
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
01/23 

 
Dátum: 12.01.2023 so začiatkom o 10:00 
Miesto:  Bratislava 
Prítomní: Ing. František Komora, Mária Csizmadiová, Mgr. Ján Držík, Ing. Peter Harach, Ing. Pavol 
Kužma, p. Peter Menczer, Miloš Mervart, Mgr. 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 : Ing. Pavol Kužma 
 

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 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 13/2022 – osloviť jednotlivé ministerstvá SR a požiadať o osobné stretnutie za účelom 
získania  aktuálnej  informácie v oblasti e-faktúry, e-CMR a e-FBL 

Z: Ing. Komora -trvá                                                                                           T: 31.03.2023 
 
Úloha 15/2022:  poslať oznámenie o prijatí za členov ZLZ SR spoločnostiam: 
 
air&c logistics, s.r.o., Ivánska cesta 30/C, 821 04 Bratislava, IČO: 53 382 251 
Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o., Revolučná 953/1, 924 01 Galanta, IČO: 47 188 545 
SACO Shipping GmbH-org. Zložka, Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 46 829 687 
Intermodal logistics solution s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52 922 634 
Z: p. Hindrová - splnená                                                                                                              

 
Úloha č. 16/2022 pripraviť text, ktorý bude zaslaný na členov ZLZ SR s požiadaním o stanovisko 
k znovu zriadenie študijného programu colný deklarant.  
Z: Benjamín Chladný-trvá                                                                                 T: 31.01.2023 
 
Úloha č. 17/2022 pripraviť text listu na VÚC s požiadavkou na zabezpečenie dopravnej obslužnosti  
logistických parkov verejnou hromadnou osobnou dopravou  
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Z: prof. Gnap - splnená                                                                                                           
 
Úloha č. 18/2022 pripraviť text dotazníka na pridružených členov ZLZ SR- školy,  
aké študijné odbory majú, koľko študentov a čo pripravujú na budúci školský rok podľa ročníkov.  
Z: prof. Gnap- trvá                                                                                              T: 31.01.2023 
 

Úloha č. 19/2022  vyžiadať od SEEFF text výzvy „Pozičného dokumentu o zabezpečení prostredia 
spravodlivej hospodárskej súťaže v preprave a logistike“ 
Z: Hindrová- splnená                                                                                                                      
 
Úloha č. 20/2022 podľa reálneho textu preveriť, čo sa vlastne zmenilo v texte u povolení schválených 
príjemcov a podľa toho pripraviť stanovisko.  
Z: JUDr. Prosman -trvá                                                                                    T: 31.01.2023 
 

Úloha č. 21/2022 preveriť text podľa reálneho exekučného listu a po preštudovaní pripraviť 
stanovisko.  
Z: JUDr. Prosman- splnená                                                                       

3. Správa o hospodárení za december 2022 a 1-12.2022  

Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za 
december 2022 a 1-12.2022.  Zároveň predložila správu o hospodárení za rok 2022, pričom  k 
31.12.2022 bol vytvorený schodok vo výške 8.425,08 € . 

Na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 02.11.2022 boli tieto prostriedky 
ako schodok čerpané z rezervného fondu. Výška rezervného fondu sa znížila a k 31.12.2022 resp. 
k 1.1.2023 je 43.146,19 €. Predstavenstvo zobralo informácie na vedomie. 

4. Zrušenie členstva vo Zväze 
 

O vystúpenie zo ZLZ SR podľa stanov ZLZ SR § 5 zánikom k 31.12.2022 požiadala spoločnosť :  
WiseWerk, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 52 909 051           
 
Predstavenstvo ZLZ SR zobralo túto žiadosť na vedomie.  
 

