Asociácia slovenských klubov agility
Čechová 93,930 34 Holice

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
konaného 19. novembra 2005
Dátum a miesto konania: 19. 11. 2005, Žilina
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program: pozri pozvánku
Rokovanie zhromaždenia delegátov (ďalej len ZD) otvoril predseda výboru ASKA Roman Lukáč. Hneď na
začiatku konštatoval, že na druhom ZD, ktoré sa koná v roku 2005, je podľa prezenčnej listiny prítomných 11
delegátov a AK BART Levoča písomne splnomocnil klub MKA Tatry Poprad, aby hlasoval v jeho mene. R.
Lukáč konštatoval, že prítomnosť 12 členov ASKA zo všetkých 16 znamená, že ZD je uznášaniaschopné.
Po privítaní delegátov venoval spomienku nedávno zosnulej Daniele Dzedzinovej. Vyzdvihol jej prínos pre
agility na Slovensku, jej pretekárske úspechy. Daniela zostane navždy zapísaná v histórii agility.
Písaním zápisnice na návrh R. Lukáča bola poverená Kamila Bzdúšková. Zápisnicu overí Iveta Lukáčová.
ZD hlasovalo o tomto návrhu takto:
Hlasovanie:
ZA - 11
PROTI - 0
ZDR. – 1
Z neprítomných klubov sa ospravedlnila len Denisa Drugdová z KK Košice Anička, ktorá pre vážne
zdravotné problémy svojho dieťaťa sa nemohla ZD zúčastniť. AK Nitra, MKK Kolárovo a KK MINOP
Michalovce na pozvánku na ZD vôbec nereagovali.
Na výzvu R. Lukáč delegátom, či majú nejaký návrh na doplnenie programu ZD, vystúpila iba I. Lukáčová,
že má návrh na úpravu Súťažného poriadku a navrhuje bod „Úprava skúšobného poriadku“ rozšíriť na
„Úprava skúšobného a súťažného poriadku“. R. Lukáč dal hlasovať o takto pozmenenom programe:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
KONTROLA PLNENIA UZNESENIA
R. Lukáč podal vysvetlenie k jednotlivým bodom uznesenia z minulého ZD 16.4.2005:
1. ZD uložilo výboru informovať KK Skalica o jeho vylúčení z ASKA – R. Lukáč zaslal doporučený list
s oznámením o vylúčení a jeho dôvodoch na adresu KK Skalica. Žiadne vyjadrenie z klubu KK
Skalica neprišlo – bod bol splnený;
2. ZD uložilo výboru zapracovať zmeny do stanov a zaregistrovať upravené stanovy na Ministerstve
vnútra stanovy do 31.5.2005 – z dôvodu zaneprázdnenosti predsedu ASKA a dlhodobej
práceneschopnosti tajomníčky ASKA došlo k čiastočnému časovému posunu. Stanovy ASKA boli
podané na Ministerstve vnútra 22.6.2005 a od 1.7.2005 sú už zaevidované na Ministerstve vnútra,
sú platné a budú zverejnené na www stránke – bod bol splnený;
3. ZD uložilo 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 – R. Lukáč konštatoval, že zoznamy zaslali všetky kluby. Za všetkých členov
ASKA bol do SKJ odvedený poplatok vo výške Sk 1 920,---. Vznikol problém okolo uhradenia Sk
210,-- za KK Kopánka, toto bude doriešené priamo medzi klubom a pokladníkom ASKA – bod bol
splnený;
R. Lukáč a T. Glabazňa zároveň apelovali na delegátov, aby kluby nezabudli na túto povinnosť ani
na budúci rok a spolu s členským uhradili aj odvody do SKJ;
4. ZD uložilo jednotlivým členom ASKA zaslať zoznam výkonnostných zošitov (ďalej VZ) a licencií vo
vlastníctve jeho členov do 16.5.2005 – zoznam zatiaľ nie je úplný. Sú ešte vydané výkonnostné
zošity a chýba evidencia, komu menovite boli pridelené. Od minulého ZD sa zmenil systém
vydávania VZ, vydáva ich hlavný tréner ASKA. Už by situácia sa nemalo stať, že dva rôzne tímy
majú rovnaké číslo prideleného VZ. Zoznamy je potrebné dokompletizovať, čo v súčasnosti rieši
hlavný tréner v spolupráci s jednotlivými klubmi, ktorých sa to týka – bod bol splnený;
5. ZD uložilo výboru spracovať návrh na certifikát garanta akcie do prvého školenia (plánovaný termín
konania školenia bol 21.5. alebo 22.5.2005). Certifikát vypracoval P. Vakonič. Školenie garantov sa
konalo v stanovenom termíne. V súčasnosti na Slovensku máme 10 garantov s platným certifikátom.
