Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
dňa 16. 04. 2005
Dátum a miesto konania: 16. 4. 2005, Dom sociálnych služieb, Spišský Hrhov
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program: pozri pozvánku
Rokovanie zhromaždenia delegátov (ďalej len ZD) otvoril predseda výboru ASKA Roman Lukáč. Privítal
prítomných a poďakoval agility klubu BART Levoča za poskytnutie miestnosti a občerstvenia. Vysvetlil
neprítomnosť tajomníčky výboru ASKA Daniely Dzedzinovej, ktorá sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.
Podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že na ZD sú prítomní delegáti z 8 členských klubov ASKA a ZD je
uznášania schopné.
Vyzval delegátov, či majú nejaký návrh na rozšírenie programu rokovania. Keďže doplňujúci návrh nebol,
delegáti hlasovali o schválení.
Hlasovanie: ZA - 8
PROTI - 0
ZDR. – 0
Po schválení programu sa začalo rokovať o jeho jednotlivých bodoch.
KONTROLA PLNENIA UZNESENIA
R. Lukáč: predniesol vysvetlenie k plneniu jednotlivých bodov uznesenia, ktoré boli prijaté na ZD konanom
13.11.2004:
1. a/Vypracovať návrh Štatútu rozhodcu – výbor ASKA, termín: 31.12.2004 - štatút bol klubom rozoslaný
v termíne; – bod je splnený
b/Pripomienky k návrhu zaslať – jednotlivé MKA, termín: 31.1.2005 – bod je splnený;
2. a/ Vypracovať návrh disciplinárneho poriadku – výbor ASKA, termín: 28.2.2005 – návrh bol rozoslaný
v termíne - bod je splnený;
b/ Pripomienky k návrhu zaslať – jednotlivé MKA, termín: 31.3.2005 – bod je splnený
3. Urýchlene vybaviť nové daňové identifikačné číslo – výbor ASKA - žiadosť o pridelenie DIČ bola podaná
29.11.2004 a DIČ (2021926676) bolo pridelené 14.1.2005; – bod je splnený;
4. Doriešiť doménu a stránku ASKA – výbor ASKA, termín: 31.12.2004 - žiadosť o prevod oprávnení bola
podaná 12.10.04 a od decembra 2004 stránka funguje a sú tam k dispozícii dokumenty ASKA, termínový
kalendár a kontakty na jednotlivé kluby ASKA ; – bod je splnený;
5. Dopracovať Správu o hospodárení ASKA – Juraj Halmo, termín: 30.11.2004 – správu o činnosti
pokladníka ASKA vypracoval T. Glabazňa – bod je splnený
6. Odovzdať dokumentáciu novému pokladníkovi – Juraj Halmo a Tomáš Glabazňa, termín: 31.12.2004 –
postup preberania hospodárskej evidencie a peňazí a problémy s tým spojené sú popísané v Správe
o činnosti pokladníka ASKA, ktorú vypracoval T. Glabazňa – bod je splnený
7. Doriešiť vydanie Osvedčenia pre absolventov kurzu trénerov – D. Dzedzinová a AK Skiper - osvedčenia
boli rozoslané absolventom školenia – bod je splnený
ZD konštatovalo, že uznesenia z minulého ZD boli splnené.
PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV
R. Lukáč uviedol, že ASKA dostala päť žiadostí o prijatie za člena ASKA. Jedna zo žiadostí nie je úplná
a zatiaľ sa odkladá. U zostávajúcich štyroch (KK mesta Sabinov, MKK Kolárovo, KPKA Košice a MINOP
Michalovce) konštatoval, že splnili podmienky na prijatie do ASKA. Nové kluby sa stručne predstavili.
Nasledovalo hlasovanie o prijatí týchto štyroch kandidátov za členov ASKA.
Hlasovanie: ZA - 8
PROTI - 0
ZDR. – 0
Týmto sa počet delegátov na tomto ZD rozšíril na 12. Predseda ASKA (ďalej len predseda) požiadal
o aktualizáciu zoznamu štatutárnych zástupcov klubov a ľudí zodpovedných za agility v jednotlivých kluboch.
T. Glabazňa skonštatoval, že všetci členovia ASKA ku dňu konania ZD majú uhradené členské príspevky do
ASKA, okrem Kynologického klubu Skalica. Zároveň upozornil členov ASKA, aby nepoužívali na platenie
poštové poukážky. Platba je možná vkladom na účet ASKA v Slovenskej sporiteľni, bankovým prevodom
alebo priamou platbou pokladníkovi ASKA.
R. Lukáč oznámil, že KK Skalica nereagovala ani na pozvánku na ZD, ani na SMS poslanú štatutárovi
a nemá zaplatený členský príspevok ani za rok 2004 a ani 2005. Navrhol za nezaplatenie členského
príspevku za rok 2004 KK Skalica z ASKA vylúčiť a vyradiť z evidencie.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
ZD uložilo výboru informovať KK Skalica o jeho vylúčení z ASKA.
