
 

ŠTATÚT  

Komisia pre obedience 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1. Štatút Komisie pre obedience (ďalej len „Komisia“) upravuje najmä vznik a zánik 

komisie, účel a poslanie, právomoci, zloženie a rokovací poriadok.   

2. Komisia bola zriadená dňa 21. novembra 2018 na základe rozhodnutia Prezídia Zväzu 

športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len „ZŠK“).  

3. Komisia sa pri svojej činnosti riadi najmä aktuálnymi stanovami ZŠK, týmto štatútom,  

internými normami ZŠK a internými normami Komisie. Ustanovenia uvedených 

platných noriem je povinná dodržiavať.  

4. Na činnosť Komisie sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia Prezídia ZŠK 

a uznesenia Konferencie ZŠK, resp. Zjazdu ZŠK.  

5. Komisia má celoštátnu pôsobnosť. 

 

Článok II 

Poslanie a základné úlohy Komisie  

1. Komisia vykonáva činnosť zameranú na rozvoj a podporu Obedience v športových 

a výcvikových kynologických kluboch registrovaných v ZŠK. Svojou činnosťou môže 

napomáhať rozširovaniu kynologického športu Obedience aj v chovateľských kluboch 

združených v Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“) a v Únii kynologických 

klubov (ďalej len „UKK“).    

2. Komisia vykonáva svoju činnosť tak, aby bola v súlade s cieľmi SKJ, ZŠK, UKK 

a v intenciách pravidiel a princípov schválených stanovami SKJ, ZŠK. 

3. Poslaním Komisie je  podporovať, propagovať a rozvíjať obedience so zameraním na 

kynologickú športovú činnosť, napomáhať rozvoju vzdelanosti a informovanosti členov 

kynologických a chovateľských klubov, podporovať rozvoj činnosti kynologickej 

mládeže, spolupôsobiť pri príprave Kalendára kynologických akcií na príslušný rok. 

Komisia predkladá a vypracúva návrhy a odporúčania na zlepšenie práce v oblasti 

rozvoja obedience na Slovensku Prezídiu ZŠK.   

4. Komisia sa za výkon svojej činnosti zodpovedá Prezídiu ZŠK.  

5. Komisia predkladá Prezídiu ZSK jedenkrát ročne správu o svojej činnosti a návrh 

rozpočtu obedience na nasledujúci rok. Správa o činnosti a návrh rozpočtu na 

nasledujúci rok sa Prezídiu ZŠK predkladá najneskôr do 15.januára po ukončení 

bežného roka. Za riadne plnenie tejto úlohy zodpovedá predseda Komisie.  



 

Článok III 

Zloženie, práva a povinnosti členov 

1. Komisia má 6 členov - predsedu a ďalších 5 členov komisie. Členovia Komisie 

predstavujú zastúpenie jednotlivých bývalých krajov SR (Bratislava, Západoslovenský, 

Stredoslovenský a Východoslovenský kraj), zástupcu SR v pracovnej skupine FCI pre 

obedience a zástupcu ZŠK SR.  

2. Funkčné obdobie je stanovené 4 roky.  

3. Členstvo v Komisii je dobrovoľné a bezplatné.  

4. Členovia Komisie majú právo: 

- byť informovaní o všetkých činnostiach Komisie, 

- oboznamovať sa s obsahom predkladaných materiálov tak, aby sa kvalifikovane 

mohli vyjadriť na rokovaní Komisie k ich obsahu, 

- predkladať otázky, návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti, 

obhajovať oprávnené záujmy na podporu, propagáciu a rozvoj obedience,  

- vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam prerokovávaným v Komisii, 

- zúčastňovať sa na rokovaniach Komisie. 

5. Členovia Komisie majú povinnosť: 

- zúčastňovať sa na zasadaniach Komisie, 

- plniť úlohy, ktoré vyplývajú z poslania Komisie, 

- dodržiavať pri výkone svojej činnosti zásadu odbornosti, objektívnosti 

a nezávislosti. 

- Opakovaná neúčasť na zasadaniach Komisie, alebo neplnenie si pridelených úloh 

môže viesť k ukončeniu členstva v Komisii.  

6. Členovia Komisie vykonávajú svoju funkciu nezištne a v prospech kynológie a svojím 

vystupovaním dbajú o zvyšovanie spoločenského kreditu kynológie v intenciách 

a v súlade s platnými normami ZŠK, SKJ a UKK. 

 

Článok IV 

Rokovací poriadok Komisie 

1. Zasadnutie a rokovanie Komisie zvoláva predseda Komisie podľa potreby, minimálne 

3-krát do roka. 

2. Rokovanie Komisie je neverejné a môže prebiehať aj ako telekonferencia.  

3. Na základe rozhodnutia predsedu Komisie môžu byť na rokovanie prizvané ďalšie 

osoby. 

4. Účasť na rokovaní Komisie a členstvo v nej je nezastupiteľné. Neúčasť na zasadaní 

ospravedlňuje člen Komisie písomne vopred predsedovi Komisie. Účasť na rokovaní 

Komisie sa eviduje na prezenčnej listine.  

5. Rokovanie Komisie vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda Komisie.  



6. Predmetom rokovania Komisie je predovšetkým riešenie vecí vyplývajúcich 

z pôsobností Komisie, predkladanie návrhov Prezídiu ZŠK na činnosť a rozvoj 

obedience, kontrola plnenia uznesení, ako aj ďalšie operatívne zaradené body.  

7. Z rokovania Komisie sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisujú všetci prítomní 

členovia Komisie.  

8. Závery zo zasadania Komisie sú sformulované do uznesení. 

9. Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina 

všetkých členov Komisie. 

10. Komisia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Každý člen 

Komisie má 1 hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.  

11. Predseda Komisie je oprávnený neprijať uznesenie, ak je v rozpore so všeobecnými 

záväznými právnymi predpismi, alebo v rozpore s uzneseniami ZŠK, alebo s platnými 

normami SKJ a UKK. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh na zmenu Štatútu predkladá predseda Komisie na základe schválenia 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Komisie na zasadnutí Komisie.  

2. Komisia zanikne v prípade rozhodnutia Prezídia ZŠK o jej zrušení. 

3. Štatút nadobúda účinnosť dňom  schválenia štatútu Prezídiom ZŠK. 

 

Článok VI 

Prehlásenie člena Komisie pre obedience  

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil so Štatútom Komisie pre obedience a 

zaväzujem sa plniť všetky ustanovenia tohto dokumentu.  

 

V ....................................................... dňa............................. 

 

Meno: ............................................................................................................................. 

 

Priezvisko: ...................................................................................................................... 

 

Podpis:............................................................................................................................. 


