Zápisnica zo Zasadania Prezídia ZŠK SR konaného v Oravciach dňa 25.7.2018
Prítomní :
Mgr. Juraj Štaudinger – prezident ZŠK SR
Mgr. Ivan Kočajda, Mgr. Igor Lengvarský, Bc. Jozef Adamuščin, Ing. Pavel Tamáši, Rudolf Danek, Štefan Pongrácz
Schválený program zasadania Prezídia ZŠK SR:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Reprezentácia Slovenskej republiky na MS na FCI
4. Reprezentácia Slovenskej republiky na MS na WUSV
5. List pani Dáši Kostelnej zaslanej na ZŠK SR
6. Zákon o ochrane osobných údajov GDPR /informácia/
7. Schválenie štatútu reprezentanta
8. Schválenie štatútu rozhodcu
9. Výkony rozhodcov na kvalifikačných pretekoch
10. Informácia o budove v Košiciach
11. Informácia o novelizácií zákona o veterinárnej starostlivosti
12. Supervízor na kvalifikačných pretekoch
13. List zaslaný Dušanom Majtásom
14. Rôzne
15. 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. Reprezentácia Slovenskej republiky na MS na FCI
Uznesenie 11/2018 : Na návrh Výcvikovej komisie Prezídium jednomyseľne schválilo reprezentantov na
Majstrovstvá sveta FCI konané v dňoch 12.09.2018 - 16.09.2018 v Lignano, Taliansko v nasledovnom zložení:
Poradie Meno
1.
2.
3.
4.
5.

Plemeno Body

Adriana Nagyová
Michaela Kollárová
Milan Škrabko
Pavol Šlahor
Matúš Balún

Pes/Fena
GERO Z BEROUNSKÉ
BAŠTY
BAXTER OSTRARYKA
AXA Z PEKLA
ARAMIS RED DEVILS DOG
ORIGINAL MALÝ LUMPÍK

NO
MAL
MAL
MAL
NO

573
554
552
548
542

Náhradník:
Michaela Jeníková

PHANTOM MALÝ LUMPÍK

MAL

537

Michaela Janíková v prípade jej štartu cestuje na vlastné náklady. V prípade umiestnenia do 20. miesta
vrátane jej budú príslušné náklady preplatené v zmysle interných smerníc ZŠK SR.

4. Reprezentácia Slovenskej republiky na MS na WUSV
Uznesenie 12/2018 : Na návrh Výcvikovej komisie Prezídium jednomyseľne schválilo reprezentantov na
Majstrovstvá sveta WUSV konané v dňoch 03.10.2018 - 07.10.2018 Randers, Dánsko MS WUSV
v nasledovnom zložení:
Poradie Meno
1.
2.
3.

Adriana Nagyová
Matúš Balun
Ladislav Vargha

Pes/Fena
GERO Z BEROUNSKÉ
BAŠTY
ORIGINAL MALÝ LUMPÍK
BRANDO MAR-ZUR

Plemeno Body
NO
NO
NO

573
542
529

Ladislav Varga cestuje na vlastné náklady. V prípade umiestnenia do 20. miesta vrátane, mu budú
príslušné náklady preplatené v zmysle interných smerníc ZŠK SR.

5. List pani Dáši Kostelnej zaslanej na ZŠK SR
Prezídium berie na vedomie stanovisko výcvikovej komisie ohľadne listu pani D. Kostelnej. Preteky prebehli
v medziach skúšobného poriadku. Protest na mieste nebol podaný. Samotná zmena terénov pred losovaním
nebola vhodná, ale samotný terén bol vyhovujúci. Samozrejme do budúcna sa treba vyvarovať podobným
náhlym zmenám podmienok.
Pani Dáša Kostelná bola kontaktovaná za účelom osobného stretnutia s členom výcvikovej komisie, ale v období
zasadania bola na dovolenke. Pani D. Kostelnej bude poslaný list.

6. Zákon o ochrane osobných údajov GDPR
Nikola Palovičová informovala prítomných o úpravách v projekte na ochranu osobných údajov. Po dodaní a
spracovaní firmou budú informácie o zákone, ako aj poučenie pre členov a základné organizácie zverejnené na
webovom sídle a v Novinách Kynológov.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie informáciu o zákone o ochrane osobných údajov.

7. Schválenie štatútu reprezentanta.
Uznesenie 13/2018 : Prezídium ZŠK schválilo Výcvikovou komisiou predložený Štatút reprezentanta. Uvedený
štatút dostane každý reprezentant k podpisu. Podpísanie štatútu je podmienkou reprezentácie.

