Zápisnica zo zasadnutia Prezídia ZŠK SR
21.11.2018 Látky
Prítomný: pp. Štaudinger, Kočajda, Tamáši, Danek, Adamuščin, Štefan Pongrácz
Ospravedlnený: Lengvarský
Hostia: pp. Bihari, Lipták
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Informácia o reprezentácii Slovenskej republiky na MS FCI
4. Informácia o reprezentácii Slovenskej republiky na MS WUSV
5. Žiadosť p. Varghu o preplatenie štartovných nákladov spojených s reprezentovaním na MS WUSV
6. Vysvetlenie od p. Majtása a Olearčin k podnetu výcvikovej komisie
7. List od p. Olearčin (žiadosť o zváženie posudzovania psov bez PP na akciách)
8. List od p. Paulínyho (sťažnosť k nepripusteniu k skúške z výkonu)
9. Prijaté žiadosti za člena do Obedience komisie
10. Prijaté listy so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho Zjazdu ZŠK SR
11. Informácia o predaji budovy v Košiciach
12. Nové ZO
13. Kalendár kynologických akcií na rok 2019
14. Príprava konferencie r. 2019
15. Iné
16. 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.
Informácia o reprezentácii Slovenskej republiky na MS FCI
Vedúci reprezentačného družstva na MS FCI, p. Adamuščin podal informácie o priebehu a celkovom
výsledku reprezentácie ako aj jednotlivcoch.
4.
Informácia o reprezentácii Slovenskej republiky na MS WUSV
Vedúci družstva p. Sudimák podal informácie o priebehu a clekovom výsledku reprezentácie ako aj
jednotlivcoch na MS WUSV.
5.
Žiadosť p. Varghu o preplatenie štartovných nákladov spojených s reprezentovaním na
MS WUSV
Prezídium ZŠK SR prejednalo prijatú žiadosť p . Varghu o preplatenie cestovných nákladov
spojených s reprezentáciou na MS WUSV.
Prezídium má za to, že výkon p. Varghu prispel k umiestneniu reprezentácie a to na 3.mieste.
Uznesenie 14/2018
Prezídium jednomyseľne schválilo preplatenie nákladov spojených s reprezentovaním na MS WUSV.
6.
Vysvetlenie od p. Majtása a Olearčin k podnetu výcvikovej komisie
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie vysvetlenie od p. Majtása a Olearčin k podnetu výcvikovej
komisie
7.

List od p. Olearčin (žiadosť o zváženie posudzovania psov bez PP na akciách)

Prezídium ZŠK SR berie na vedomie prijatý list od p. Olearčina.
8.
List od p. Paulínyho (sťažnosť k nepripusteniu k skúške z výkonu)
Prezídium ZŠK SR berie na vedomie prijatý list od p. Paulínyho a podnetom sa bude zaoberať
revízna komisia ZŠK SR.
9. Prijaté žiadosti za člena do Obedience komisie
Prezídium ZŠK SR sa zaoberalo prijatými žiadosťami za členov do Obedience komisie a tak isto aj
štatútom Obedience komisie. Nakoľko boli na prerokovanie doručené dva štatúty Obedience komisie
a to od p. Tamášiho a p. Olearčina. Prezídium ZŠK SR má za to, že návrh od p. Olearčina nemá
formu uceleného dokumentu a nespĺňa potrebné náležitosti.
Uznesenie 15/2018
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo štatút Obedience komisie, ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice a bude zverejnený k nahliadnutiu na www.zsk-sr.sk a Obedience komisiu v nasledovnom
zložení:
Predseda – p. Fazekašová
Členovia – p. Ševčovičová, p. Pechová, p. Tamášiová
Člen za ZŠK SR – p. Tamáši
10. Prijaté listy so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho Zjazdu ZŠK SR
Uznesenie 16/2018
Vzhľadom na to, že neboli naplnené formálne znaky žiadosti o zvolanie mimoriadneho Zjazdu ZŠK
SR, prezídium ZŠK SR zamietlo žiadosť o zvolanie mimoriadneho Zjazdu ZŠK SR. K tejto
problematike bude vedený demokratický dialóg na Konferencii ZŠK SR.
11. Informácia o predaji budovy v Košiciach
Mgr. Juraj Štaudinger podal prítomným správu o rokovaní so ZPS ohľadom odpredaja budovy. ZPS
chce ponížiť kúpnu cenu. Prezídium ZŠK SR berie na vedomie ponuku od ZPS výšku odpredaja
budovy dá schváliť na Konferencii ZŠK SR. V prípade, že bude od iného subjektu ponuka na
odkúpenie vyššia ZŠK SR prijme danú vyššiu ponuku.
12. Nové ZO
Nové ZO budú prijaté do štruktúr ZŠK SR až po doplnení a úprave stanov, ktoré nebudú v rozpore so
stanovami ZŠK SR
13. Kalendár kynologických akcií na rok 2019
Prezídium ZŠK SR sa zaoberalo kalendárom kynologických akcií na rok 2019 a tak isto aj termínmi
kvalifikačných pretekov podľa návrhu výcvikovej komisie. Pracovná verzia KKA bude zverejnená
na stránke www.zsk-sr.sk a platný bude po schválení Konferenciou ZŠK SR.
14. Príprava konferencie r 2019
Konferencia ZŠK SR bude 10.2.2019 o 9,00 hod, v hoteli LUX v Banskej Bystrici.
15. Iné
- Mgr. Juraj Štaudinger navrhuje podľa modelu Medzinárodných výstav psov poistiť akcie ako sú
kvalifikačné preteky a majstrovstvá Slovenska organizované pod hlavičkou ZŠK SR.
- Prezídium ZŠK SR upresnilo, že supervízor a pomocný rozhodca na kvalifikačných pretekoch bude
hradený z finančných prostriedkov ZŠK SR.
16. Záver
Prezídium ZŠK SR jednomyseľne schválilo uznesenia číslo 14-16/2018 uvedené v zápisnici zo
zasadnutia prezídia konaného dňa 21.11.2018 na Látkach.

Zapísal: Nikola Palovičová
21.11.2018

Mgr. Juraj Štaudinger
Prezident ZŠK SR

