Školenie ZŠK SR výcvikár – figurant so záverečným preskúšaním
Podmienky usporiadania školenia a jeho zameranie :





usporiadateľ môže byť každá riadna základná organizácia, ktorá má voči ZŠK SR
splnené všetky záväzky ( MV SR schválené stanovy, má pridelené IČO, má zaplatené
členské do ZŠK SR, založený účet na KK a podobne)
o usporiadanie školenia ZO písomne požiada ZŠK SR. V žiadosti uvedie lektorov
školenia, miesto školenia, rozsah tém školenia (na školení musí byť minimálne 20
hodín teoretickej a praktickej prípravy školených frekventantov)
školenia sú určené pre skúsených kynológov, ktorí majú už niekoľkoročné skúsenosti
s výcvikom psov a s figurovaním. Nesuplujú školenia o výcviku psov pre začínajúcich
kynológov
školenia sú spravidla organizované v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna,
prípadne počas dní pred alebo po týchto dňoch, alebo cez štátne sviatky. V pracovnom
týždni môžu byť školenia organizované len počas výcvikových kynologických táborov
respektíve sústredení, ktoré sú riadne uvedené v kalendári akcií na príslušný rok

Povinnosti usporiadateľa:











ZO minimálne 10 dní pred schváleným termínom školenia zašle na ZŠK SR zoznam
účastníkov školenia a za každého frekventanta školenia uhradí na účet ZŠK SR
poplatok vo výške 13,28,-€
zodpovedá za to, že osoba, ktorá bude účastníkom školenia, má v deň preskúšania
fyzický vek minimálne 18 rokov
príjme na školenie len takých frekventantov, ktorí usporiadateľovi doručili písomnú
prihlášku, v ktorej je uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
prípadne prechodného bydliska, členstvo v ZO ZŠK SR, telefonický kontakt prípadne
mailová adresa. Súčasťou prihlášky je aj krátky kynologický životopis, ktorý obsahuje
kynologické aktivity v oblasti kynológie
školenie vykonaná vo vhodnom interiéri a exteriéry upraví tak, aby bolo možné
kvalitne a erudovane vykonať vzdelávanie frekventantov s ich záverečným odborným
preskúšaním
skúšobnému komisárovi uhradiť cestovné (0,20,-€/km) a výkonnostné ( 30,-€/na deň)
v zmysle platnej finančnej smernice ZŠK SR
na záverečné preskúšanie predovšetkým pre figurantov zabezpečiť potrebný počet
dostatočne výkonnostne upotrebiteľných psov
na školení /v minimálnom počte 20 hodín/ preškolí frekventantov zo skúšobného
poriadku, základov fyziológie psa, základov práce so psom, metódami a metodikami
výcviku psov, výkonom práce figuranta, základnou bezpečnosťou pri výcviku
psovodov a psov
žiadosti frekventantov odovzdá najneskôr v deň preskúšania skúšobného komisárovi

Skúšobný komisár:




je Prezídiom ZŠK SR určený člen ZŠK SR, ktorý je spravidla členom Prezídia ZŠK
SR
vykonáva len záverečné preskúšanie na školení výcvikárov a figurantov
do 10 dní po ukončení školenia zašle na ZŠK SR správu, v ktorej uvedie zhodnotenie
školenia, jeho odbornú úroveň a logistické zabezpečenie. Súčasťou správy bude aj
zoznam osôb, ktoré preskúšanie úspešne absolvovali ale aj zoznam osôb, ktoré



preskúšanie absolvovali neúspešne a žiadosti frekventantov, ktoré obdržal od
organizátora školenia
vykoná kontrolu, či všetci frekventanti školenia majú fyzický vek minimálne 18 rokov

ZŠK SR:




úspešným frekventantom školenia po predložení správy skúšobného komisára vystaví
za poplatok 3,32-€ Kvalifikačný preukaz výcvikára a figuranta ZŠK SR
úspešných frekventantov zaradí do oficiálnych zoznamov výcvikárov – figurantov
ZŠK SR
na každé školenie spracuje samostatnú administratívnu zložku, v ktorej budú
zaknihované všetky písomné materiály súvisiace so školením ( žiadosť ZO, žiadosti
frekventantov školenia, správa skúšobného komisára)