Zoznam garantov bude k dispozícii všetkým klubom – bod bol splnený;
6. ZD uložilo výboru dopracovať disciplinárny poriadok v závislosti na schválenej koncepcii (orientácia
na jednotlivca) a rozoslať ho klubom na pripomienky do 31.8.2005. Návrh disciplinárneho poriadku
bol 16.8.2005 rozoslaný, žiadne pripomienky neboli výboru ASKA do termínu ZD doručené – bod bol
splnený;
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7. ZD uložilo výboru ASKA vypracovať formulár žiadosti o vydanie výkonnostného zošita, rozoslať ho
klubom a zverejniť aj na internetovej stránke www.agility.sk. Obidva formuláre boli rozposlané
všetkým klubom a sú k dispozícii aj na webovej stránke – bod bol splnený;
8. ZD uložilo výboru požiadať SKJ, aby Tomáša Glabazňu menovala delegátom SR do komisie pre
agility FCI. Žiadosť bola kladne vybavená, T. Glabazňa bol už na tohtoročnom zasadnutí ZD – bod
bol splnený;
9. ZD uložilo výboru po zapracovaní schválených úprav distribuovať všetky dokumenty ASKA
jednotlivým členským klubom v PDF forme prostredníctvom elektronickej pošty. R. Lukáč všetky
dokumenty e-mailom rozposlal. Ale chýba spätná väzba, či klub e-mail aj dostal a prečítal – bod bol
splnený;
ZD konštatovalo, že všetky body uznesenia boli splnené.
VOĽBA TAJOMNÍKA ASKA
R. Lukáč pripomenul, že vzhľadom na úmrtie Daniely Dzedzinovej je potrebné zvoliť nového tajomníka
ASKA. Ešte pred vlastnou voľbou je podľa volebného poriadku potrebné zvoliť trojčlennú volebnú komisiu
a spôsob voľby. Delegáti navrhli, aby sa komisia skladala z hostí na ZD. Z diskusie vyplynul návrh trojčlennej
volebnej komisie v zložení A. Heizerová - predseda, A. Bednárik - člen a J. Baďová - člen. O schválení
volebnej komisie v tomto zložení ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Do funkcie tajomníka bola navrhnutá Kamila Bzdúšková. R. Lukáč upozornil, že ak by bude schválená,
vyplynie nutnosť ďalšej voľby, nakoľko sa uvoľní miesto predsedu dozornej rady ASKA, ktoré K. Bzdúšková
zastáva. Ďalšia členka dozornej rady A. Jančovičová sa svojej funkcie z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
vzdala. Z dvoch spôsobov voľby delegáti navrhli hlasovanie verejné. O schválení spôsobu voľby ako
verejného hlasovania ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Keďže schválený spôsob voľby bol verejný, mohlo sa hneď pod vedením predsedníčky volebnej komisie A.
Heizerovej hneď pristúpiť k hlasovaniu o kandidátke na funkciu tajomníka ASKA. Na otázku „Kto je za to, aby
K. Bzdúšková vykonávala funkciu tajomníka ASKA?“, delegáti hlasovali takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Volebná komisia prostredníctvom svojej predsedkyne konštatovala, že voľby prebehli bez problémov
a novou tajomníčkou ASKA sa stáva K. Bzdúšková. Týmto sa uvoľnila funkcia predsedu dozornej rady
a súčasne bolo potrebné zvoliť aj tretieho člena dozornej rady. A. Heizerová sa svojej funkcie predsedu
volebnej komisie vzdala, pretože bola navrhnutá do funkcie predsedu dozornej rady. Ako ďalší člen dozornej
rady bola navrhnutý J. Kelbel. Do volebnej komisie ako tretí člen bola navrhnutá I. Lukáčová. ZD o zložení
volebnej komisie - A. Bednárik - predseda, J. Baďová - člen a I. Lukáčová – člen hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 11
PROTI - 0
ZDR. – 1
O navrhnutom spôsobe voľby členov dozornej rady ako verejnom, ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Predseda volebnej komisie A. Bednárik dal hlasovať o novej dozornej rade v zložení: A. Heizerová –
predseda, Z. Matejková – člen a J. Kelbel – člen. ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 10