SPRÁVA POKLADNÍKA
T. Glabazňa predniesol správu o hospodárení ASKA za rok 2004 a obdobie od 1.1. do 31.3.2005. Správu
rozoslal delegátom mailom vopred. Zhrnul príjmy a výdaje za uvedené obdobie a upozornil, že v riadnom
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termíne do 31.3. kalendárneho roka členské príspevky do ASKA uhradilo iba 5 klubov. Ostatné kluby
doplatili až po upozornení v jeho správe. Nové kluby uhradili členské príspevky pri podpise prístupovej
zmluvy. Účtovný zostatok k termínu ZD je - na účte v banke 8 189,– Sk a 10 788,– Sk v hotovosti. Informoval
o problémoch s preberaním účtovníctva od predošlého pokladníka J. Halmu (stratené bankové výpisy
a vyžiadanie si duplikátov, chýbajúci príspevok klubu LAK za rok 2004, nevybavené DIČ). Tieto problémy
boli po dohode so zúčastnenými doriešené. Pripomenul nutnosť odvodov do SKJ a požiadal kluby o zaslanie
peňazí a zoznamu členov klubov, za ktorých ASKA poplatok odvedie. Výška poplatku je 30 Sk za človeka,
ktorý nie je registrovaný v SKJ prostredníctvom inej organizácie (napr. klubu chovateľov,...). Kluby majú do
16.5.2005 doručiť zoznamy členov s vyznačením, za koho poplatok odvádzajú. Zároveň je potrebné previesť
peniaze na účet ASKA (vkladom na účet, bankovým prevodom alebo v hotovosti do rúk pokladníka). Číslo
účtu ASKA: Slovenská sporiteľňa 0232604436/0900.
ZMENA STANOV ASKA
R. Lukáč navrhol upraviť v Stanovách ASKA v §4 text „O prijatí prihlášky do asociácie rozhoduje
zhromaždenie delegátov ASKA.“ Doterajšie prijatie člena iba ZD delegáta sa ukázalo ako nepružné
vzhľadom na frekvenciu konaní ZD (len 2x ročne). R. Lukáč navrhol, aby právomoc na prijatie nového člena
prešla na predsedu, pri neprijatí zostane možnosť odvolať sa k ZD. Z. Matejková pripomenula nutnosť
doriešiť prípadné opätovné prijatie klubu, ktorého členstvo bolo už pred tým z dôvodu porušenia stanov
ukončené. R. Lukáč navrhoval zameniť text „...rozhoduje zhromaždenie delegátov AKSA.“ za text
„...rozhoduje predseda ASKA.“. Diskutovalo sa o formulácii, a o tom, či je vôbec vhodné o prijatí rozhodovať.
E. Lengyelová zdôraznila, že nesplnenie podmienok znamená, že členstvo nevznikne a navrhla len
predmetnú vetu vyškrtnúť. T. Glabazňa navrhol predmetnú vetu nahradiť vetou „Člena prijíma predseda
ASKA na základe splnenia podmienok.“ R. Lukáč svoj návrh stiahol a pripojil sa k návrhu T. Glabazňa
hlasovalo sa o dvoch návrhoch. Hlasovalo sa o týchto dvoch návrhoch.
Návrh na hlasovanie 1. – Vyškrtnúť vetu „O prijatí prihlášky do asociácie rozhoduje zhromaždenie
delegátov ASKA.“
Hlasovanie: ZA - 2
PROTI - 10
ZDR. – 0
Návrh na hlasovanie 2. - Predmetnú vetu vyškrtnúť a nahradiť ju textom „Člena prijíma predseda ASKA na
základe splnenia podmienok.“
Hlasovanie: ZA - 10
PROTI - 2
ZDR. – 0
R. Lukáč navrhol do textu stanov §2 týkajúcich sa ZD doplniť bod h) „zhromaždenia delegátov sa zúčastňujú
delegáti jednotlivých členov ASKA, členovia výboru ASKA, hlavný tréner, hlavný rozhodca, hostia pozvaní
výborom ASKA a dozorná rada ASKA.“ Odôvodnil to rastúcim počtom členských klubov a z toho
vyplývajúcim nárastom počtu účastníkov. Tým vznikajú nároky na miestnosť a zväčšuje sa chaos pri
rokovaní. P. Vakonič navrhol obmedzenie počtu účastníkov iným spôsobom, napr. vopred nahlásiť počet
zúčastnených za každý klub. Podľa jeho názoru nemusí sa delegát vedieť kompetentne vyjadriť ku všetkým
prerokovávaným bodom. Podľa T. Glabazňu má byť delegát pripravený na rokovanie komplexne, má
k dispozícii program. Má možnosť výbor požiadať o prizvanie hosťa. M. Vakoničová navrhla povoliť účasť
jedného hosťa, ako praktizuje slovenský poľovnícky zväz. Na hlasovanie zostali dva návrhy.
Návrh formulácie bodu h) §2 na hlasovanie 1: „Zhromaždenia delegátov sa zúčastňujú delegáti
jednotlivých členov ASKA, členovia výboru ASKA, hlavný tréner, hlavný rozhodca, hostia pozvaní výborom
ASKA a dozorná rada ASKA.“
Hlasovanie: ZA - 1
PROTI - 10
ZDR. – 1
Návrh formulácie bodu h) §2 na hlasovanie 2.: „Zhromaždenia delegátov sa zúčastňujú delegáti
jednotlivých členov ASKA s maximálne jednou doprovodnou osobou, členovia výboru ASKA, hlavný tréner,
hlavný rozhodca, hostia pozvaní výborom ASKA a dozorná rada ASKA.“
Hlasovanie: ZA - 11
PROTI - 1
ZDR. – 0
R. Lukáč pripomenul, že v stanovách ASKA nie je pri funkciách hlavného trénera ASKA a hlavného
rozhodcu ASKA uvedené, kto môže tieto funkcie vykonávať, dĺžka ich funkčného obdobia, kto a akým
spôsobom ich volí. T. Glabazňa skonštatoval, že hlavný tréner a hlavný rozhodca sú orgánom klubu, tak ich
môže menovať ZD, predseda alebo výbor. P. Vakoniča zaujímalo, kto môže návrh na odvolanie
a menovanie podať. Najprv sa preberala funkcia hlavného rozhodcu. Podmienkou na výkon funkcie hlavný
rozhodca je byť medzinárodným rozhodcom agility. E. Lengyelová pripomenula, že hlavný rozhodca by mal
byť menovaný, nie schvaľovaný, pretože už niečo dokázal. Z diskusie vyplynuli dva návrhy, kto by mal
hlavného rozhodcu menovať a odvolávať.
