Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
zo dňa 13.11.2004

Miesto: Klubovňa MsKK Trnava – Kopánka
Čas: 10.00 hod
Prítomní: viď. príloha č.: 1 - Prezenčná listina
Program: viď. príloha č.: 2 – Pozvánka

ZD otvorila a všetkých prítomných privítala D. Dzedzinová. Zároveň poďakovala
členom MsKK Trnava za prenajatie priestorov klubovne klubu na túto akciu. Okrem toho
vyjadrila poďakovanie I. Lukáčovej za vedenie slovenskej reprezentácie v roku 2004.
1. Schválenie programu ZD:
I.Luláčová navrhla doplniť program o zmenu výboru ASKA. Keďže bod - Správa
o hospodárení z dôvodu neprítomnosti pokladníka ASKA musel byť z programu vypustený,
navrhli delegáti zaradiť už spomínanú zmenu výboru ako 5 bod programu. Po týchto
úpravách a doplneniach delegáti ZD program jednohlasne schválili.
2. Kontrola uzesenia:
Tajomník ASKA
M. Vakoničová
informovala delegátov o plnení uznesaní zo
17.04.2004. Delegát za APB T. Glabazňa a E. Lengyelová za MKA Ister vyjadrili veľkú
nespokojnosť s dodržiavaním termínov pri plnení uznesenia. M. Vakoničová skonštatovala,
že pri jednotlivých bodoch uznesení neboli uvádzané termíny, a preto nie je namieste
skonštatovanie, že termíny neboli splnené. M. Vakoničová zároveň navrhla uvádzať pri
uzneseniach konkrétne termíny. Vysvetlenie o termínových sklzoch im poskytla D.
Dzedzinová, oneskorenie sa týkalo založenie
účtu, kde dôvodom bolo neuznanie
splnomocnenia pokladníka na založenie účtu bankou, a to 2x, ako aj oneskoreného zaslania
návrhov na dokumenty, kde dôvodom bola mesačná hospitalizácia predsedu ASKA
v nemocnici a jeho následná liečba, napriek tomu delegáti kritizovali nepružnosť výboru.
O situácii v rámci SKJ a ASKA informovala D. Dzedzinová, ktorá delegátom prečítala list od
prezidenta SKJ Ing. Š Štefíka ( viď príloha č.: 3 – kópia listu ). Zároveň tlmočila slová pána
Štefíka, ktorý veľmi kritizoval neúčasť slovenských agiliťákov na MSR, ale aj ďalšie
vzájomné „bojkotovanie“ pretekov niektorými klubmi, či neúčasť vedenie ASKA na MSRjuniorov. K situácii okolo ASKA a jej členstvu v SKJ sa vyjadrila E. Lengyelová, ktorá
objasnila situáciu, keďže doklady a žiadosť o členstvo v SKJ osobne odniesla na sekretariát
SKJ.
Ďalším veľkým problémom, ktorý sa výboru nepodarilo doriešiť, bola doména
www.agility.sk. Napriek snahe predsedu ASKA kontaktovať najprv B. Košáriovú, ktorá
stránku SKA spravovala, neskôr aj majiteľa domény ASSET, nebolo možné túto domému
získať pre ASKA. V súčasnosti to stroskotáva na získaní overených podpisov od konateľa
firmy.
3. Schválenie nových členov ASKA
Od 17.4.2004 do 13.11.2004 o členstvo v ASKA požiadali dva kynologické kluby:
Agility klub BART Levoča so štatutárom a delegátom Soňou Kovalikovou
Kynologický klub Košice Anička so štatutárom MVDR. P. Kalináčom, delegátom Denisou
Drugdovou.
Delegáti oba kluby jednohlasne za členov ASKA prijali. Od 13.11.04 má ASKA 10 členov
( viď. príloha č.: 4 - Zoznam členov ASKA )
4. Správa o reprezentácii SR
O reprezentácie SR informácie poskytla I. Lukáčová – hl. tréner ASKA. Bola rada, že
sa v tomto roku prihlásilo do repre oveľa viac pretekárov, škoda len, že sa nepodarilo na MS
zložiť družstvá vo všetkých kategóriách. Vyzdvihla prácu M. Matejku, ako aj nastupujúcu
mladú generáciu, ktorá sa na MS nestratila. Zároveň delegátom oznámila, že sú výrazné
problémy s reprezentáciou v budúcom roku, keďže všetky akcie budú cca 1500 až 2500 km