PROTI - 0
ZDR. – 2
R. Lukáč konštatoval, že týmto sú všetky orgány ASKA zvolené.
SPRÁVA O PRIJATÍ NOVÝCH ČLENOV
R. Lukáč podal informáciu o prijatí nových členov do ASKA. Na poslednom ZD bolo rozhodnuté, že nových
členov môže prijímať predseda ASKA. Ten oznámil, že do ASKA pribudli tri nové kluby. Všetky tri sa
zúčastňujú na tomto ZD. Sú to AK Aport Liptovský Mikuláš (zastúpený I. Lukašíkom), Psia škola Orin
(zastúpená M. Vakoničovou) a Canis Club Cífer (zastúpený Ujházim). Každý klub sa stručne predstavil
ostatným delegátom. Všetci vyjadrili svoju snahu a chuť sa podieľať na rozvoji agility na Slovensku.
Z uvedeného vyplýva, že k 19.11.2005 má ASKA 16 členov. Zároveň požiadal o aktualizáciu zoznamov
štatutárnych zástupcov klubov a ľudí zodpovedných za agility v jednotlivých kluboch, kontaktných adries a emailov na jednotlivé členské kluby ASKA. Tieto sa premietnu aj do zoznamu na internetovej stránke ASKA,
kde súčasne bude aktualizované aj zmenené obsadenie orgánov ASKA.
SPRÁVA POKLADNÍKA
T. Glabazňa informoval, že správu o hospodárení ASKA za obdobie 1.1. – 31.10.2005 predseda ASKA
rozoslal. Ako vysvitlo priamo na ZD, dva z prítomných klubov ju nedostali. KK Kopánka Trnava mala
problémy s prístupom k e-mailovej pošte a AK Skiper nedopatrením z adresára vypadol. R. Lukáč znova
apeloval na delegátov, aby doma tlmočili nutnosť potvrdzovať príjem e-mailov. Bez spätnej väzby nie je
možné ani pri najväčšej snahe takýmto situáciám predchádzať. T. Glabazňa vymenoval jednotlivé výdaje,
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aby ZD získalo prehľad na čo sa financie ASKA použili. ASKA v súčasnosti disponuje sumou Sk 27 300,-a neeviduje žiadnu pohľadávku. V budúcnosti budú v správe o hospodárení výdavky rozpísané
podrobnejšie.
T. Glabazňa pri tejto príležitosti opätovne pripomenul, že do 31. 3. 2006 je potrebné uhradiť nielen členský
príspevok do ASKA, ale aj odvody do SKJ. Zároveň požiadal kluby aj o zaslanie 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,...). Peniaze je možné odviesť na účet ASKA
vkladom na účet, bankovým prevodom alebo v hotovosti do rúk pokladníka. Číslo účtu ASKA je Slovenská
sporiteľňa 0232604436/0900.
SPRÁVA DELEGÁTA SLOVENSKA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE AGILITY FCI
Správa delegáta Slovenska zo zasadnutia komisie pre agility FCI bola rozoslaná vopred e-mailom. T.
