Zápisnica
zo Zjazdu ZŠK SR
Dátum: 4.2.2018
Miesto: Hotel LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Počet registrovaných delegátov s platným hlasovacím právom: 99
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a voľba komisií (návrhová, mandátna - volebná)
3. Schválenie programu zjazdu
4. Správa Prezidenta ZŠK SR (p. Štaudinger)
5. Správa o výcvikovej činnosti + zasadnutie pracovnej komisie FCI (p.
Lengvarský)
6. Správa o skúškovej činnosti (p. Adamuščin)
7. Správa o práci s mládežou (p. Štaudinger)
8. Správa o činnosti Obedience (p. Tamáši)
9. Správa o činnosti BVK (p. Šabík / čítal p. Tučányi)
10.

Správa o činnosti Mondioringu (p. Feješ)

11.

Správa o školeniach výcvikár – figurant (p. Danek)

12.

Správa revíznej komisie ZŠK SR (p. Lipták)

13.

Správa o hospodárení a správa o budove v Košiciach (p. Kočajda)

14.

Schválenie výcvikových akcií ZŠK SR na rok 2018

15.

Návrh rozpočtu na rok 2018 (p. Kočajda)

16.

Voľba Prezídia ZŠK SR a revíznej komisie

17.

Organizácia výstav psov

18.

Refodifikácia stanov ZŠK SR

19.

Diskusia

20.

Uznesenia
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21.

Záver

K bodu 1
Rokovanie Zjazdu otvoril a viedol Mgr. Štaudinger. Na úvod privítal prítomných
delegátov základných organizácií ZŠK SR.
K bodu 2
Voľba návrhovej komisie: Nahálka - predseda, Šulíková, Majtínek
Za: 96
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Voľba mandátnej – volebnej komisie: Hudok, Ridzoňová, Bihari
Za: 88
Proti: 4
Zdržal sa: 4
Voľba zapisovateľa: Ingrid Tamášiová
Za: 95
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 3
Program Zjazdu bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4
V správe Prezidenta odzneli tieto informácie o:
-

financiách súvisiacich s budovou v Košiciach a to čistý výnos vo výške 447 tis. EUR,
z toho 223,5 tis. Eur prináleží ZŠK SR. Ďalej boli prijaté prostriedky od potápačov za
posledné 4 roky vo výške 13,5 tis. EUR. V súčasnosti prebieha rokovanie o prevode
budovy a vysporiadaní pozemku pod budovou,

-

upgrade stránky ZŠK SR,

-

anonymných udaniach v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním a krátením daní;
boli vykonané previerky z Inšpektorátu práce a daňového úradu. Inštitúcie
nezaznamenali žiadne pochybenia,

-

návrhu nového zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý by mal riešiť množiteľov
psov, čipovenie psov, ktoré by bolo povinné. V tej súvislosti si Daňové riaditeľstvo
žiadalo predložiť informácie o odchovoch. Nadväzne na uvedené skutočnosti ZŠK
a UKK plánuje uskutočniť školenie pre chovateľov,

-

postupovom kľúči na Majstrovstvá sveta + financovanie

-

systéme zaradenia rozhodcov do výkonnostných tried,

-

zmenách v stanovách na odporúčanie SKJ,

-

spoločnosti Výstava psov s.r.o., kde ZŠK bude mať spolu s UKK rovnaký podiel , t.j.
každá strana 50 %. (na Zjazde bol odhlasovaný konateľ za ZŠK SR),

-

práci s mládežou, zámere vybudovať v SR centrálny kynologický areál, situácií
v oblasti chovu psov bez PP a iné.

Na záver odznelo poďakovanie základným organizáciám a ich členom za podporu a ich
činnosť.