ďaleko. Všetko je najmä vo financiách. Hl. tréner si takúto cestu nemôže hradiť sám.
I.Lukáčová spomenula aj problémy s IMCA, je možné, že sa FCI postaví proti týmto
pretekom, preto navrhla, aby sa na IMCA prihlásili len pretekári so psami bez PP
a krížencami, lebo sa môže stať, že pretekárov so psami s PP, ktorí sa zúčastnia IMCA, už
FCI nepustí pretekať na MS.
Vo svojom vystúpení I. Lukáčová ďalej riešila kvalifikačných podmienok pre repre na
rok 2005, ako aj na MSR v roku 2005. Delegáti podmienky jednohlasne schválili. (viď
príloha č.: 4.)
P. Bednárik pripomenul, že o juniorskú reprezentáciu sa starala E. Lengyelová, aj
keď tým nebola oficiálne poverená a pre výber do juniorskej repre nie sú stanovené
kvalifikačné podmienky. Zároveň navrhol, aby sa Majstrovstvá detí a mládeže zastrešili
výborom ASKA tak, ako riadne MSR. Hl. tréner I. Lukáčová, ale aj delegáti z iných MKA
vyjadrili nesúhlas, keďže Majstrovstvá detí a mládeže sú uzatvorené. Len. E. Lengyelová
objasňovala, že preteky sú organizované s ohľadom na naše deti a mládež, ale nebráni sa
v budúcnosti preteky otvoriť. R. Lukáč informoval, že všeobecne to býva práve naopak,
najprv otvorené preteky a až potom sa uzatvárajú z rôznych, najmä kapacitných dôvodov. M.
Vakoničová predniesla názor a viacerí s ňou súhlasili, že sa môže urobiť redukované poradie
pre slovenských juniorov, podobne ako to býva pri MSR.
5. Zmena výboru ASKA
Návrh na zmenu výboru podala I. Lukáčová, preto ju predseda ASKA D. Dzedzinová
požiadala o vysvetlenie. Jej dôvody na zmenu výboru vyplynuli z korešpondencie jednej
predsedníčky kynologického klubu (A. Luknárová), ktorý prejavil záujem o členstvo v SKA
a ktorému mali byť poskytované informácie tajomníčkou ASKA, čo sa však nestalo. I.
Lukáčová sa ako človek, ktorý zakladal agility na Slovensku, cítila dotknutá, že informácie
neposkytol tajomník ASKA M. Vakoničová, ale ich poskytla predsednička klubu Skiper M.
Vakoničová. M. Vakoničová sa na obhajobu vyjadrila, že v mailoch bolo uvádzané, že chcú
zakladať klub, a nie, že už ho majú, a preto im poskytla informácie o spôsobe založenia
klubu, keďže s tým má osobné skúsenosti, a nie o vstupe do SKA, o ktoré niekoľkokrát
žiadali a to aj napriek objasneniu situácie, že organizáciu SKA vystriedala zastrešujúca
organizácia s názvom ASKA, na čo A.Luknárová nereagovala, nakoľko naďalej mala záujem
iba o informácie o vstupe do SKA. M Vakoničová zároveň uviedla, že o pomoc ju požiadal aj
klub z Levoče a nikto sa nesťažoval, že by im informácie neboli poskytnuté. Doplnené pri
zápise: Práve naopak, M. Vakoničová obdržala písomne ďakovný list od klubu Bart Levoča.
(Doplnené M. Vakoničovou pri zápise zápisnice: Ďalším klubom, ktorému M. Vakoničová
pomohla ku vzniku ešte pred zvolením do funkcie tajomník ASKA, bol klub KPKA- Klub
poľovníckej kynológie a agility so sídlom v Košiciach.)
Delegát T. Glabazňa skonštatoval, že tajomník ASKA má vedieť poskytnúť základné
informácie o členstve v ASKA.
Ďalším problémom bolo vydávanie výkonnostných zošitov. Delegáti protestovali, aby sa
mená psovodov a psov uvádzali tajomníkom ASKA. Vytýkali zdĺhavosť a zbytočné prieťahy.
Jednoznačne sa zhodli na tom, že VZ si budú prideľovať kluby samé, výbor ASKA na základe
písomnej požiadavky zašle požadovaný počet kusov s uvedeným číslom. Klub si môže
objednať maximálne 10ks VZ. Po ich pridelení pretekárovi, zašle informáciu o mene psa
a psovoda s prideleným číslom VZ tajomníkovi ASKA.
K práci pokladníka J. Halmu sa čiastočne vyjadrili delegáti pri kontrole uznesení. Boli veľmi
sklamaní, že nemali možnosť skontrolovať hospodárenie v ASKA, ktoré kluby ešte nemajú
uhradené členské, ako je to s platbami za VZ, aké má ASKA výdaje a pod.
K činnosti predsedu ASKA D. Dzedzinovej sa vyjadrila opäť I. Lukáčová. Skonštatovala, že
k jej práci nemá veľmi výhrady, napriek dlhodobému ochoreniu verí, že sa snaží. Len by
chcela počuť, aký názor na vlastné pôsobenie vo funkcii má. D. Dzedzinová skonštatovala,
že ako predseda ASKA zo zdravotných dôvodov sa nemohla mnohých akcií zúčastniť, je
pravda, že by predseda mal viac reprezentovať ASKA navonok. Preto si uvedomuje, že v tejto
funkcii nepracovala naplno, ale svoje skúsenosti by dokázala uplatniť v práci tajomníka,
ktorú už v minulosti vykonávala ešte v SKA a kde nikdy neboli k jej práci výhrady.
Delegát za MKA Ister E. Lengyelová však chcela, aby sa nedôvera vyjadrila celému výboru
a navrhla, aby sa volil celý nový výbor s novými ľuďmi.
Nasledovalo podávanie návrhov do jednotlivých funkcií. Za predsedu ASKA bol navrhnutý R.
Lukáč, ktorý svoju kandidatúru prijal, za pokladníka Tomáš Glabazňa, ktorý ju tiež prijal,
za tajomníka boli navrhnuté A. Heizerová a D. Dzedzinová. Kandidatúru obe prijali.