Návrh na hlasovanie 1.: hlavného rozhodcu menuje a odvoláva výbor ASKA
Hlasovanie: ZA - 7
PROTI - 3
ZDR. – 2
Návrh na hlasovanie 2.: hlavného rozhodcu menuje a odvoláva zhromaždenie delegátov.
Keďže prvý návrh odsúhlasila väčšina prítomných delegátov, o druhom návrhu sa už nehlasovalo. Do §2
Výbor ASKA sa doplní text: „Hlavného rozhodcu menuje a odvoláva výbor ASKA“. Do časti Hlavný rozhodca
ASKA sa doplní text „Hlavným rozhodcom ASKA môže byť iba slovenský medzinárodný rozhodca agility“.
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R. Lukáč - Hlavným trénerom môže byť iba tréner. V diskusii sa preberalo, či stanoviť minimálny vek
hlavného trénera, nutnosť jeho aktívnej činnosti, podľa čoho by sa posudzovala aktivita. Z diskusie vyplynuli
podmienky na vykonávanie funkcie hlavného trénera.
Návrh na hlasovanie: „Hlavného trénera menuje a odvoláva zhromaždenie delegátov.“; „Hlavným trénerom
môže byť iba človek, ktorý má certifikát o absolvovaní školenia trénerov a organizátorov agility.“
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
V stanovách v §2 Zhromaždenie delegátov ASKA sa bod f) upraví nasledovne: „voľba a odvolávanie členov
výboru ASKA, dozornej rady a hlavného trénera“. V stanovách do §2 Hlavný tréner ASKA sa doplní text:
„Hlavným trénerom môže byť iba človek, ktorý má certifikát o absolvovaní školenia trénerov a organizátorov
agility.“
Pripomienka R. Lukáča, že nie je v stanovách uvedené, že delegátom ZD nemôže byť člen výboru bola
bezpredmetná, stanovy na to pamätajú.
R. Lukáč ďalej navrhol zrušenie jednomesačnej lehoty na doplatenie členského príspevku ASKA. M.
Vakoničová požadovala výzvu na zaplatenie od ASKA. Toto delegáti zamietli, pretože platenie členského je
vecou klubu T. Glabazňa pripomenul, že pri akýchkoľvek problémoch s platením má klub možnosť
kontaktovať pokladníka alebo výbor. Iveta Lukáčová navrhla túto časť stanov ponechať bezo zmeny.
R. Lukáč uviedol, že všetky navrhované zmeny stanov ASKA boli prerokované. Výbor dostal za úlohu
upraviť stanovy ASKA podľa odhlasovaných zmien a zaregistrovať upravené stanovy na Ministerstve vnútra
do 31.5.2005. M. Vakoničová sa zaujímala, či sa pri tejto príležitosti zmení aj adresa sídla ASKA. R. Lukáč
vysvetlil, že pokiaľ D. Dzedzinová bude vykonávať funkciu tajomníčky výboru ASKA, nie je dôvod na zmenu.
ÚPRAVA SÚŤAŽNÉHO PORIADKU
R. Lukáč predniesol niektoré úpravy do súťažného a následne aj do skúšobného poriadku, ktoré si vynútili
poznatky z doterajšej praxe pri ich používaní.
Navrhol doplniť do Súťažného poriadku do bodu VI. Rozhodca obmedzenie počtu posúdených behov
jedným rozhodcom za jeden deň na 240. Z. Matejková navrhla zvážiť dobu účinnosti, nakoľko už je
rozbehnuté prihlasovanie na niektoré preteky. M. Vakoničová uviedla, že majú na preteky, na ktoré už beží
prihlasovanie, zaisteného aj druhého rozhodcu. I. Lukáčová navrhla platnosť od 1.6.2005.
Návrh na hlasovanie: do súťažného poriadku sa doplní text „Rozhodca môže za jeden deň posúdiť
maximálne 240 behov“ s účinnosťou od 1.6.2005
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
R. Lukáč do bodu V. Garant akcie navrhol doplniť vetu: „Garant akcie je povinný informovať zahraničného
rozhodcu o odlišnostiach v posudzovaní vyplývajúcich z odlišností medzi reglementom FCI a skúšobným
poriadkom SR.“
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
R. Lukáč uviedol, že súťažný poriadok pamätá tak na školenie trénerov (v gescii klubov), ako aj na školenie
rozhodcov (ASKA). Ale je opomenuté školenie garanta akcie. Zdôvodnil nutnosť absolvovania takéhoto
školenia a získania certifikátu oprávňujúceho na výkon tejto funkcie nízkou úrovňou garantov niektorých
akcií na Slovensku. Úloha garanta pri oficiálnych akciách pod záštitou ASKA je nezastupiteľná a úroveň jeho
vedomostí musí byť na výške primeranej jeho úlohe. Garant akcie zodpovedá na každej oficiálnej akcii za
dodržiavanie súťažného a skúšobného poriadku, za informovanosť zahraničného rozhodcu o spôsobe
posudzovania na Slovensku, za výkon pomocníkov (najmä časomiera a zapisovatelia). Výbor navrhuje zrušiť
platnosť doteraz vydaných osvedčení pre garantov akcie. Výbor v čo možno najkratšom čase zorganizuje
školenie garantov akcie, ktorým po úspešnom absolvovaní bude vydaný certifikát s platnosťou na dva roky.
M. Vakoničová sa spýtala na poplatok ASKA za takéto školenie a vydanie certifikátu. R. Lukáč navrhol, aby
sa celoslovenské akcie konali v Žiline. Aj miesto konania ovplyvňuje cenu.