Glabazňa ju stručne zrekapituloval, nakoľko nie všetci delegáti s ňou boli vopred oboznamení. Výbor ASKA
poslal žiadosť na SKJ, aby SKJ požiadala o zaradenie delegáta za SR do komisie pre agility FCI. Pán Štefík
ako predseda SKJ považoval za vhodné, aby sa slovenský delegát zúčastnil už tohtoročného jesenného
rokovania komisie. Zároveň ústne prisľúbil príspevok SKJ na výdavky s týmto vycestovaním spojené vo
výške Sk 5 000,– Príspevok zatiaľ na účte ASKA nie je. Zasadnutie komisie pre agility FCI sa konalo
v pondelok po MS FCI v mieste konania MS FCI v meste Vallidolid v Španielsku, písomná správa je prílohou
zápisnice. Zo správy vyplynulo, že MS FCI v roku 2006 a aj zasadnutie komisie pre agility FCI bude vo
Švajčiarsku. Na usporiadanie MS FCI v roku 2007 nekandidovala žiadna členská krajina, MS FCI 2007 sa
uskutočnia v Portugalsku. V roku 2008 sa budú MS FCI konať vo Fínsku, ktoré na usporiadateľstvo
kandidovalo. O organizáciu MS FCI v roku 2009 prejavilo záujem Rakúsko a v roku 2010 Dánsko. FCI
ponechalo v právomoci komisie pre agility FCI všetko rozhodovanie týkajúce sa agility. Naďalej sa MS FCI
môžu zúčastňovať aj nečlenské štáty FCI. Psovod sa môže MS zúčastniť za krajinu, v ktorej žije a pracuje,
ale jeho pes musí byť v plemennej knihe danej krajiny zapísaný minimálne 12 mesiacov pred uzávierkou
prihlášok na MS FCI. Chystajú sa nejaké zmeny pravidiel (napr. zmena výškových kategórií), ale všetko je
zatiaľ iba v štádiu návrhov.
ZMENA STANOV ASKA
R. Lukáč upozornil, na nutnú úpravu stanov ASKA, ktorá vyplýva z vynútenej zmeny sídla. A potom
samozrejme aj vo všetkých ďalších relevantných organizáciách. Býva zvykom, že sídlo organizácie je na
adrese predsedu, ktorý je štatutárnym zástupcom. R. Lukáč je zhromaždením delegátov poverený zmeniť
adresa sídla ASKA na Tilgnerovu 4, Bratislava a túto zmenu zaregistrovať do 15 dní od konania ZD. T.
Glabazňa upozornil, že z tejto zmeny vyplýva po registrácii upravených stanov povinnosť nahlásiť daňovému
úradu zmenu sídla organizácie do 30 dní po registrácii.
R. Lukáč a T. Glabazňa navrhli pri tejto zmene zvážiť aj ďalšiu zmenu v stanovách ASKA. Ide o určenie
uznášania schopnosti ZD. Podľa súčasných stanov je ZD uznášania schopné, ak sa ho zúčastní
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Navrhli zamyslieť sa nad možnosťou, že ZD nebude uznášania
schopné. Táto možnosť sa zvyšuje so zvyšujúcim sa počtom členov ASKA. Rozprúdila sa živá diskusia
(R. Lukáč, T. Glabazňa, Z. Matejková, E. Lengyelová, A. Bednárik, M. Vakoničová) o možnostiach riešenia.
R. Lukáč a T. Glabazňa navrhli zrušiť podmienku pre uznášania schopnosť ZD, ktorá spočíva v nutnosti
účasti delegátov nadpolovičnej väčšiny členov ASKA. A. Bednárik znovu pripomenul možnosť využitia
splnomocnenia. I. Lukašík navrhol účasť na ZD dať členom ako povinnosť. Ostatní delegáti oponovali, že
kluby sú dobrovoľné združenia a dosť ťažko je k účasti na ZD niekoho prinútiť. Ak by bolo viac neaktívnych
členov, môže nastať situácia, že cesta delegátov bude zbytočná a klubom vzniknú zbytočné výdavky. Z.
Pavlíková navrhola zaviesť záväzné potvrdenie účasti, prípadne nutnosť využiť písomné splnomocnenie. E.
Lengyelová uviedla, že väčšina bodov, ktoré sú na tomto zhromaždení, by sa dala odsunúť. I. Lukáčová a T.