K bodu 5
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p. Lengvarský oboznámil prítomných s činnosťou a výsledkami za uplynulý rok.
Poďakoval slovenským tímom za reprezentáciu na Majstrovstvách sveta IPO, WUSV
a Universalsieger 2017. Zhodnotil školenie rozhodcov IPO a NSP z augusta 2017.
Oboznámil prítomných so zmenami v medzinárodnom skúšobnom poriadku na
základe záverov zo zasadania komisie FCI a informoval o zámere zorganizovať
školenie v lete 2018 pre rozhodcov a aj pre výcvikárov ZŠK. Nový skúšobný poriadok
bude platný od 1.1.2019 a bude zverejnený na stránke ZŠK. Prvou medzinárodnou
akciou budú Majstrovstvá FH v apríli 2018, na ktoré už sú prihlásené tímy z 25 krajín.
Prítomní zobrali obsah informácie na vedomie.
K bodu 6
Správu o skúškovej činnosti predniesol p. Adamuščin.
Podľa evidovanej štatistiky bolo uskutočnených celkom 1 577 skúšok, čo je zvýšenie
počtu o 387 skúšok. Ide o zatiaľ najúspešnejší rok. Počas roka 2018 neboli
zaznamenané žiadne incidenty ani sťažnosti, všetky akcie prebehli úspešne.
Prítomní zobrali obsah informácie na vedomie.
K bodu 7
Správu o práci s mládežou predniesol p. Štaudinger, ktorý konštatoval svoju
spokojnosť, nakoľko pri práci s mládežou sa ukazujú prvé úspechy; mnohí
zúčastnení výcvikových táborov v minulosti sa už aktívne zúčastňujú akcií a niektorí
z nich pôsobia aj ako výcvikári. ZŠK eviduje spolu 134 mládežníkov; z toho 47
v ZŠK, 42 v UKK a 45 eviduje SPZ. Prezident ocenil prácu p. Balúna, ktorý z vlastnej
iniciatívy zorganizoval vzdelávacie (praktické aj teoretické) akcie pre mládež, taktiež
p. Majsniar aktívne pôsobil s mládežou vo Vyhniach. Každoročne usporiadaný
výcvikový tábor talentovanej mládeže mal úspech aj v r. 2017, na čom mala zásluhu
firma Z POLYTANU SK, ktorá sa materiálne podieľala na realizácií. Prítomní zobrali
obsah informácie na vedomie.
K bodu 8
Správu o činnosti Obedience predniesol p. Tamáši. Konštatoval, že v roku 2017 sa
zvýšil počet úspešne uskutočnených skúšok, počet pretekárov rastie z roka na rok,
pribúdajú aktívne cvičiaci psy s PP a to nielen zo Slovenska, ale akcií sa zúčastňuje
čoraz viac pretekárov zo zahraničia. Úspech bol zaznamenaný aj v oblasti pôsobenia
rozhodcov a stewardov. V roku 2017 slovenská rozhodkyňa posudzovala
Majstrovstvá sveta Obedience v Belgicku, kvalifikačné preteky v Rakúsku a dostala
ponuku posudzovať Majstrovstvá sveta belgických ovčiakov v roku 2018 Slovinsku.
V roku 2017 sme mali na MS OB reprezentantku, ktorá splnila limit skúšky a obhájila
výsledok absolvovaný na kvalifikačných pretekoch z jari 2017. Uskutočnilo sa
školenie rozhodcov a stewardov. Po prvý raz Klub Obedience Slovakia usporiadal
v spolupráci s chovateľským klubom Border kolii Majstrovstvá SR BOC. Na
schôdzach klubov sa odsúhlasilo, že táto úspešná akcia sa bude konať každoročne,
čo podporí rozvoj aktivít Obedience aj aktivít chovateľského klubu. Prítomní zobrali
obsah informácie na vedomie.
K bodu 9
Správu o činnosti BVK napísanú p. Šabíkom predniesol p. Turčányi. Zhodnotil rok
2017 a uviedol, že český zväz povolil v roku 2018 štart slovenských pretekárov na
Czech Open a Majstrovstvách ČR. Poďakoval ZŠK za podporu a spoluprácu.
Prítomní zobrali obsah informácie na vedomie.
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K bodu 10
Správu o činnosti Mondioringu prečítal p. Feješ. Zhodnotil činnosť klubu a informoval
o plánoch na rok 2018. Mondioring má v súčasnosti 11 členov, ktorí sa zúčastňujú na
pretekoch a ukážkach doma aj v zahraničí. Prítomní zobrali obsah informácie na
vedomie.
K bodu 11
O činnosti a výsledkoch školenia výcvikár – figurant informoval p. Danek. Uviedol, že
v podmienkach pre získanie titulu výcvikár – figurant bude nutné preukázať úspešné
absolvovanie aspoň 2 skúšok z výkonu, nakoľko sa zvyšuje záujem aj
nekvalifikovaných adeptov. V správe uviedol štatistiku súčasne vyškolených
výcvikárov, figurantov a stewardov Obedience. Prítomní zobrali obsah informácie na
vedomie.
K bodu 12
Správu revíznej komisie predniesol p. Lipták. V roku 2017 boli preverené tieto oblasti:
účtovníctvo, dokumentácia, pokladnica a bankové účty. Revízna komisia v svojej
správe z 9.1.2018 konštatuje, že finančné výkazy, pokladňa a bankové účty sú bez
rozdielov, účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade so
Smernicami a uzneseniami ZŠK SR. Bola vykonaná kontrola činnosti Kancelárie ZŠK
SR a komisia konštatuje, že neboli zistené žiadne nedostatky. Prítomní zobrali obsah
správy na vedomie.
K bodu 13
Správu o hospodárení ZŠK SR za rok 2017 a informáciu o budove v Košiciach
predniesol p. Kočajda. Uviedol jednotlivé položky čerpania rozpočtu v porovnaní so
skutočnosťou k 31.12.2017 a konštatoval, že ZŠK ukončila rok so ziskom a v súlade
so schváleným rozpočtom na rok 2017. Informácie ohľadne budovy v Košiciach boli
prezentované v zmysle úvodných informácií prednesených prezidentom v úvodnom
slove. Prítomní zobrali obsah informácie na vedomie.
K bodu 14
Kalendár výcvikových akcií zverejnený na stránke ZŠK SR pre rok 2018 bol
schválený takto:
Za: 80
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 15
Návrh rozpočtu (predniesol p. Kočajda) bol prezentovaný podľa rozpočtových
položiek v súhrnom vyjadrení: Príjmy: 74 100 EUR / Výdavky: 73 982 EUR.
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený takto:
Za: 92
Proti: 0
Zdržal sa: 2
K bodu 16
Do Prezídia ZŠK SR na ďalšie obdobie boli navrhnutí:
Mgr. Juraj Štaudinger, Mgr. Ivan Kočajda, Mgr. Igor Lengvarský, Bc. Jozef
Adamuščin, Rudolf Danek, Ing. Pavel Tamáši, Štefan Pongrácz.
Kandidáti boli schválení takto:
Za: 87
Proti: 0
Zdržal sa: 5
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Do Revíznej komisie ZŠK SR na ďalšie obdobie boli navrhnutí:
Predseda: p. Lipták
Členovia: Bihári, Petrek
Kandidátka navrhnutá Prezídiom ZŠK SR bola schválená takto:
Za: 92
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 17
Pre zastrešenie činnosti pre organizovanie výstav vznikla spoločnosť Výstava psov,
s.r.o. a 50 % podielom ZŠK SR a 50 % podielom UKK. Za UKK je konateľom p.
Šuster, za ZŠK SR bol za konateľa spoločnosti navrhnutý p. Tamáši.
Návrh na konateľa za ZŠK SR bol schválený takto:
Za: 93
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 18
Rekodifikácia stanov sa týkala doplnení formulácií na základe odporúčania SKJ
a ZŠK a spresnení z právneho hľadiska. Stanovy budú predložené na MV SR a po
zaregistrovaní zverejnené na stránke ZŠK SR.
Zmeny boli odhlasované takto:
Za: 95
Proti: 1
Zdržal sa: 1
K bodu 19
Diskusné príspevky:

