ZÁPISNICA
zo zhromaždenia delegátov ASKA dňa 22.11.2003 o 10.00 hod v Nitre
Prítomní: viď prezenčnú listinu
1. Privítanie
- D. Dzedzinová privítala prítomných delegátov a hostí obzvlášť vzácneho hosťa p. Antonína
Grygara. Zároveň poďakovala p. I. Lukačovej hlavnej trénerke slovenskej reprezantácie za
odvedenú prácu a úspech, ktorý bol dosiahnutý na MS 2003 – 8. miesto v družstvách L, 19.
miesto v L Roman Lukáč a 39 miesto v L Michal Hanudeľ.
- D. Dzedzinová navrhla nasledovný program zhromaždenia delegátov:
1. Situácia agility v SR
2. Voľba výboru ASKA
3. MS 2004, MSR 2004 a Termínový kalendár
4. Diskusia
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa:
0
2. Situácia agility v SR
- D. Dzedzinová informovala o doterajšom vývine situácie ASKA. V čo najkratšom termíne
bude podaná žiadosť na MV SR o registráciu prepracovaných Stanov ASKA. Zároveň je
pripravená Zmluva o vzniku ASKA, Zmluva o členstve v ASKA;
- I. Lukačová informovala o otvorení kvalifikácie na rok 2004. Podmienky sa nemenili, prišlo
len k zmene dátumov, kvôli posunom termínov MS 2004;
- E. Lengyelová oboznámila prítomných, že výbor ASKA nedostal do stanoveného termínu
21.9.2003 ani jednu pripomienku ohľadne podmienok kvalifikácie do reprezentácie;
- hosť M. Vakoničová sa ohradila, že AK Skiper vznikol až 7.10.2003 a tak nemohli dať
žiadne pripomienky;
- delegátka MKA Ister K. Bzdúšková oponovala, že dovtedy boli členmi MKA Ister, takže
pripomienky mohli kľudne podať za MKA Ister;
- delegátka L.A.K. Z. Matejková navrhla nemeniť systém, len častejšie organizovať stretnutia
výboru s hlavným trénerom;
- D. Dzedzinová navrhla zhromaždeniu delegátov schváliť - hlavný tréner preberie výber
reprezentácie s výborom ASKA, ktorý výsledok písomnou formou pošle na jednotlivé kluby.
V prípade situácie, keď hlavný tréner a výbor budú mať opačný názor na výber reprezentácie,
má posledné slovo hlavný tréner. Zároveň si hlavný tréner vyberie asistenta, ktorý bude mať
na starosti organizačné zabezpečenie reprezentácie.
Za:
6
Proti: 0
Zdržali sa:
2
- návrhy na nové podmienky kvalifikácie na rok 2005 jednotlivé kluby doručia výboru ASKA
do 31.5.2004.
3. Voľba nového výboru ASKA
- D. Dzedzinová navrhla zhromaždeniu delegátov schváliť - nový výbor sa volí na 3 roky
a zníži sa počet členov výboru z 5 na 3 členov v zostave – predseda, tajomník a pokladník.
Hlavný tréner a hlavný rozhodca sú mimo výboru ako nezávislí.
Za:
8
Proti: 0
Zdržali sa:
0

- vzhľadom na nízky počet rozhodcov (dvaja) sa zhromaždenie delegátov rozhodlo dočasne
neobsadiť post hlavného rozhodcu
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:
0
(medzičasom prišiel jeden delegát)
- za hlavného trénera bola navrhnutá Iveta Lukačová
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:

0

- za pokladníka bol navrhnutý Juraj Halmo
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:

0

- za tajomníka bola navrhnutá Anna Heizerová
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:

0

- za predsedu bola navrhnutá Daniela Dzedzinová
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:

