Zápisnica zo zasadnutia Prezídia ZŠK SR
22.05.2018 Banská Bystrica
Prítomný: pp. Štaudinger, Kočajda, Tamáši, Danek, Adamuščin, Lengvarský
Ospravedlnený: Štefan Pongrácz
Hostia: Radomír Lipták, Ondrej Bihari, Ján Sudimák, Anton Strasser
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Rozdelenie funkcií prezídia ZŠK SR
4. Majstrovstvá sveta IPO-FH Vranov nad Topľou
5. Zákon o ochrane osobných údajov GDPR
6. Informácia o predaji budovy v Košiciach
7. Preukazy rozhodcov
8. Prijatá pošta
9. Nové ZO
10. Rôzne
11. Záver
1.
Otvorenie
Prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger privítal prítomných, otvoril zasadnutie a prečítal návrh
programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený.
2.
Kontrola plnenia úloh
Úlohy pre členov prezídia sú splnené, prípadne v riešení.
3.
Rozdelenie funkcií prezídia ZŠK SR
Nakoľko na Zjazde ZŠK SR z dňa 4.2.2018 v Banskej Bystrici, bolo zvolené prezídium ZŠK SR si
rozdelilo funkcie nasledovne:
Prezident ZŠK SR + štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Štaudinger
Za: 5
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Viceprezident ZŠK SR + štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Kočajda
Za: 5
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Predseda výcvikovej komisie: Ing. Pavel Tamáši
Za: 5
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Členovia výcvikovej komisie: Mgr. Igor Lengvarský, Bc. Jozef Adamuščin, Rudolf Danek
Za: 6
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4.
Majstrovstvá sveta IPO-FH Vranov nad Topľou
Prezídium ZŠK SR prehodnotilo žiadosť prijatú od KK Vranov nad Topľou ohľadom dotácie na
Majstrovstvá sveta IPO-FH. Prezident ZŠK SR navrhuje poskytnúť príspevok KK Vranov nad
Topľou vo výške 6 000 € po vyúčtovaní akcie.
Uznesenie 8/2018
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo poskytnutie finančného príspevku KK Vranov nad Topľou
vo výške 6 000 €.
5.

Zákon o ochrane osobných údajov GDPR

Mgr. Juraj Štaudinger informoval prítomných o prijatí nového zákona o ochrane osobných údajov
a oboznámil prítomných, že projekt na ochranu osobných údajov ZŠK SR má vypracovaný no po
zmenách v zákone bude treba jeho rekonštrukciu.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie informáciu o zákone o ochrane osobných údajov a po úpravách
v projekte sa prostredníctvom webovej stránky dá organizáciám na vedomie ako postupovať
v medziach zákona o ochrane osobných údajov.
6.
Informácia o predaji budovy v Košiciach
Mgr. Ivan Kočajda informoval prítomných o predaji budovy v Košiciach. Podal podrobné informácie
od advokátskej kancelárie a požiadal aby prezídium ZŠK SR navrhlo ponuku pre Zväz potápačov SR
nakoľko ZPSR nie je schopný odkúpiť budovu v Košiciach podľa prvej dohody.
Uznesenie 9/2018
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne súhlasí s predajom budovy ZPSR za sumu 150 000 € v hotovosti pri
podpise s tým, že zvyšnú časť 71 000 € ZPSR uhradí v mesačných splátkach v období maximálne 10
rokov podľa dohody. ZPSR musí zabezpečiť ručenie týchto splátok. V prípade trvania splátok viac
ako 10 rokov je potrebné rokovať o ich úročení prípadne navýšení kúpnej ceny.
7.
Preukazy rozhodcov
Prezídium ZŠK SR poverilo sekretariát vypísaním a rozposlaním preukazu rozhodcu spolu so
sprievodným listom a to do 30.6.2018
8.
Prijatá pošta
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie reprezentáciu Obedience na MS Obedience 2018.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie žiadosť p. Judity Želtvayovej o ukončení rozhodcu z výkonu.
Prezídium ZŠK SR zamietlo žiadosť o finančnú výpomoc Majstrovstiev sveta IHF IPO 2018
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie oznámenie p. Balúna o neúčasti v reprezentácii na
UNIVERSALSIEGER 2018
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie prijaté oznámenie z SKBO o štarte p. Milana Škrabka so sukou
Axa z Pekla na FMBB 2018.
9.
Nové ZO
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo prijatie do štruktúr ZŠK SR nové ZO
KK APA Andač
Kynologický záchranný zbor
KK PES Plešivec
10.
•