Glabazňa pripomenuli, že niekedy je potrebné neodkladne prijať rozhodnutie o dôležitých veciach (napr.
zmena sídla ASKA, kvalifikácia na MS FCI 2006, podmienky účasti na MS 2006) a neuznášania schopné ZD
to nedovoľuje. J. Kolarovová navrhla posielať pozvánku spolu s návratkou. E. Lengyelová pripomenula, že
delegát je zástupcom klubu a nemusí to byť práve štatutárny zástupca. I. Lukáčová uviedla, že ani vyplnená
návratka nezaistí skutočnú účasť delegáta na rokovaní ZD. K. Bzdúšková navrhla, aby klub spolu
s pozvánkou dostal aj návratku, kde bude mať možnosti zúčastním sa, nezúčastním sa, ale splnomocňujem
na hlasovanie za seba klub xxx. J. Kelbel a I. Lukáčová konštatovali, že ak klub nemá záujem o účasť na
ZD, tak je to jeho rozhodnutie. Musí však počítať s tým, že ZD môže bude rozhodovať bez jeho účasti.
Nakoniec sa delegáti dohodli, že na ZD sa jednotlivým členom pošle pozvánka a návratka súčasne klasickou
poštou, ako aj e-mailom. Splnomocnenie musí byť na papieri s podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou
klubu. Každý klub je povinný potvrdiť e-mailom, že pozvánku dostal a e-mailom potvrdiť svoju účasť,
prípadne komu dá splnomocnenie. ZD o takomto návrhu ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
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I. Lukáčová navrhla do návratky dať iba dve možnosti, a to účasť a splnomocnenie iného klubu. A. Bednárik
upozornil, že na základe splnomocnení bude mať malá skupinka delegátov možnosť hlasovania. I. Lukašík
navrhuje, že koľko delegátov príde, toľko bude rozhodovať. R. Lukáč navrhol, aby sa v stanovách zmenila
formulácia, že rozhoduje väčšina prítomných delegátov. T. Glabazňa tiež navrhol zmeniť vetu o uznášania
schopnosti ZD, nakoľko miesto a čas konania ZD schvaľuje ZD. I. Lukáčová zopakovala, že každý klub sa
musí rozhodnúť, či na ZD chce prísť. Ale pre rozvoj Slovenska je potrebné, aby ZD mohlo prijímať
uznesenia. Aby sa nestalo, že ASKA nebude schopná ani zániku. E. Lengyelová pripomenula, že na takéto
niečo stanovy pamätajú aj v prípade, že ZD nie je uznášania schopné. Ide v podstate o pokus eliminovať
zbytočné cestovanie. Nakoniec sa delegáti dohodli, že problém uznášania schopnosti sa odkladá na
nasledujúce ZD. Je potrebné pri takejto závažnej zmene dôkladne zvážiť všetky pre a proti argumenty,
domyslieť dôsledky jednotlivých riešení. Takže zatiaľ zostáva v platnosti odhlasovaný variant s pozvánkami
a návratkami. A v stanovách sa zmení iba sídlo ASKA.
ÚPRAVA SÚŤAŽNÉHO A SKÚŠOBNÉHO PORIADKU
Vzhľadom na schválený nový reglement FCI z apríla 2005 vyplynula nutnosť úprav aj v slovenskom
skúšobnom a súťažnom poriadku. Niektoré body FCI Slovensko nepreberá, napr. zákaz účasti psov bez PP
a háravých sučiek na oficiálnych akciách agility. Čo sa týka psov bez PP, odporúča sa klubom iba osveta
medzi členmi klubov.
Do skúšobného poriadku agility SR predložil R. Lukáč návrh na drobné zmeny.