Delegáti sa v diskusii zhodli, že v súťažnom poriadku treba upraviť nadpis bodu XIII B) „školenie adeptov na
rozhodcov, trénerov a garanta akcie“. Zároveň treba doplniť bod C) Školenie Garantov akcií s textom
uvedeným v návrhu na hlasovanie. Potom diskutovali o minimálnom počte účastníkov školenia a jeho
frekvencii. Klub má možnosť pozvať si garanta akcie aj z iného klubu. Kurz sa musí konať minimálne každé
dva roky, pretože certifikát garanta akcie bude mať platnosť iba dva roky.
Návrh na hlasovanie: „Školenie a kurz garanta akcie organizuje výbor ASKA. Získaný certifikát má platnosť
dva roky. Povinnosťou výboru ASKA je organizovať tieto kurzy pravidelne každé dva roky. Cena za kurz je
predbežne 1 000,– Sk.“
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Výboru sa ukladá spracovať návrh na certifikát garanta akcie do prvého školenia. Predpokladaný termín
konania školenia je 21.5. alebo 22.5.2005.
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Návrh na hlasovanie: v bode III. Ostatné súťaže bod b) Majstrovstvá Slovenska v agility odrážka
Organizácia vyškrtnúť text „...návrh rozpočtu akcie.“
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
R. Lukáč predniesol návrh, aby na majstrovstvá Slovenska bol delegovaný aj rozhodca zo SR ako hlavný
rozhodca, ktorý by bol garantom posudzovania, pretože ide o vrcholovú akciu. Hlavný rozhodca tejto akcie
by riešil protesty, dohliadal by na regulárnosť posudzovania podľa slovenského súťažného a skúšobného
poriadku a slúžil by ako prípadná náhrada za delegovaného rozhodcu. Podľa P. Vakoniča je posudzovanie
zahraničných rozhodcov nestrannejšie. Predpokladá, že členovia klubu, z ktorého rozhodca je, majú výhodu
v natrénovanosti parkúrov. I. Lukáčová uviedla, že v Rakúsku platí, že rozhodca nemôže posudzovať
človeka, s ktorým žije v jednej domácnosti. Zároveň pripomenula, že v zahraničí na majstrovstvách republiky
vždy posudzuje jeden domáci rozhodca a jeden zahraničný. T. Glabazňa pripomenul, že tréning a preteky sa
veľmi odlišujú. I. Lukáčová a R. Lukáč ako medzinárodní rozhodcovia konštatovali, že ani podľa jedného
nákresu nepostavia dvaja rozhodcovia rovnaký parkúr. Na tréningoch sa väčšinou behajú sekvencie. Úlohou
hlavného rozhodcu na majstrovstvách Slovenska by bolo poučiť zahraničného rozhodcu o odlišnostiach
slovenského posudzovania, dohľad na regulárnosťou parkúrov (vzdialenosti prekážok,...), a posudzovania.
V spornom prípade je jeho slovo rozhodujúce. M. a P. Vakoničovci sa zaujímali, kto hlavného rozhodcu
majstrovstiev Slovenska zaplatí. Svoj pôvodný návrh, aby ho platila ASKA, pred hlasovaním stiahli.
Návrh na hlasovanie: „Na majstrovstvá Slovenska musí byť delegovaný aj hlavný rozhodca majstrovstiev
Slovenska“
Hlasovanie: ZA - 11
PROTI - 0
ZDR. – 1
Návrh na hlasovanie: „Hlavného rozhodcu majstrovstiev Slovenska menuje výbor ASKA po dohode
s organizátorom akcie“
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Návrh úpravy textu v súťažnom poriadku bodu III. Ostatné súťaže a) Preteky agility týkajúceho sa
delegovania rozhodcov, ak je predpokladaný počet tímov väčší 80 - „ak je viac ako 80 psov je povinné mať
dvoch rozhodcov a dva parkúry“. Tento návrh bol zamietnutý, nakoľko toto na Slovensku v súčasnosti nie je
reálne.
ÚPRAVA SKÚŠOBNÉHO PORIADKU
I. Lukáčová navrhla upraviť povinnosť prestupu z kategória A1 do kategórie A2 definovanú v bode 5.2.1.
takto „Po šiestich skúškach s hodnotením výborný bez trestných bodov musí tím prejsť do A2.“ Pretože
rozhodca za deň môže posúdiť maximálne 240 behov, navrhla v podmienkach prestupu z A1 do A2
vynechať text „...ihneď, ešte v ten istý deň...“ a zároveň doplniť text „Prestup z A1 do A2 nie je možný v ten
istý deň, s výnimkou konania viac skúšok A2 za jeden deň“.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
I. Lukáčová navrhla schválenie výnimky pre Milana Matejku, aby prestup z kategórie A1 do A2 bol na jeho
zvážení a rozhodnutí.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Návrh na hlasovanie: ak je vypísaná kategória skúšok A3, nesmie byť podmienka minimálneho počtu
pretekárov.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Na väčšine pretekov sa zviedlo nedobiehanie diskvalifikovaných pretekárov. Sú situácie, keď je takéto
rozhodnutie oprávnené (napr. surové zaobchádzanie so psom, vyvenčenie psa na parkúre, úmyselné
zastavenie psa,...). V ostatných prípadoch je vhodné, najmä z dôvodu výšky štartovného, dobehnutie po
dohode s rozhodcom povoliť.
