná odborná škola dopravná, Trenčín 

 
3. miesto 

Jakub Žubretovský : „Preprava tovaru v leteckej doprave“ 

Stredná priemyselná škola dopravná, Košice 
 

Diplomy a finančné odmeny študentom resp. pedagógom zo školy, odovzdali prezident zväzu 
Ing. Komora a prof. Gnap.  

 

6.        Diskusia  

 

Ing. Suhányi z TIREX, s.r.o. informoval o priebehu dnešného zasadnutia predstavenstva a to 
najmä: o snahe zo strany ZLZ SR o podporu vzdelávania v oblasti dopravy a logistiky, 
nedostatoku colných deklarantov, rušňovodičov, dispečerov, problémoch na našich 
východných hraniciach v súvislosti s vojnou na Ukrajine a iné. Vyzval k aktivite členov ZLZ 
SR a požiadal ich o zasielanie podnetov, úvah a skúseností priamo na predstavenstvo Zväzu 
a súčinnosť pri ich riešení.  

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. zo ŽU v Žiline v súvislosti s informáciu o nedostatku pozície 
colných deklarantov v logistických spoločnostiach, plánuje v mene Zväzu spracovať dotazník 
na stredné školy (súčasné študijné programy, počty žiakov a plánované študijné programy).  

Následne prebehne iniciatíva voči VÚC prípadne aj na MŠ SR na zmenu štruktúry 
a aktualizáciu názvov študijných programov.   

 

Martin Zatkalík, riaditeľ SOŠD v Ba – pri deklarácii potreby zo strany ZLZ SR a následne z 
hľadiska školy a zriaďovateľa následne nepredstavuje problém zaradiť požadované študijné 
odbory do vzdelávania – vzájomná spolupráca a podpora je však potrebná.  
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7. Návrh uznesenia  

Zhromaždenie členov ZVÄZU LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SR, ktoré sa konalo dňa 
02. novembra 2022 v Hoteli X-Bionic, Šamorín - Čilistov a ktoré bolo uznášaniaschopné vo 
všetkých otázkach podľa jednotlivých bodov vopred zaslaného programu, prijalo nasledujúce 
uznesenie :  

1.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo zapisovateľa  Katarínu Hindrovú 
a zloženie  návrhovej komisie Ing. Anton Šnegoň predseda, Ing. Martin Zatkalík 
a Vladimír Doboš ako členovia.  

2.) Zhromaždenie členov zobralo na vedomie a schválilo správu o činnosti ZLZ SR a sekcií 
zväzu prednesenú Ing. Františkom Komorom. 

3.) Zhromaždenie členov schválilo správu o uzavretí rozpočtu z roku 2021 prednesenú pani 
Máriou Csizmadiovou  a zobralo na vedomie predbežnú správu o hospodárení za 2022.  

4.) Zhromaždenie členov schválilo návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

5.)  Zhromaždenie členov zobralo na vedomie vyhodnotenie prác študentov stredných škôl 
a ich následné ocenenie. 

6.)    Zhromaždenie členov zobralo na vedomie informácie, pripomienky a návrhy členov  

        vyplývajúce z diskusie a ukladá predstavenstvu zaoberať sa nimi na schôdzi   

        predstavenstva a následne informovať členov.  

 

Po vyčerpaní programu sa predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a informoval 
o Odbornej konferencii ZLZ SR plánovanej na 3.11.2022.  

Následne zasadnutie ukončil a pozval prítomných na spoločenské posedenie s občerstvením. 

 
      
Zapísala : Katarína Hindrová                                             Overil: Ing. František Komora v.r. 
     