1. Návrh p. Novotu, aby si KK mohol sám vybrať rozhodcu na skúšky (p. Novota, p.
Kostelná).
Bolo vysvetlené, že navrhnutý spôsob nie je možné realizovať vzhľadom na
podmienky za ktorých sa rozhodcovia delegujú a vzhľadom na množstvo akcií
v jednom termíne. ZŠK pri delegovaní rozhodcov na skúšky odporučilo, aby
organizácia v žiadosti o akciu uviedla koho na skúške výslovne nechce. Uvedená
požiadavka na delegovanie rozhodcov zo strany klubu vzišla z negatívnej skúsenosti
v minulosti, keď rozhodca p. Jaký posudzoval výkony v stave, kedy nebol schopní
výkony objektívne posúdiť. Na základe diskusie zo skúsenosti v rokoch 2016 a 2017
KK Pezinok a KK Most vzniesli podnet na prešetrenie činnosti a etické správanie
rozhodcu p. Jakého na skúškach. Ďalej ZŠK SR odporučilo, aby kluby – v prípade
neštandardných situácii a konaní rozhodcov - predložili sťažnosť, resp. žiadosť
o prešetrenie činnosti rozhodcu.
2. Pravidlá pre nomináciu reprezentantov na Majstrovstvá sveta (p. Balún).
Boli vysvetlené pravidlá nominácie a odzneli podmienky za ktorých môže dôjsť
k zmene psovoda, ak nastanú dôvody.
3. Postupový kľúč na Universalsieger 2018 (p. Kostelná)
Vysvetlené
4. Otázka aktualizácie slovenského národného SP (p. Žákovič)
Vysvetlené
5. Tlačivá na BVK
Budú sa aktualizovať.
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6. Informácia pre kluby ohľadne Zákona o ochrane osobných údajov a Smernice
Európskej únie „GDPR“.
Informáciu predniesol p. Tamáši.

K bodu 20
UZNESENIE ZJAZDU ZŠK SR
Zjazd ZŠK SR dňa 4.2.2018:
A. Schvaľuje:
1 Návrhovú komisiu, mandátnu a volebnú komisiu
2. Program Zjazdu
3. Kalendár výcvikových akcií ZŠK SR na rok 2018
4. Návrh rozpočtu na rok 2018
5. Členov Prezídia ZŠK SR
6. Konateľa spoločnosti Výstava psov s.r.o.
7. Rekodifikáciu Stanov ZŠK SR

B. Berie na vedomie dokumenty:

1. Správa Prezidenta ZŠK SR
2. Správa o výcvikovej činnosti + zasadnutie pracovnej komisie FCI
3. Správa o skúškovej činnosti
4. Správa o práci s mládežou
5. Správa o činnosti Obedience
6. Správa o činnosti BVK
7. Správa o činnosti Mondioringu
8. Správa o školeniach výcvikár – figurant
9. Správa revíznej komisie ZŠK SR
10.Správa o hospodárení a správa o budove v Košiciach
K bodu 21
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Na záver prezident poďakoval prítomným za účasť, prejavenú dôveru vo voľbách
prezídia ZŠK SR a Zjazd ukončil.
V Banskej Bystrici, 4.2.2018

Zapísala dňa: .........4.2.2018................. I. Tamášiová..........................................
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