V bode 2.5 Štart/Cieľ sa mení text „Šírka štartu/cieľa musí byť na každej strane najmenej o 50 cm väčšia,
než je šírka prvej/poslednej prekážky...“ na text „Šírka štartu/cieľa musí byť na každej strane najmenej
o 50 cm väčšia, než je šírka tyčky prvej/poslednej prekážky...“
V bode 3.3.1 Kladina vzhľadom presne dané a nemenné rozmery prekážky a nutnosť zachovania správneho
sklonu nábehovej a zostupnej zóny, sa mení text „Výška 120 cm až 135 cm, šírka 30 cm. Dĺžka každej časti
je 360 až 420 cm. Nástupná aj zostupná časť...“ na text „Výška 120 cm až 135 cm, šírka 30 cm. Dĺžka
každej časti je 360 až 420 cm v pomere s danou výškou kladiny (výška 120 cm, dĺžka 360 cm; výška
135 cm, dĺžka 420 cm). Nástupná aj zostupná časť...“
V bode 4.2.5 Diskvalifikácia sa mení text odrážky „hrubé zachádzanie so psom“ na text „hrubé
zaobchádzanie so psom“; vypúšťa sa ako dôvod diskvalifikácie odrážka „psovod sa vráti do priestoru pred
štartovnú líniu pri štarte“
Bod 5.1. Kategórie bude znieť (okrem rozdelenia do veľkostných kategórií, ktoré sa nemení) takto:
„Psy môžu štartovať iba v jednej veľkostnej kategórii. Vo všetkých kategóriách treba preukázať nameranú
kohútikovu výšku, zapísanú vo výkonnostnom zošite. Toto nameranie môže byť vykonané cez uznaného
rozhodcu agility, ktorý zápis potvrdí svojim podpisom.
V bode 3.1.2. navrhla M. Vakoničová opraviť text „...prekážok postavených v zostupnej línii...“ na správny
text „...prekážok postavených vo vzostupnej línii...“
Z úpravy bodu 5.1. týkajúcej sa merania výšky psa vyplynula dosť rozsiahla diskusia o tom, kto a kedy psa
vlastne môže zmerať. Na väčšine pretekov usporiadateľ vyžaduje, aby pretekár predložil platný VZ. Nestačí
žiadosť, tá platí len v SR a prípadne v ČR. Podľa doteraz platnej formulácie, môžu psa premerať len
medzinárodný rozhodcovia na pretekoch usporiadaných na území SR alebo na pretekoch v zahraničí len I. a
R. Lukáčovci. Z. Pavlíková navrhla, aby pretekár predložil potvrdenie, že výkonnostný zošit dostane. Ale to
vlastný problém nevyrieši. Navyše pri kompletizácii evidencie VZ vysvitlo, že dvaja slovenskí pretekári majú
rovnaké číslo výkonnostného zošita. Takýmto situáciám by malo predísť vydávanie VZ cez hlavného trénera
ASKA. I. Lukáčová a Z. Matejková pripomenuli, že vyplnená žiadosť je nutná kvôli presnej evidencii
a disciplinárnemu poriadku. Niektorí pretekári žiadosti zneužívajú (zatiaľ sa v SR takýto prípad nevyskytol)
a dávajú si premerať psa niekoľkým rôznym rozhodcom, vždy s novou žiadosťou. I. LUKÁČOVÁ navrhla
potvrdiť dve žiadosti, do ktorých sa uvedie nameraná výška psa. Jedna sa pošle na ASKA a s druhou sa
bude zúčastňovať pretekov v SR, kým dostane VZ. E. Lengyelová navrhla, aby sa behalo len s platnými VZ.
Pretekár si podá vopred žiadosť, nebude s ňou môcť pretekať. J. Baďová navrhla, aby pretekár dostal VZ
celý vyplnený okrem výšky psa. Na prvom preteku psa zmeria rozhodca agility a svojím podpisom jeho
výšku potvrdí. E. Lengyelová dodala, že je nezmyslom trvať na meraní psa iba na území Slovenska. Toľko
pretekov sa nekoná, aby to bolo ústretové voči začínajúcim pretekárom. I. Lukáčová skonštatovala, že sa
formulár upraví podľa týchto požiadaviek. A ak nie je formulár potvrdený klubom, ktorý je členom ASKA,
cena VZ je Sk 300,--. VZ treba vyplatiť vopred, bez toho nebude vydaný. Záverom z tejto diskusie je úprava
bodu XI súťažného poriadku.
ZD hlasovalo o zapracovaní všetkých týchto zmien do skúšobného poriadku takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
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M. Vakoničová sa spýtala, kde sa dá zistiť detailný popis jednotlivých prekážok, prípadne aký je vhodný
materiál na ich výrobu, aby zodpovedali skúšobnému poriadku. Ako príklad uviedla viadukt, u ktorého nie je
popísané, z akého materiálu a rozmerov majú byť zhoditeľné časti. Tak isto nie je jasné, ako má byť
prekážka jednoznačne ohraničená. I. Lukašík pripomenul, že rozhodca musí prekážky na preteky schváliť. I.
