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Záznam č. 1/2023 

z online rokovania Komisie ZŠK pre Obedience 

 

Dátum: 29.1.2023 

Online spojenie: Zoom 

Trvanie: 19:30 – 21:58 

Prítomní: D. Fazekašová, M. Pechová, P. Tamáši, I. Tamášiová 
Prizvaní: L. Krampe, B. Baloghová, I. Ďurčanská 
Ospravedlnené: J. Ševčovičová, V. Vallová 
 
Program:  

1. Nominácia do Komisie na ďalšie obdobie - návrh 
2. Návrh pre postupové pravidlá  na majstrovstvá sveta na ďalšie obdobie 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
K bodu 1.: 
Nakoľko sa mandát členov Komisie skončil, je potrebné nominovať členov na ďalšie 4-
ročné obdobie. Dve členky sa priameho členstva s hlasovacím právom vzdali (I.Tamá-
šiová mailmi zo 6.12.2021 a 2.1.2023 a J.Ševčovičová mailom zo 6.1.2023). 
Do komisie boli navrhnuté nové členky: I.Ďurčanská a B. Baloghová. Keďže Štatút Komi-
sie uvádza, že členom musí byť aj člen pracovnej komisie Obedience v FCI, I. Tamášiová 
bude i ďalej prizývaná na zasadnutie.  
Návrh členstva v Komisii na ďalšie obdobie v zložení:  

Denisa Fazekašová – predsedkyňa Komisie a členka za stredoslovenskú oblasť 
Pavel Tamáši – člen / zástupca ZŠK SR 
Martina Pechová – členka za západoslovenskú oblasť  
Barbara Baloghová – členka za bratislavskú oblasť  
Ingrid Ďurčanská – členka za východoslovenskú oblasť 

bude predložený na schválenie Prezídiu ZŠK SR.  
Na zasadnutia budú aj naďalej prizývaní (bez hlasovacieho práva):  
Komisári pre OB: Ludevít Krampe a Veronika Vallová  
Zástupca v pracovnej komisii FCI: Ingrid Tamášiová 
 
K bodu 2.: 
Členovia diskutovali o postupových pravidlách  na majstrovstvá sveta od r. 2024 v nad-
väznosti na počet kvalifikačných pretekov a štatút reprezentanta.  
Pre rok 2023 boli kvalifikačné podmienky účasti na MS podmienené účasťou na kvalifi-
kačných pretekoch (t.č. 24.9.2022) a splnením limitu skúšky známkou najmenej  „veľmi 
dobre“. Okrem tejto podmienky musel byť pretekár členom ZO ZŠK SR a splniť ustano-
venia v Štatúte reprezentanta.  
Od roku 2024 sa väčšinou hlasov členov (3:1) schválili nasledovné postupové pravidlá:  

- pre nomináciu na Majstrovstvá sveta v OB v roku 2024 budú zorganizované dva 
kvalifikačné preteky – 3. a 4.9.2023 a jarné kvalifikačné preteky v roku 2024 – 
oba na Lapáši ,Z POLYTAMU SK, najneskôr však 2 mesiace pred konaním MS (na-
koľko sa nominácia za štát zasiela organizátorovi najneskôr 2 mesiace pred dátu-
mom konania MS),  



Strana 2 z 2 
 

- navrhovaný postupový kľúč pre MS 2024 je stanovený z výsledkov 2 kvalifikač-
ných pretekov. Do konečného poradia sa započíta jeden lepší výsledok z kvalifi-
kačných pretekov. Počíta sa len výsledok z pretekov, kde bol dosiahnutý limit 
skúšky.  Pri rovnosti bodov viacerých pretekárov sa konečné poradie  zostaví  
podľa nasledovného pravidla : Bodový výsledok M SR v septembri 2023, ná-
sledne vybrané cviky v zmysle skúšobného poriadku, následne los.   

 
K bodu 3.: 
V bode Rôzne predsedkyňa oboznámila prítomných s obsahom a priebehom riešenia 
listu p. S.Strapcovej, ktorá sa dožaduje nominácie na MS 2023 aj napriek tomu, že nespl-
nila limit skúšky a ďalšie podmienky nevyhnutné pre účasť na MS. O sťažnosti rozhodlo 
ZŠK a kauza je uzatvorená.  
 
Denisa Fazekašová otvorila tému riešenia nekorektných správaní niektorých psovodov 
v minulosti na oficiálnych podujatiach. Komisia sa v diskusii uzniesla, že uvedené je 
v kompetencii rozhodcu, ktorý bude v budúcnosti musieť toto poznamenať do Správy 
rozhodcu z podujatia.  
 
Predsedkyňa vyslovila potrebu zverejniť postupový kľúč a podmienky pre nomináciu 
reprezentantov OB samostatne na internetovej stránke. Jednomyseľným hlasovaním sa 
odsúhlasilo predloženie návrhu do ZŠK ohľadne dĺžky členstva v ZŠK prostredníctvom 
ZO, a to najmenej 6 mesiacov pred prvými kvalifikačnými pretekmi, ako podmienka 
uznania dosiahnutého výsledku na kvalifikačných pretekoch do rebríčka pre stanovenie 
reprezentácie.  
 
V ďalšej diskusii padol návrh obnoviť Ligu Obedience.  Návrh bol prijatý a komisia odsúh-
lasila obnovenie Ligy Obedience. Do výsledkov Ligy budú zarátané všetky preteky uve-
dené v kalendári ZŠK, ak sa výsledky zašlú koordinátorovi. Za koordinátora Ligy Obe-
dience sa prihlásila M.Pechová, ktorá navrhne ostatné technické detaily.  
 
Závery / úlohy:  

a) predložiť do ZŠK nový menný zoznam členov komisie   
Zodpovedný: P. Tamáši     
Termín: najbližšie rokovanie ZŠK 
 

b) predložiť znenie návrhu podmienok nominácie na MS a návrh postupového kľúča 
na MS 2024 na odsúhlasenie do ZŠK  

Zodpovedný: P. Tamáši  
Termín: najbližšie zasadanie Prezídia ZŠK  
 

 Zodpovedná za zverejnenie na národnej stránke OB: I.Tamášiová 
 Termín: po schválení v ZŠK  
 

c) zabezpečiť technické detaily vyhodnocovania  Ligy OB 2023 
Zodpovedná: M.Pechová   
Termín: nebol určený  

 
 
 
Zapísala: Tamášiová, 29.1.2023 
Zápis overila: Fazekašová 