K návrhu A. Heizerovej mala výhrady tajomníčka ASKA M. Vakoničová, ktorá skonštatovala,
že A. Heizerová z tejto funkcie pred rokom odstúpila a D. Dzedzinová od decembra 2003 do
apríla 2004 musela vykonávať aj túto funkciu. A. Heizerová delegátom vysvetlila, že
odstúpila z rodinných dôvodov, ale tie sa už medzičasom upravili a preto by už funkciu
vykonávať mohla. Delegáti ZD požiadali R. Lukáča, aby sa vyjadril k návrhom, keďže on
bude s tajomníkom ASKA najbližšie spolupracovať. R. Lukáč skonštatoval, že by dokázal
spolupracovať s oboma kandidátkami a preto rozhodnutie nechá na delegátoch. Ku svojej
kandidatúre sa vyjadrila aj D. Dzedzinová, ktorá spomenula, že v minulosti došlo medzi R.
Lukáčom a ňou k osobnému konfliktu, ale pevne verí, že v súčastnej dobe ide o veľa a je
dostatočne profesionálna nato, aby činnosť výboru ASKA bola plynulá a takýmito
záležitosťami neovplyvnená.
Voľby prebehli takto:
Predseda: R. Lukáč
– za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Tajomník: A. Heizerová
– za: 2
proti: 4
zdržal sa: 1
D. Dzedzinová
– za: 5
proti: 2
zdržal sa: 0
Pokladník: T. Glabazňa
– za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Schvaľovanie dokumentov
Spolu s pozvánkou na ZD obdržali MKA aj návrhy volebného, rokovacieho poriadku
a štatútu rozhodcu.
Delegáti vytkli výboru, že nebol spracovaný návrh na disciplinárny poriadok. D. Dzedzinová
prítomným vysvetlila, že je to veľmi náročný a dôležitý dokument, ktorý má svoje špecifiká
vyplývajúce s členstva právnických osôb a preto tento návrh ešte nebol vypracovaný.
Prvým návrhom bol Volebný poriadok. Pripomienky k návrhu mala K. Bzdúšková, člen
dozornej rady, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti volieb. Všetky pripomienky boli
zapracované a delegáti Volebný poriadok jednohlasne schválili ( viď. príloha č.: 5. )
Druhým schvaľovaným dokumentom bol Rokovací poriadok. E. Lengyelová navrhla
zosúladiť štylizáciu so Stanovami, keďže tento poriadok ich v mnohých bodoch kopíruje.
Medzi delegátmi vznikla diskusia o možných problémoch pri malom počte delegátov, kedy
by ZD nebolo uznášania schopné. Nakoniec sa delegáti dohodli na doplnení poriadku o bod,
v ktorom sa umožní MKA splnomocniť na hlasovanie delegáta iného klubu člena ASKA.
Delegáti takto upravený dokument jednohlasne schválil ( viď. príloha č.: 6. )
Posledným dokumentom bol návrh Štatútu rozhodcu. Keďže návrh nebol spracovaný
rozhodcom, predkladal ho predseda ASKA, delegáti tento návrh neprijali a požiadali I. a R.
Lukáčových o jeho prepracovanie. Zároveň uložili výboru vypracovať návrh Disciplinárneho
poriadku.
7. Termínový kalendár
Termínový kalendár bol vypracovaný na základe príspevkov jednotlivých delegát
a tvorí prílohu č.: 7. tejto Zápisnice.
8. Diskusia a rôzne
R. Lukáč upozornil na dva body v Súťažnom poriadku. Prvý sa týka premerania psov
rozhodcom na pretekoch, kde sa čoraz častejšie stáva, že preteky neposudzuje
medzinárodný rozhodca, ktorý by psa premeral a tým by bol pretekár ochudobnený
o možnosť pretekať. Preto navrhol upraviť tento bod len na rozhodcu agility. Ďalej upozornil
na to, že by ZD nemalo schvaľovať termínový kalendár, lebo ten sa môže v priebehu roka
dopĺňať. Oba body delegáti schválili zapracovať do Súťažného poriadku. Ďalej schválili aj
vek 18 rokov ako podmienku na absolvovanie záverečného testu pre adepta na trénera
a organizátora agility akcií.
Novozvolený pokladník upozornil, že ďalšie ZD bude až v Spišskom Hrhove, čo je
spojené s finančnými nákladmi na prepravu výboru. Tieto náklady vo výške 5 Sk,-/km
delegáti schválili.
E. Lengyelová navrhla aby sa spätne obsadila funkcia hl, rozhodcu, keďže sa bude
schvaľovať Štatút rozhodcu a kde bola táto funkcia spomínaná. Navrhnutá bola I. Lukáčová
a delegáti ju jednohlasne schválili.
A. Bednárik navrhol, aby sa pri príležitosti 10. MSR ocenili aj druhí a tretí najlepšie
umiestnení slovenskí pretekári ( 1. a 2. vicemajster SR ). Ceny by oceneným zakúpil on sám.
Tento návrh však delegáti neprijali.