Rôzne
Rudolf Danek navrhol dať adeptom na rozhodcu na vedomie, že hospitácie musia spraviť
v priebehu dvoch rokov. Tak isto navrhuje opravný termín testov pre adeptov na rozhodcov,
ktorý boli v minulom roku neúspešní. Na základe potreby väčšieho počtu rozhodcov podľa
medzinárodného skúšobného poriadku na strednom Slovensku Mgr. Juraj Štaudinger
navrhuje aby rozhodcom podľa národného skúšobného poriadku bolo umožnené preskúšanie
podľa medzinárodného skúšobného poriadku.

Uznesenie 10/2018

Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo oslovenie adeptov na rozhodcu prostredníctvom listu aby
do konca r. 2019 predložili potvrdenie o absolvovaní hospitácií. Pokiaľ potvrdenie nedoložia,
automaticky budú prepadnuté vstupné testy.
•

Rudolf Danek navrhuje aby ZŠK SR nakúpilo čítačky čipov, ktoré by boli k dispozícii na
skúšky a kynologické akcie.

Prezídium ZŠK SR má za to, že identifikáciu jedinca s čipom je povinný zabezpečiť majiteľ psa
prípadne organizátor akcie.
•

Bc. Jozef Adamuščin upozornil na potrebu doriešenia reprezentačného oblečenia.
Reprezentačné oblečenie vybaví s firmou Z POLYTANU, Mgr. Juraj Štaudinger.

•

Bc. Jozef Adamuščin navrhuje aby šľapači na akcie boli delegovaní, tak ako figuranti,
nakoľko ich práca je nie menej dôležitá a zodpovedná a na základe toho spraviť aj školenie
šľapačov stôp.

Prezídium ZŠK SR viedlo diskusiu o tejto potrebe a určite do konca roka 2018 túto diskusiu ešte
otvorí.
•

Prezídium ZŠK SR viedlo diskusiu o štartovnom na kvalifikačné preteky, nakoľko má za to,
že sú to vrcholové akcie odporúča zvýšiť štartovné na kvalifikačné preteky od r. 2019 na 60.€.

•

Prezídium ZŠK SR udelilo úlohu pre výcvikovú komisiu a to vypracovaním Štatút
vyplácania rozhodcov, figurantov a šľapačov. A vypracovaním Štatút reprezentanta.

•

Rudolf Danek podal informáciu ohľadom národného skúšobného poriadku, ktorý je stále
v procese spracovania. Mgr. Juraj Štaudinger navrhol zverejniť časť SVV 1 na stránkach ZŠK
SR. Prezídium ale odmietlo zverejniť skúšobný poriadok po častiach a počká na plné znenie
skúšobného poriadku.

•

Bc. Jozef Adamuščin oboznámil prítomných s prekladom Medzinárodného skúšobného
poriadku IGP a požiadal sekretariát o pár úprav, ktoré budú vykonané po dohode. Mgr. Igor
Lengvarský navrhol náhradu p. Lívii Kravjanskej za dobrovoľnícku činnosť, získavanie
materiálu, a preklad Medzinárodného skúšobného poriadku IGP.
Prezídium ZŠK SR schválilo náhradu p. Kravjanskej a zároveň vyslovuje poďakovanie p.
Kravjanskej a Minárikovej, za preklad a úpravu medzinárodného skúšobného poriadku IGP.

14.
Záver
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo uznesenia číslo 8-10/2018 uvedené v zápisnici zo
zasadnutia prezídia konaného dňa 22.05.2018 v Banskej Bystrici.

Zapísal: Nikola Palovičová
30.05.2018

Mgr. Juraj Štaudinger
Prezident ZŠK SR