5. Prijatie za riadneho člena do ZLZ SR 

O prijatie za riadneho člena  ZLZ SR požiadala spoločnosť :  

TECTA Logistic s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, IČO: 35 840 218 
 
Záver:  Predstavenstvo odsúhlasilo žiadosť o prijatie za riadneho člena Zväzu, spoločnosť:   

TECTA Logistic s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, IČO: 35 840 218 
 
Úloha 1/2023:  poslať oznámenie o prijatí za členov ZLZ SR spoločnosti: 

TECTA Logistic s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava, IČO: 35 840 218 
 
Z: p. Hindrová                                                                                                             T: 13.01.2023 

6. Účasť na veľtrhu transport a logistika 2023 v Mníchove 
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Veľtrh transport a logistika v Mníchove je naplánovaný  na 9.-12. mája 2023  stánok č. 110 v hale 
B5 výstaviska. Predstavenstvo navrhlo, tak ako v minulosti ponúknuť členom aktívnu účasť za 
poplatok za vopred určených podmienok. Vyjadrenie požadovať do 15.3.2023, kedy je splatná 
faktúra za účasť na Veľtrhu tl 2023.  

Úloha 2/2023: pripraviť pozvanie na veľtrh transport a logistika 2023 Mníchov s ponukou na 
aktívnu účasť v stánku na veľtrhu.  

Z: Hindrová                                                                                                                     T:16.1.2023 

7. Situácia v oblasti spolupráce dopravcov s Timocom 

Členovia ZLZ SR upozornili na nevhodné praktiky spoločnosti Timocomu vo vzťahu 
k dopravcom. Predstavenstvo ZLZ SR sa uznieslo na príprave listu, ktorý upozorní na  
vstupovanie Timocomu do zmluvných vzťahov medzi dopravcami resp. odberateľom 
a prijímateľom.   

Úloha 3/2023: pripraviť text listu na Timocom               

Z: Ing. Komora, Ing. Suhányi                                                                        T: 20.1.2023 

8. Ponuka komunikačnej agentúry NEXTINA a kampaň „reštart biznisu“ agentúry 
Mediaplanet 

Predstavenstvo rozhodlo za obe ponuky poďakovať a  nevyužiť ponúknuté služby na mediálny 
marketing zo strany komunikačnej agentúry NEXTINA a kampaň „reštart biznisu“ agentúry 
Mediaplanet.  

 
9. Rôzne 

 
Csizmádiová Mária odporučila rozšíriť agendu IT a osloviť viaceré spoločnosti z oblasti digitalizácie 
dokladov pre oblasť dopravy, logistiky a zasielateľstva a prípadne ich pozvať na zasadnutie 
predstavenstva a navrhuje zabezpečiť webináre na túto tému. 
Ing. Suhányi navrhol overený referenčný produkt/produkty odporučiť členom ZLZ SR, ďalej 
upozornil aj na aktuálne problémy v oblasti kyber bezpečnosti vo firmách.  
Použitie  e-dokladov v zasielateľstve bude aktuálne až po doriešení právoplatnosti týchto dokladov 
resp. úprave legislatívy EU a SR.  
Ing. Komora  navrhol pripraviť špeciálnu konferenciu na IT produkty pre členov ZLZ SR 
a informoval o stretnutí so županom BSK Mgr. Jurajom Drobom na tému stredoškolského vzdelávania 
a pripravovanom stretnutí so županom TSK Ing. Jaroslav Baška. Upozornil na vyhlásenie súťaže zo 
strany FIATA: „Young Logistics Professionals Award 2023”, nominácia je možná do 1.2.2023: 
FIATA spúšťa súťaž o ocenenie YLP 2023! (mailchi.mp) 
Informoval o príprave aktualizácie príručky „ Ako preverovať slovenského dopravcu“. 
Ing. Kužma informoval o pozvánke na stretnutie zo strany AZZZ na 24.1.2023, ktorého sa zúčastnia 
spolu s Ing. Komorom. Odporučil stretnutie so štátnym tajomníkom MDV SR Ing. Jaroslavom 
Kmeťom.  

10. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 16.02.2023 o 10:00, miesto bude spresnené 
v pozvánke na februárové zasadnutie. 
Na záver sa Ing. Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:40. 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                                 Overil:  Ing. Pavol Kužma 