Delegáti opäť pripomenuli stránku ASKA a preto navrhli, aby sa v prípade, že sa do
konca 31.12.2004 nedorieši situácia s firmou ASSSET, aby sa založila nová doména napr.
www.agilitysk.sk alebo www.agilityslovakia.sk alebo iná, vhodná a najmä voľná doména.
Posledným diskutujúcim bol opäť R. Lukáč. Upozornil, že po prijatí ASKA za člena
SKJ je potrebné vymeniť všetky VZ, aby pretekári mali už len VZ s logom ASKA.
9. Uznesenie
ZD berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia zo 17.4.2005
2. správu hlavného trénera
3. termínový kalendár
ZD schvaľuje:
1. nový výbor ASKA v tomto zložení:
Predseda: Roman Lukáč
Tajomník: Daniela Dzedzinová
Pokladník: Tomáš Glabazňa
2. hlavného rozhodcu: I. Lukáčová
3. volebný a rokovací poriadok
4. výšku nákladov pre výbor na nasledujúce ZD - 5,-SK/km
5. kvalifikačné podmienky na MS, IMCA 2005 a kvalifikačné podmienky na MSR
2005
ZD ukladá:
1. a/Vypracovať návrh Štatútu rozhodcu – výbor ASKA, termín: 31.12.2004
b/Pripomienky k návrhu zaslať – jednotlivé MKA, termín: 31.1.2005
2. a/ Vypracovať návrh disciplinárneho poriadku – výbor ASKA, termín: 28.2.2005
b/ Pripomienky k návrhu zaslať – jednotlivé MKA, termín: 31.3.2005
3. Urýchlene vybaviť nové daňové identifikačné číslo – výbor ASKA
4. Doriešiť doménu a stránku ASKA – výbor ASKA, termín: 31.12.2004
5. Dopracovať Správu o hospodárení ASKA – Juraj Halmo, termín: 30.11.2004
6. Odovzdať dokumentáciu novému pokladníkovi – Juraj Halmo a Tomáš Glabazňa,
termín: 31.12.2004
7. Doriešiť vydanie Osvedčenia pre absolventov kurzu trénerov – D. Dzedzinová a AK
Skiper.

Zapisovateľka: D. Dzedzinová

........................................

Overovateľka:

.........................................

M. Vakoničová