0

4. MS 2004, MSR 2004 a termínový kalendár na rok 2004
- 13. - 14. 3. 2004
–
halový pretek
miesto - Nitra
MKA Pedigree Bratislava
rozhodca - A. Grygar a I. Lukačová
garant – I. Lukačová
- 17. 4. 2004
pretek
miesto - Trnava
KK Kopánka Trnava
rozhodca – I. Lukačová
garant – Z. Važanová
- 8. - 9. 5. 2004
Pretek o pohár Pedigree a I. majstrovstvá border kólií v SR
miesto - Kamenný mlyn pri Bratislave
MKA Pedigree Bratislava
rozhodca - A. Grygar a I. Lukačová
garant – I. Lukačová
- 19. - 20.6. 2004
Ister Cup
miesto – Bratislava
MKA Ister Bratislava
rozhodca – zatiaľ neurčený
garant – E. Lengyelová
- 21. - 22. 8. 2004
9. MSR v agility
miesto – Incheba Bratislava
AK Skiper Bratislava
rozhodca – zatiaľ neurčený
garant – D. Dzedzinová
podmienky - 1 x A2 alebo A3 na výbornú
dosiahnutú od MSR 2003
- 4. - 5. 9. 2004

-

pretek
miesto - Trnava
KK Kopánka Trnava
rozhodca – A. Gryagar

- 15. 9. 2004
(streda)

-

- 11. - 12. 12. 2004

-

garant – Z. Važanová
Majstrovstvá detí a mládeže SR
miesto – Bratislava
MKA Ister Bratislava
rozhodca – I. Lukačová
garant – E. Lengyelová
podmienky – účasť aspoň na jednom preteku
ročník 1986 a vyššie
Vianoce so Skiperom
miesto – Incheba Bratislava
AK Skiper
rozhodca – zatiaľ neurčený
garant – D. Dzedzinová

5. Diskusia
- výbor ASKA zabezpečí správcu www stránok ASKA
- kluby LAK a Skiper sa členmi stanú až po zaregistrovaní ASKA na MV SR a podpísaní
Zmluvy o členstve v ASKA a Zmluvy o registrácii v ASKA;
- delegátom boli predložene viaceré návrhy loga ASKA. Do užšieho výberu sa dostali návrhy
číslo 1 a 2. Následne delegáti hlasovali za tieto návrhy. Za návrh číslo 1 hlasovalo 5
delegátov, za návrh číslo 2 hlasovali 4 delegáti. Víťazný návrh po úpravách (výmena farby
modrej za červenú, cíp prázdny, trochu menší a horná časť mierne posunutá nižšie) bude
logom ASKA.
- tajomník ASKA do doby dodania nových výkonnostných zošitov zabezpečí náhradný list na
zapisovanie výsledkov z pretekov. Tento sa potom vloží do nového výkonnostného zošita
a budem tvoriť jeho neoddeliteľnú súčasť;
- hosť J. Baďová zabezpečí tlač nových výkonnostných zošitov v počte 300 ks. Financovanie
výkonnostný zošitov zabezpečí SKA (viď Zápisnica zo zhromaždenia delegátov v Trenčíne
dňa 25. 1. 2003);
- Dozorná rada ASKA v zložení K. Bzdúšková (Ister Bratislava), A. Jančovičová (Ister
Bratislava) a Z. Matejková (LAK) zostáva nezmenená
Za:

6

Proti: 0

Zdržali sa:

3

Uznesenie:
Zhromaždenie delegátov schválilo kvalifikačné podmienky na účasť v reprezentačnom tím na
rok 2004, schválilo výbor ASKA a hlavného trénera, odsúhlasilo dočasné neobsadenie
funkcie hlavného rozhodcu, poverilo výbor na vyhlásenie výsledkov výberu do reprezentácie,
schválilo termínový kalendár na rok 2004, vybralo logo ASKA s úpravami, poverilo J.
Baďovú zabezpečiť tlač výkonnostných zošitov
Za:
8
Proti: 0
(Jeden delegát medzičasom odišiel)
Zapísala: A. Heizerová
Schválila: D. Dzedzdinová

Zdržal sa:

0

