
Zasadnutie Komisie ZŠK pre Obedience 

 

Dátum: 1.december 2018, 14,00 hod 

Miesto: Ranč  Nový Dvor, Malý Lapáš 

 
P R O G R A M 
1. Otvorenie 
2. Odsúhlasenie programu 
3. Štatút Komisie pre Obedience (ďalej len „Komisia“) 
4. Národný skúšobný poriadok OBZ 
5. Informácia z pracovnej komisie FCI, Madrid 24.-25.11.2018 
6. Sťažnosť na preteky v Hrabušiciach 
7. Delegovanie rozhodcov 
8. Pravidlá usporiadania a priebeh akcií Obedience 
9. Dokumenty na www stránku 

10. Iniciatívny návrh: Zákaz predaja psov bez preukazu pôvodu fyzickým osobám 
 

 

Ad1.  
Zástupca ZŠK SR P. Tamáši - člen Komisie stretnutie zahájil.  
 
Ad 2. 
Program bol jednomyseľne odsúhlasený.  
 
Ad 3. 
P. Tamáši oboznámil prítomných o záveroch zo zasadnutia Prezídia ZŠK SR zo dňa 
21.11.2018, ktoré sa priamo týkajú členov Komisie:  
Bolo menovaných 5 členov na základe ich žiadostí a záujmu o prácu v Komisii pri zohľadnení 
ich doterajšej činnosti a zásluh v kynológii.  
Denisa Fazekašová – predsedníčka 
Ingrid Tamášiová – zástupca v FCI pracovnej komisii pre Obedience za SR 
Jana Ševčovičová 
Martina Pechová 
Pavel Tamáši – zástupca ZŠK SR 
 
Všetci menovaní súhlasili s obsahom Štatútu pre Obedience.  
Podpísané štatúty zaslať na ZŠK SR   T: do 6.12.2018 

Z: I. Tamášiová 
 
Ad. 4. 
Zmeny v národných skúšobných pravidlách Obedience -Začiatočníci boli odsúhlasené 
Prezídiom ZŠK SR dňa 21.11.2018. Novela bude:  

a) zaslaná na zverejnenie na stránke ZŠK SR  
       T: 1.12.2018 

Z: P. Tamáši 
 

b) zverejnená na www.dog-obedience.sk  T: po zverejnení na stránke ZŠK  
Z: I. Tamášiová 

Ad 5.  
Informácia o priebehu a obsahu pracovného stretnutia FCI komisie pre Obedience v Mad-
ride, 24.-25.11.2018 – informovala I. Tamášiová. Obsah informácie je v prílohe. 

http://www.dog-obedience.sk/


 
Ad 6. 
Na ZŠK SR bola doručená sťažnosť pretekárov na priebeh a organizáciu obedience pre-
tekov v Hrabušiciach, ktoré sa konali 10.11.2018. Komisia bola prezídiom ZŠK poverená 
sťažnosť zaznamenať a navrhnúť postup riešenia. Členovia sa dohodli, že bude naformu-
lovaný list, v ktorom sa delegovaná rozhodkyňa K. Ďurčanská a vedúca skúšok V. Wohlrat-
hová vyzvú, aby sa do 14 dní od doručenia k obsahu sťažnosti vyjadrili. Po prijatí odpovedí 
bude zvolený ďalší postup. Originál sťažnosti je prílohou tejto zápisnice.  
 
Ad 7. 
Za účelom zvyšovania najmä praktických skúseností a tým celkovej kvality stewardov 
v SR, sa v komisii odsúhlasilo, aby na akcie boli delegovaní stewardi s preukazom ste-
warda vydaným ZŠK SR. Vzhľadom na novelu SP OBZ od 1.1.2019 bude organizované aj 
povinné preškolenie stewardov.  
V súvislosti so zmenou SP OBZ od 1.1.2019 bude organizované aj povinné preškolenie 
rozhodcov. Triedy OBZ budú môcť posudzovať len tí rozhodcovia, ktorí sa preškolia. 
Komisia sa zaoberala aj delegovaním medzinárodných rozhodcov na akcie Obedience. 
Vzhľadom aj na národnú triedu OBZ budú zahraniční medzinárodní rozhodcovia nomino-
vaní iba v prípadoch medzinárodných pretekov so zadaním titulu CACIOB, kde sa účasť 
zahraničného rozhodcu vyslovene vyžaduje, alebo keď ide kvalifikačné preteky na maj-
strovstvá sveta, Majstrovstvá SR a akýchkoľvek iných prípadoch vždy spolu s rozhodcom 
ZŠK SR. 
 
Ad 8 
Členovia Komisie dostali na pripomienkovanie materiál Pravidlá pre usporiadanie a prie-
beh akcií Obedience v SR – 3. vydanie. Úloha: predložiť pripomienky mailom na adresu 
ingrid.tamasiova@gmail.com:   

Z: členovia Komisie 
       T: do 15.12.2018  
Ad 9 
Členom Komisie boli predložené tlačivá, ktoré budú zverejnené na stránke  
www.dog-obedience.sk. Zverejnenie tlačív a dokumentov zabezpečí: 
       Z: I. Tamášiová 
       T: do 27.12.2018 
 
Ad 10 
M. Pechová v spolupráci s D. Fazekašovou predložili iniciatívny návrh zámeru smerujú-
cemu k zákazu predaja psov bez preukazu pôvodu fyzickým osobám. V úvode informovali 
o súčasnom nepriaznivom stave predaja a obchodovania so šteniatkami bez PP a naras-
tajúcim počtom psov v útulkoch. Komisia iniciatívu zákazu jednomyseľne podporila 
a zhodla sa na tom, že treba podniknúť kroky na zastavenie činnosti množiteľov. Bola pre-
zentovaná aj situácia v okolitých krajinách. Prítomní sa zhodli na tom, že v prvom rade 
treba vypracovať analýzu o súčasnom stave, hlavne presný legislatívny rámec z tejto ob-
lasti v krajinách, kde takýto zákaz je už platný a následne osloviť verejnosť. 
       Z: M. Pechová a D. Fazekašová 
       T: podľa možností 
 
V Malý Lapáš, 1.12.2018 
 
Zapísala:   I. Tamášiová................................................... 
 
 
Overil:  D. Fazekašová................................................ 

M. Pechová...................................................... 

mailto:ingrid.tamasiova@gmail.com
http://www.dog-obedience.sk/

