Zápisnica z Konferencie ZŠK SR
Dátum: 4.02.2017
Miesto: hotel LUX, Banská Bystrica
Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba komisií (návrhová, mandátna)
3.
Schválenie programu Konferencie
4.
Správa Prezidenta ZŠK SR (J. Štaudinger)
5.
Správa výcvikovej komisie + zasadnutie pracovnej komisie FCI (I. Lengvarský)
6.
Správa o skúškovej činnosti (J. Adamuščin)
7.
Správa o práci s mládežou (J. Štaudinger)
8.
Správa sekcie Obedience (P. Tamáši)
9.
Správa sekcie BVK (A. Šabík)
10.
Správa o školeniach „výcvikár-figurant“ (R. Danek)
11.
Správa o hospodárení v roku 2016 (I. Kočajda)
12.
Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (Lipták)
13.
Schválenie KKA na rok 2017
14.
Návrh rozpočtu na rok 2017 (Kočajda)
15.
Diskusia
16.
Uznesenia + záver
K bodu 1.
Mgr. J. Štaudinger Konferenciu zahájil a viedol. Na úvod privítal prítomných delegátov
základných organizácií. Za zapisovateľa navrhol sl. Nikolu Polákovú.
K bodu 2.
Do komisií boli zvolení a jednomyseľne schválení
Návrhová komisia: Nikola Poláková, Ing. Ondrej Kozlík, Pavol Mázik
Za: 52

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Mandátna komisia: Miloš Hudok, Iveta Ridzoňová, Peter Lengvarský
Za: 52

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3.
Navrhnutý program Zjazdu bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4.
Prezident ZŠK vo svojom príhovore predniesol retrospektívny pohľad na činnosti Zväzu za rok
2016, vyzdvihol úspechy slovenskej kynológie, spomenul rôzne oblasti podpory športovej
kynológie v SR. Dokument v plnom znení je prílohou zápisnice.
K bodu 5.
V správe Výcvikovej komisie bola zhrnutá činnosť týkajúca sa významných národných a
medzinárodných pretekov. Mgr. Igor Lengvarský predniesol správu o zasadnutí pracovnej
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komisie FCI. Správa je prílohou zápisnice.
K bodu 6.
V práve o skúškovej činnosti odznela najmä štatistika vykonaných skúšok a zhodnotenie úrovne
psov aj psovodov vzhľadom na pripravenosť oproti minulému roku. Správa je prílohou
zápisnice.
K bodu 7.
Mgr. Juraj Štaudinger predniesol správu o práci s mládežou, poďakoval kynologickým klubom,
ktorý vo svojom záujme organizujú výcvikové víkendy mládeže za ich prácu.
K bodu 8.
Správa sekcie Obedience zhodnotila činnosť za minulý rok a oboznámila prítomných s plánmi
na rok 2017. Správa je prílohou zápisnice.
K bodu 9.
Správa sekcie BVK zhodnotila minulý ročník. Správa je prílohou zápisnice.
K bodu 10.
V správe o školeniach „Výcvikár - figurant“. Aktuálny stav je zaznamenaný na stránke ZŠK.
Správa je prílohou zápisnice.
K bodu 11.
Bola prednesená správa o hospodárení ZŠK SR v roku 2016.
K bodu 12.
P. Radomír Lipták predniesol správu revíznej komisie, ktorá je prílohou zápisnice.
K bodu 13.
Mgr. Ivan Kočajda predniesol návrh rozpočtu na rok 2017.
Za: 50

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu 14.
Pracovná verzia kalendára kynologických akcií bola zverejnená na internetovej stránke, vopred
pred konferenciou ZŠK SR.
Za: 50

Proti: 1

Zdržal sa: 1

K bodu 15
V diskusii sa odpovedalo na prijaté otázky, ktoré mohli do diskusie písomne vložiť delegáti a to
pred začatím konferencie ZŠK SR.
V diskusii odzneli tieto príspevky
1. Spolupráca s centrom voľného času a propagácia kynológie na školách formou
kynologických krúžkov. Hlavné slovo mal p. Ján Sudimák, ktorý aktívne komunikuje
s CVŠ a školami na Slovensku.
2. Zo sekcie Mondioring vystúpil nový predseda klubu. Ktorý poďakoval za schválenú
dotáciu a prítomných oboznámil s plánovanými akciami Mondioring na rok 2017.
3. Prítomný sa diskutujúci sa zhodli na zverejňovaní zápisníc a to čo v najkratšom čase od
zasadnutia prezídia na stránkach www.zsk-sr.sk
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4. Mgr. Juraj Štaudinger oboznámil prítomných s potrebou rekonštrukcie internetovej
stránky v priebehu roka 2017.
5. P. Matúš Balún navrhol aby do rozpočtu reprezentácie boli zahrnuté aj slávnostné
večere.
6. Z pléna bol vznesený dotaz a to požiadavka ohľadom termínu inovácie Národného
skúšobného poriadku. Mgr. Juraj Štaudinger odpovedal, že inovácia NSP sa pripravuje
a poverený je p. Rudolf Danek.
7. Z pléna bola vznesená požiadavka aby príspevky na podporu ZO zahŕňali aj výcvikové
tábory ale len nad 10 účastnikov.
K bodu 16.

Uznesenie Konferencie ZŠK SR zo dňa 04.02.2017
A: Schvaľuje:
- Návrhovú a mandátnu komisiu
- Program konferencie ZŠK SR
- Kalendár kynologických akcií na rok 2017
- Rozpočet na rok 2017
B: Berie na vedomie:
Správu Prezidenta ZŠK SR p. Štaudingera
Správu výcvikovej komisie prednesenú p. Lengvarským
Správu o skúškovej činnosti prednesenú p. Adamuščinom
Správu o školeniach „Výcvikár - figurant“ prednesenú p. Danekom
Správu sekcie Obedience prednesenú p. Tamášim
Správu sekcie BVK prednesenú p. Šabíkom.
Správu o hospodárení a správu revíznej komisie prednesenú p. Liptákom.
Záverom Prezident p. Štaudinger poďakoval prítomným za účasť a Konferenciu ukončil.

V Banskej Bystrici: 10.02.2017

Zapísala:

N. Poláková

Overili:

N. Palovičová
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