Návrh na hlasovanie: do bodu 4.2.5. sa doplní „Dobehnutie parkúru po diskvalifikácii je možné len po
dohode s rozhodcom.“
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Schválenie štatútu rozhodcu
P.Vakonič si ujasňoval, kto má stanoviť zdravotnú a psychickú spôsobilosť adepta na funkciu národného
rozhodcu. Po dlhšej diskusii o možnosti preskúmania zdravotnej spôsobilosti lekárom, o vierohodnosti
takéhoto potvrdenia, preverenia psychickej spôsobilosti testmi, o rizikách vyplývajúcich z dlhodobého stresu,
ktorému je na parkúre vystavený rozhodca, ..... vyplynul návrh na vyškrtnutie textu „...- potvrdenie od
obvodného lekára“.
Stanovenie výšky poplatku a nákladov za školenie rozhodcu je dosť otázne, pretože sa bude odvíjať od
počtu adeptov, miesta konania, dĺžky školenia. Cena pre jedného školiteľa na deň by mohla byť
porovnateľná s výškou posudzovačného za rovnaký čas. Nie je nutné stanoviť cenu priamo v štatúte, stačí ju
uviesť v zápisnici ako prílohu k štatútu rozhodcu. Stanoviť minimálny počet posúdených pretekárov v jednej
hospitácii sa nepodarilo vzhľadom na súčasný nízky počet pretekárov v SR.
V štatúte rozhodcu je potrebné:
- v bode 3.b) zameniť text „... minimálne 1500 psov“ za „...minimálne 1500 behov“;
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v bode 4) Hospitácie doplniť slovo „skúšky“ pred text „Jumping“, čiže bude uvedené „- skúšky Agility
a skúšky Jumping...“;
- upraviť v bode 4) Hospitácie v poslednej odrážke text „....odovzdať osobne hl. rozhodcovi, ktorý dané
hospitácie s hospitantom prekonzultuje“;
- v bode 5.a) Vystupovanie rozhodcu zameniť text „akýmsi garantom za „zárukou“.
Návrh na hlasovanie: ZD schvaľuje štatút rozhodcu s takto zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
DISKUSIA K DISCIPLINÁRNEMU PORIADKU
R. Lukáč upozornil, že návrh disciplinárneho poriadku vychádza z predpokladu, že členmi ASKA sú kluby
a nie jednotlivci. Objavil sa protinávrh, aby priestupky boli riešené priamo s konkrétnymi jednotlivcami. Táto
možnosť si ale vyžaduje zmenu vydávania výkonnostných zošitov a licencií. Výkonnostné zošity by musel
vydávať priamo výbor ASKA, nie prostredníctvom klubov. Inak je jednotlivec veľmi ťažko identifikovateľný.
T. Glabazňa pripomenul, že klub možno trestať za previnenie klubu (napr. nezaplatenie členského príspevku
ASKA). ASKA tvorí pravidlá (súťažný a skúšobný poriadok) a z toho vyplýva aj nutnosť umožniť jej kontrolu
nad dodržiavaním týchto pravidiel v praxi. A. Bednárik sa spýtal, aký priestupok jednotlivca by sa mal riešiť
priamo v ASKA. I. Lukáčová uviedla ako príklad surové správanie pretekára voči psovi, nevhodné správanie
k rozhodcovi. P.Vakonič navrhol, aby ASKA písomne poverila klub riešením priestupku. T. Glabazňa
pripomenul, že ASKA chce mať možnosť ovplyvňovať chovanie jednotlivcov na akciách pod jej záštitou.
Zatiaľ sa nestanovujú priestupky a postihy, ale len právo na riešenie. E. Lengyelová súhlasila s T.
Glabazňom, že ASKA má mať právo riešiť priestupok jednotlivca, pretože cez klub by chýbala spätná väzba.
D. Drugová sa zaujímala, ako sa má zachovať člen klubu, ktorý nezaplatil členský príspevok do ASKA, ale
ako pretekár chce pretekať. T. Glabazňa jej odpovedal, že môže požiadať o vstup do iného klubu alebo
môže požiadať o výkonnostný zošit ako nečlen. Ak už má výkonnostný zošit vydaný, do poznámky si uvedie
nečlen, prípadne zmenu klubu. Ale aj pre nečlena sú všetky dokumenty ASKA záväzné. T. Glabazňa zhrnul,
že v tejto chvíli sa iba stanovuje, že disciplinárny poriadok bude riešiť priestupky jednotlivcov priamo. Je
nutná evidencia jednotlivých doteraz vydaných licencií.
Návrh na hlasovanie: disciplinárny poriadok bude riešiť priestupky jednotlivcov.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Výbor má za úlohu vypracovať disciplinárny poriadok v zmysle tohto odsúhlaseného smerovania do
31.8.2005. Z tohto rozhodnutia vyplýva nutnosť vytvoriť kompletný zoznam licencií a vytvoriť formulár
žiadosti na vydanie výkonnostného zošita. S touto vyplnenou žiadosťou potvrdenou klubom príde pretekár
na prvé preteky. Rozhodca agility mu zmeria psa, zapíšu mu aj výsledky preteku. Túto žiadosť odošle
(odovzdá) človeku majúcemu na starosti vydávanie výkonnostných zošitov. Ten údaje do výkonnostného
zošita prepíše, podpisom overí ich pravdivosť a po zaplatení poplatku za vydanie ho pretekárovi vydá.
V prípade potrestania jednotlivca je možné platnosť licencie iba pozastaviť, nie je možné licenciu odobrať
(výkonnostný zošit sa kúpou stáva majetkom pretekára). Navrhuje sa vydávaním výkonnostných zošitov
poveriť hlavného trénera, ktorý eviduje a vydáva aj A3 karty.
Návrh na hlasovanie: Výkonnostné zošity bude vydávať ASKA.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Návrh na hlasovanie: Vydávaním výkonnostných zošitov poveruje hlavného trénera.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Úlohou pre výbor je vytvorenie žiadosti na vydanie výkonnostného zošita a jej rozoslanie všetkým klubom.