8. Schválenie štatútu rozhodcu
Uznesenie 14/2018 : Prezídium ZŠK schválilo Výcvikovou komisiou predložený Štatút rozhodcu z výkonu psov.

9. Výkony rozhodcov na kvalifikačných pretekoch.
Na základe návrhu Výcvikovej komisie sa Prezídium zaoberalo výkonmi rozhodcov na kvalifikačných pretekoch.
Prezídium rozhodlo, že požiada dotknutých rozhodcov o vyjadrenie a vysvetlenie ich rozhodnutí v niektorých
prípadoch výkonov.

10. Informácia o budove v Košiciach.
Prezident ZŠK Juraj Štaudinger poskytol informáciu o stave rokovaní zo Zväzom potápačov ohľadne odpredaja
budovy v Košiciach. Rokovania nepokročili ďalej a potápači stále nedali akceptovateľnú cenovú ponuku.
Prezídium uvažovalo nad variantom ukončiť prevádzku – prenájmov v budove vzhľadom na stav, že z prevádzky
budovy nemáme žiadny osoh a potápači konajú v mnohých prípadoch prenájmu bez nášho súhlasu.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie informáciu ohľadom predaja budovy v Košiciach.

11. Informácia ohľadom novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti

Mgr. Juraj Štaudinger podal prítomným správu ohľadom novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti.
Informácie budú spracované ako informačný materiál pre členov do Novín Kynológov.
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie informáciu ohľadom novelizácii zákona o veterinárnej starostlivosti.

12. Supervízor na kvalifikačných pretekoch
Prezídium schválilo funkciu supervízora ako zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na technickú prípravu
a priebeh kvalifikačných pretekov. Funkciu bude zabezpečovať vždy jeden člen Výcvikovej komisie. Zároveň sa
zaoberalo možnosťou na kvalifikačné preteky delegovať pomocného rozhodcu na odloženie a nástup
pretekárov na plochu (kontrola výstroja, pripravenosť cca 5-10 minút v definovanej zóne a podobne) spôsobom
ako je bežné na majstrovstvách sveta. Podrobnosti o výkone jeho funkcie sa stanovia v najbližšom období pred
výcvikovým rokom 2019.

13. List zaslaný Dušanom Majtásom
Prezídium zobralo na vedomie stanovisko Výcvikovej komisie, ktorá sa bude listom a jednotlivými námetmi
zaoberať v rámci prípravy budúceho výcvikového roka.

14. Rôzne
a) Prezídium a výcviková komisia ZŠK SR prijalo list od p. Olearčina a zaoberalo sa podnetmi a pripomienkami,
ktoré obsahoval.
Odpoveď bude zaslaná poštou do 10.8.2018
b) Prezídium ZŠK SR sa na návrh Mgr. Juraja Štaudingera zaoberalo zoznamom osôb na ocenenie pri príležitosti
25. výročia založenia SKJ. Zoznam bude zaslaný na SKJ do 1.8.2018.
Uznesenie 15/2018
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo zoznam navrhovaných osôb na ocenenie pri príležitosti 25. výročia
SKJ.
c) Na podnet Igora Lengvarského sa otvorila téma degradácie titulu Majster SR udeľovaný ZŠK SR na
Majstrovstvách SR a výrazným rozdielom jeho hodnoty v jednotlivých kynologických športoch. Uvedenou
problematikou sa bude Prezídium zaoberať. Rovnako sa zaoberalo účasťou psov neznámeho pôvodu
na akciách so zadávaním titulu Majster SR v danej triede. Prezídium potvrdilo platný stav v zmysle Stanov
ZŠK SR, že psy neznámeho pôvodu musia byť v takomto prípade mimo konkurencie.
d) Prezídium ZŠK SR rozhodlo ukončiť výnimku v delegovaní rozhodcov pre skúšobný poriadok Obedience.
Výnimka umožňovala delegovanie rozhodcu na posudzovanie tried OBZ a OB1 v jeho vlastnom
kynologickom klube. Počas trvania tejto nesystémovej výnimky už prebehla možnosť vyškoliť nových
rozhodcov pre tento kynologický šport. Dôvodom zrušenia výnimky bolo dodržanie jednotných pravidiel
v rámci všetkých kynologických športov.

15. Záver
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo uznesenia číslo 11-15/2018 uvedené v zápisnici zo
zasadnutia Prezídia konaného dňa v Oravciach dňa 25.7.2018
Zapísal: Nikola Palovičová
25.07.2018
Overil : Ing. Pavel Tamáši

Mgr. Juraj Štaudinger
Prezident ZŠK SR

