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Zápis zasedání VK – Olomouc, 10.1.2023 

Začátek: 16:30 hod. 

Přítomni: David Polzer, Jan Strach, Miroslava Marcišinová 

Hosté: Bronislav Kozák, Lucie Šlechtická 

 

1. Společné školení rozhodčích s ČKS – informace z ČKS je, že prostory školení umožňují pro 

zástupce MSKS jen 4-5 míst 

 

Návrh je zorganizovat vlastní školení MSKS a pozvat návrh jako školitele Roberta Fagoše a 

Martina Matouška. Místo konání v areálu MSKS na Zbraslavi. 

 

Mirka Marcišinová si vzala za úkol oslovit ohledně termínu (ideálně do konce února), místo 

konání Zbraslav 

 

2. Problematika přijímání chovatelských klubu viz. zápis ČKS z 19.12.2022 – počkat na 

stanovisko ČMKU a následnou reakci P MSKS 

 

3. Problematika rozhodčích se zkouškou u obou svazů – jak je to s uznáním u ČKS? – MSKS čeká 

na odpověď od ČKS. (Dotaz byl odeslán emailem 22.12.2022.) 

 

4. Návrh doplnění do „Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“: 

 – Nahlášení změny data konání a místa zkoušky 

„ZKO jako organizátor zkoušek má povinnost nahlásit změnu termínu zkoušky (i pokud má 

nahlášený termín náhradní) včetně místa konání zkoušky, nejpozději maximálně 5 

kalendářních dnů před datem termínu zkoušky, uvedeného v delegačním listu. Informace se 

posílá na email vycvik@msks.cz a tajemnik@msks.cz. 

Pokud toto ZKO nedodrží, budou mu na 12 měsíců od termínu posunuté akce, odebrané 

veškeré delegace rozhodčích. Předseda VK o opatření informuje ZKO na e-mail uvedený 

v korespondenční adrese ZKO. 

*tento postih se týká jak termínu zkoušky, tak místa konání zkoušky“ 

 

Pokud P MSKS tento návrh přijme, s účinností od března 2023. 

 

Hlasování proběhlo per rollam emailem – s návrhem souhlasí všichni členi VK MSKS 

 

5. Změna termínu Velikonoční Kunčičák ze 7.4.2023 na 15.4.2023,  

Delegovaní rozhodčích: M.Prokopová, Milan Oliva a Veronika Staniová 

Figuranti: M. Petrnek, A. Hudeček 

 

P MSKS bude informováno, aby změna termínu byla nahlášena ČMKU (jedná se o akci 
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s udělením titulu CACT) 

 

6. Návrh zástupce MSKS do Výcvikové komise ČMKU – návrh VK MSKS je Miroslava Marcišinová 

 

Hlasování proběhlo per rollam emailem – s návrhem souhlasí všichni členi VK MSKS 

 

7. Návrh, zda lze poskytnout zázemí pro zasedání Výcvikové komise ČMKU v areálu Zbraslav – 

Předložit na zasedání P MSKS 

 

8. Změny v NZŘ – s ČKS jsou projednávány změny a úpravy NZŘ např. odvolání od makety 

z oddílu C, podrobný popis cviků bude upřesněn 

 

9. M MSKS dle ZVV 3: 

Termín: 10.-12. listopad 2023 (případně 3.-5.11.– v tomto termínu je areál Zbraslav již 

obsazen, Jan Strach zkusí vykomunikovat přehození akce) 

Propozice, delegace rozhodčích, figurantů a kladečů – v průběhu května 2023  

Je potřeba upravit překážku – žebřík, dle nové úpravy v NZŘ. 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 20 hod. 

Zapsala: Lucie Šlechtická – tajemnice MSKS 

 
 
 

 