Kluby poskytnú zoznam pretekárov aj s číslami licencií (výkonnostných zošitov) hlavnému trénerovi do
16.5.2005.
DELEGÁT SLOVENSKA DO KOMISIE AGILITY FCI
R. Lukáč odôvodnil potrebu delegáta tak nedostatočnou informovanosťou o dianí, smerovaní agility vo svete,
ako aj možnosťou zviditeľnenia SR vo svete agility. I. Lukáčová a T. Glabazňa upozornili, že v súčasnosti sa
dostávame k informáciám len sprostredkovane (český delegát, tlmočníci). Komisia agility FCI sa schádza
spravidla dvakrát ročne. Bez delegáta nemôžeme zasahovať do výberu miesta konania majstrovstiev sveta
FCI, do výberu rozhodcov na MS FCI, do prípadných zmien v stavaní a posudzovaní parkúrov. Členstvo je
bezplatné, náklady vyplývajúce z účasti hradí krajina vysielajúca delegáta. E. Lengyelová povedala, že SKJ
nemá záujem sa na nákladoch podieľať. Delegáti za SR v FCI sú financovaní z iných zdrojov (napr.
chovateľské kluby). T. Glabazňa - financovanie by bolo na ASKA, treba premyslieť ďalšie možnosti
finančných zdrojov ASKA.
E. Lengyelová navrhla delegátom zvážiť či investovať obmedzené financie do delegáta alebo radšej do
reprezentácie SR na majstrovstvách sveta (napr. zaplatiť náklady hlavnému trénerovi). T. Glabazňa a R.
Lukáč ešte pripomenuli, že ak má krajina v komisii zastúpenie, dostáva všetky materiály a informácie
z diania.
Návrh na hlasovanie: ZD má záujem, aby Slovensko malo delegáta v agility komisii FCI
Hlasovanie: ZA - 11
PROTI - 0
ZDR. – 1
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I. Lukáčová navrhla ako budúceho delegáta Tomáša Glabazňu, ktorý už má s účasťou skúsenosti, pretože
v minulom roku tlmočil na zasadaniach komisie českému delegátovi.
Návrh na hlasovanie: ZD navrhuje, aby sa delegátom v komisii agility FCI za SR stal T. Glabazňa
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
DISKUSIA
I. Lukáčová informovala, že sa otvorila kvalifikácia na majstrovstvá sveta pre rok 2005. Prihlásil sa iba jeden
tím – Helena Potfajová so svojim psom. Absolvovala kvalifikačné behy. Ak splní aj ostatné podmienky, bude
na MS FCI 2005 reprezentovať SR. Pôjde sama (pravdepodobne s A. Grygarom). Keďže všetky náklady si
pretekár hradí sám, I. Lukáčová navrhla, aby oficiálny dar, ktorý tam bude odovzdávať v mene SR bol
hradený z prostriedkov ASKA. E. Lengyelová navrhla, aby tento dar aj v budúcnosti hradila ASKA zo svojich
prostriedkov bez ohľadu na počet zúčastnených pretekárov. P.Vakonič sa zaujímal, či FCI má snahu tlačiť
na národné organizácie, aby sa majstrovstiev jednotlivých republík mohli zúčastňovať iba psy s preukazom
pôvodu. I.Lukáčová aj T. Glabazňa konštatovali, že na niečo takéto FCI právo nemá.
Návrh na hlasovanie: Dar na majstrovstvá sveta FCI bude každoročne financovať ASKA vo výške cca
1000,– SK.
Hlasovanie: ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
A. Bednárik navrhol riešiť problém účasti háravých feniek na preteku a problémov z toho vyplývajúcich. I.
Lukáčová, E. Lengyelová, R. Lukáč, T. Glabazňa zo svojich skúseností z pretekov doma aj v zahraničí
konštatovali, že medzinárodná prax v agility ich účasť pripúšťa. Zároveň však zdôraznili povinnosť pretekára
háravosť hlásiť garantovi akcie. Takýto tím potom štartuje ako posledný, aby nerozptyľovali ostatných
štartujúcich psov v kategórii. Garant na prítomnosť háravých feniek na preteku upozorní ostatných
pretekárov, ak je možné, vyhradí pre ne zvláštne odkladacie miesto. Ale len izolácia problém nevyrieši. Je
potrebné trénovať poslušnosť a ovládateľnosť psa aj v takýchto situáciách.
A. Bednárik navrhol upraviť podmienky štartu na majstrovstvách detí a mládeže SR tak, aby pretekári
štartovali len so psami, s ktorými žijú v domácnosti. I. Lukáčová, E. Lengyelová, T. Glabazňa toto neod–
porúčali, pretože vo svete je bežné, že dochádza k požičiavaniu psa. Ale aj v takomto prípade je potrebné
natrénovať súhru a súčinnosť. Nie je to jednoduché ani pre dieťa, ani pre psa. Niektoré deti psa doma mať
nemôžu a boli by zo súťaže vylúčené.
I. Lukáčová naniesla problém kategórie A0. Navrhla zrušiť do budúcnosti kategóriu A0 a na oficiálnych
pretekoch umožniť pretekať iba pretekárovi so psom starším ako 18 mesiacov a výkonnostným zošitom. E.
Lengyelová zdôraznila, že sa zabúda na zdravotné dôvody, pre ktoré sa hranica umožňujúca začiatok
pretekania posunula na vek psa 18 mesiacov. Nie je to vhodné ani z metodických dôvodov (pes si
neopravuje chyby), nie je možný časový odhad trvania pretekov organizátorom. T. Glabazňa si myslí, že pes
do 18 mesiacov sa má z agility najmä tešiť. Preteky navodzujú stres a niekedy aj nevhodné chovanie
psovoda voči psovi. M. Vakoničová zdôraznila, že pretekári zo Skiperu, ktorí pretekali v A0 v Trnave budú už
v Šintave pretekať ako A1. A0 behy im slúžili len na odskúšanie. Záver z diskusie bol, že už vyhlásené
preteky sa meniť nebudú, ale v budúcnosti na oficiálnych pretekoch kategória A0 nebude vyhlásená.
Návrh na hlasovanie: Ste za to, aby sa pri oficiálnych pretekoch agility pod záštitou ASKA nekonali skúšky
A0?
Hlasovanie: ZA - 7
PROTI - 3
ZDR. – 2
Rôzne oznamy:
R. Lukáč oznámil rozhodnutie MKA Ister Bratislava o presune termínu Ister Cupu a 1. Majstrovstiev teriérov
a šeltií na 17.9.-18.9.2005.
R. Lukáč navrhol distribuovať dokumenty ASKA jednotlivým členským klubom v PDF forme prostredníctvom
elektronickej pošty. Každý klub e-mail má. Táto forma umožní oboznámiť so súťažným a skúšobným
poriadkom všetkých členov klubov.
T. Glabazňa pripomenul, že členské príspevky ASKA možno platiť bankovým prevodom, vkladom na účet
v Slovenskej sporiteľni alebo v hotovosti do rúk pokladníka ASKA (T. Glabazňa).
Členské na rok 2005 zostáva v nezmenenej výške 1 000,–- Sk. Návrh A. Bednárika na stanovenie pomernej
časti pre kluby vstupujúce v priebehu roka bol zamietnutý. M. Vakoničová uviedla, že kluby by kalkulovali
s termínom vstupu.
Návrh na hlasovanie: na rok 2005 zostáva výška členského príspevku 1000,– SK.
Hlasovanie: ZA – 11
PROTI – 1
ZDR. – 0
Členstvo ASKA v SKJ stále nie je doriešené. Za člena SKJ asociáciu prijalo iba Prezídium SKJ, podlieha to
ešte schváleniu valným zhromaždením. Toto zhromaždenie sa ešte stále nekonalo.
Odporúčanie organizátorovi majstrovstiev Slovenska – hala bude k dispozícii na agility maximálne do 14,00
a odporúča sa limit pretekárov stanoviť na 80 tímov.
Vzhľadom na nízke príjmy ASKA sa navrhuje odvod z pretekov 10,– Sk za každý tím a deň na účet ASKA.
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Návrh na hlasovanie: Zhromaždenie delegátov schvaľuje výšku odvodu z oficiálnych pretekov na 10,– Sk
na tím a deň na účet ASKA – tento text sa zapracuje do súťažného poriadku.
Hlasovanie: ZA – 12
PROTI – 0
ZDR. – 0
I. Lukáčová spomenula nevhodné správanie pretekárov voči ostatným a psom. Je s tým niečo treba spraviť.
Ona ako rozhodca bude nevhodné chovanie voči psovi riešiť vykázaním z parkúru. Apelovala na delegátov,
pretože pretekár kopíruje chovanie trénera. Musí prísť k zmene prístupu klubov k takýmto prejavom.
R. Lukáč upozornil, že schvaľovanie termínového kalendára na rok 2006 bude na ďalšom ZD.
Uznesenie:
zhromaždenie delegátov berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia zo 13.11.2004;
2. správu o činnosti pokladníka ASKA za obdobie od 16.11.2004 do 31.3.2005 a prehľad hospodárenia
ASKA za uvedené obdobie;
3. správu hlavného trénera o priebehu kvalifikácie na MS FCI v roku 2005;
4. oznam MKA Ister Bratislava o zmene termínu konania Ister cupu a 1. majstrovstiev teriérov a šeltií;
5. informáciu o stave členstva ASKA v SKJ;
6. návrh na distribuovanie dokumentov ASKA jednotlivým členským klubom v PDF forme prostred–
níctvom elektronickej pošty;
zhromaždenie delegátov schvaľuje:
1. program zhromaždenia delegátov;
2. prijatie štyroch nových členov;
3. vylúčenie KK Skalica pre nezaplatenie členského v roku 2004 a 2005;
4. zmeny do stanov ASKA:
− doplniť text „je členom výboru“ k funkcii tajomníka a pokladníka v §2 Orgány klubu;
− upraviť podmienky prijímania nových členov ASKA - vyškrtnúť vetu „O prijatí prihlášky do
asociácie rozhoduje zhromaždenie delegátov ASKA.“ a nahradiť ju textom „Člena prijíma
predseda ASKA na základe splnenia podmienok.“;
− redukcia počtu účastníkov zhromaždenia delegátov – do §2 doplniť bod h) „Zhromaždenia
delegátov sa zúčastňujú delegáti jednotlivých členov ASKA s maximálne jednou
doprovodnou osobou, členovia výboru ASKA, hlavný tréner, hlavný rozhodca, hostia
pozvaní výborom ASKA a dozorná rada ASKA.“;
− doplnenie podmienok na výkon funkcie hlavného rozhodcu a spôsob jeho menovania
a odvolania - do §2 Výbor ASKA doplniť text: „Hlavného rozhodcu menuje a odvoláva výbor
ASKA“. Do časti Hlavný rozhodca ASKA doplniť text „Hlavným rozhodcom ASKA môže byť
iba medzinárodný rozhodca agility.“;
− doplnenie podmienok na výkon funkcie hlavného trénera a spôsob jeho menovania
a odvolania - do §2 Hlavný tréner ASKA doplniť text: „Hlavným trénerom môže byť iba
človek, ktorý má certifikát o absolvovaní školenia trénerov a organizátorov agility.“
a súčasne v §2 Zhromaždenie delegátov ASKA bod f) upraviť nasledovne: „voľba a
odvolávanie členov výboru ASKA, dozornej rady a hlavného trénera.“;
5. zmeny do súťažného poriadku ASKA:
− doplniť text „Rozhodca môže za jeden deň posúdiť maximálne 240 behov“ s účinnosťou od
1.6.2005;
− do bodu V. Garant akcie doplniť texty: „Garant akcie je povinný informovať zahraničného
rozhodcu o odlišnostiach v posudzovaní vyplývajúcich z odlišností medzi reglementom FCI a
skúšobným poriadkom SR.“ a „Školenie a kurz garanta akcie organizuje výbor ASKA.
Získaný certifikát má platnosť dva roky. Povinnosťou výboru ASKA je organizovať tieto kurzy
pravidelne každé dva roky. Cena za kurz je predbežne 1 000,– Sk.“;
− v bode III. Ostatné súťaže bod b) Majstrovstvá Slovenska v agility odrážka Organizácia
vyškrtnúť text „...návrh rozpočtu akcie.“;
− na majstrovstvá Slovenska musí byť delegovaný aj hlavný rozhodca majstrovstiev
Slovenska;
− hlavného rozhodcu majstrovstiev Slovenska menuje výbor ASKA po dohode s organizátorom akcie;
− výšku odvodov z oficiálnych pretekov na účet ASKA na 10,-- Sk za tím a deň – odošle
garant akcie spolu s výsledkovou listinou;
6. zmeny do skúšobného poriadku ASKA:
− úprava bodu 5.2.1 o možnosti prestupu z kategória A1 do A2 – „Prestup z A1 do A2 nie je
možný v ten istý deň, s výnimkou konania viac skúšok A2 za jeden deň“;
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

úprava bodu 5.2.1 „po šiestich skúškach s hodnotením výborný bez trestných bodov musí
tím prejsť do A2“;
− pri vypísaní kategórie A3 nesmie byť podmienka minimálneho počtu pretekárov;
− do bodu 4.2.5. doplniť „Dobehnutie parkúru po diskvalifikácii je možné len po dohode s
rozhodcom.“;
výnimku pre M. Matejku, aby prestup z kategórie A1 do A2 bol na jeho zvážení a rozhodnutí;
štatút rozhodcu s nasledovnými úpravami:
− v bode 3.a) vyškrtnúť text „...- potvrdenie od obvodného lekára“;
− v bode 3.b) zameniť text „... minimálne 1500 psov“ za „...minimálne 1500 behov“;
− v bode 4) Hospitácie doplniť slovo „skúšky“ pred text „Jumping“, čiže bude uvedené
„... skúšky Agility a skúšky Jumping...“;
− upraviť v bode 4) Hospitácie v poslednej odrážke text „....odovzdať osobne hl. rozhodcovi,
ktorý dané hospitácie s hospitantom prekonzultuje“;
− v bode 5.a) Vystupovanie rozhodcu zameniť text „akýmsi garantom“ za „zárukou“;
koncepciu disciplinárneho poriadku v zmysle jeho orientácie na jednotlivca;
vydávanie výkonnostných zošitov ASKA na základe žiadosti, vydávať ich bude hlavný tréner;
účasť zástupcu SR v komisii agility FCI a do funkcie delegáta navrhuje Tomáša Glabazňu;
dar na majstrovstvá sveta FCI bude každoročne financovať ASKA vo výške cca 1000,– Sk;
pri oficiálnych pretekoch agility pod záštitou ASKA sa nemôžu konať skúšky A0;
nezmenenú výšku členského príspevku do ASKA na rok 2005 (zostáva 1000,– Sk);
schvaľuje výšku odvodu z oficiálnych pretekov na 10,– Sk na tím a deň na účet ASKA;

zhromaždenie delegátov ukladá:
1. výboru informovať KK Skalica o jeho vylúčení z ASKA;
2. výboru zapracovať zmeny do stanov a zaregistrovať upravené stanovy na Ministerstve vnútra
stanovy do 31.5.2005.;
3. jednotlivým členom ASKA zaslať zoznam členov a odvod poplatkov do SKJ vo výške 30 Sk za člena,
ktorý nie je členom SKJ prostredníctvom iného klubu (členstvo v inom klube v zozname uviesť) do
16.5.2005;
4. jednotlivým členom ASKA zaslať zoznam výkonnostných zošitov a licencií vo vlastníctve jeho členov
do 16.5.2005;
5. výboru spracovať návrh na certifikát garanta akcie do prvého školenia. Predpokladaný termín
konania školenia je 21.5. alebo 22.5.2005;
6. výboru dopracovať disciplinárny poriadok v závislosti na schválenej koncepcii (orientácia na
jednotlivca) a rozoslať ho klubom na pripomienky do 31.8.2005;
7. výboru ASKA vypracovať formulár žiadosti o vydanie výkonnostného zošita, rozoslať ho klubom
a zverejniť aj na internetovej stránke www.agility.sk;
8. výboru požiadať SKJ, aby Tomáša Glabazňu menovala delegátom SR do komisie agility FCI;
9. ukladá výboru po zapracovaní schválených úprav distribuovať všetky dokumenty ASKA jednotlivým
členským klubom v PDF forme prostredníctvom elektronickej pošty.
Hlasovanie o prijatí uznesenia: ZA – 12
PROTI – 0
ZDR. – 0
Termín nasledujúceho ZD: predbežný návrh je 19.11.2005 o 10,00 v Žiline

Zapísala:

K. Bzdúšková

Schválil:

R. Lukáč

Prílohy k Zápisnici:
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Správa o činnosti pokladníka ASKA za obdobie od 16.11.2004 do 31.3.2005 a prehľad hospodárenia
ASKA za toto obdobie
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