Lukáčová z pozície rozhodcu konštatovala, že rozhodca prekážku nezodpovedajúcu reglementu nepoužije.
R. Lukáč sa pokúsi zistiť čo najviac informácií o prekážkach múr a viadukt.
Do súťažného poriadku agility SR potom predložil R. Lukáč návrh na úpravu bodu XI o vydávaní VZ, ktoré
vyplynuli zo zmien týkajúcich sa merania výšky psa prijatých v skúšobnom poriadku. Po úprave žiadosti,
splnení všetkých náležitostí potrebných na jeho vydanie, zostalo ešte doriešiť termín, kedy je možné o VZ
požiadať. Pes môže pretekať od 18 mesiacov, vtedy by sa mal merať, tento dátum by mal byť najskorším
dátumom vydania VZ. VZ platí až po premeraní psa a potvrdení jeho výšky vo VZ. Žiadosť vopred by
umožnila štart pretekárovi so psom v deň, keď tento dovŕši 18 mesiacov. Do diskusie prispeli najmä R.
Lukáč, E. Lengyelová, T. Glabazňa a M. Vakoničová. Nakoniec sa dohodli, že o VZ je možné požiadať
najskôr 30 dní pred 18-tym mesiacom veku psa. Výšku nameria rozhodca agility a bez nameranej výšky je
VZ neplatný.
Z diskusie vyplynuli rôzne formulácie, ktoré boli nakoniec sformulované do tejto podoby.
Pôvodný text v bode XI. Výkonnostný zošit:
„Uznaných akcií agility sa môžu zúčastniť len tí pretekári, ktorí majú výkonnostný zošit. O jeho vystavenie
musí požiadať psovod vopred výbor agility klubu ( ďalej len MKA ), ktorého je členom. Výbor MKA podľa
vlastného uváženia preskúša tím, ktorý o výkonnostný zošit požiadal. Zároveň MKA písomne požiada o
pridelenie Výkonnostného zošita výbor ASKA, ktorý ako jediný má výhradné právo tieto výkonnostné zošity
vystavovať, a to už s prideleným evidenčným číslom. Kategóriu doplní medzinárodný rozhodca (viď.
Skúšobný poriadok kapitola 5 ). Podpisom rozhodcu na licencii sa stáva výkonnostný zošit platným.
Výkonnostný zošit je označený poradovým číslom, lomeno číslo výkonnostného zošita tímu (ktoré prideľuje
tajomník ASKA).Je neprenosný a obsahuje nasledujúce údaje:“
sa mení na text v bode XI. Výkonnostný zošit (VZ) takto:
„Uznaných akcií agility sa môžu zúčastniť len tí pretekári, ktorí majú výkonnostný zošit. O jeho vystavenie
musí požiadať psovod vopred hlavného trénera ASKA. Pre získanie prvého výkonnostného zošita je
potrebné:
− Vyplniť žiadosť, ktorú je možné stiahnuť zo stránky ASKA www.agility.sk, alebo si ju vyžiadať od
výboru klubu, ktorého je žiadateľ členom;
− Vyplniť všetky údaje v žiadosti a nechať si ju potvrdiť od výboru, ktorého je žiadateľ členom;
− Uhradiť poplatok za VZ na účet ASKA;
− Zaslať žiadosť hlavnému trénerovi najskôr 30 dni pred dovŕšením 18 mesiacov psa;
− Hlavný tréner na základe žiadosti vystaví VZ a odošle ho kompletne vypísaný žiadateľovi, okrem
kohútikovej výšky psa, ktorú doplní po nameraní uznaný rozhodca agility;
− Platnosť VZ je od dovŕšenia 18 mesiacov psa a zapísaním výšky psa do VZ a podpisom
rozhodcu, ktorý danú výšku nameral.
V prípade potrestania jednotlivca je možné platnosť licencie iba pozastaviť, nie je možné licenciu odobrať
(výkonnostný zošit sa kúpou stáva majetkom pretekára).
Výkonnostný zošit je označený poradovým číslom, lomeno číslo výkonnostného zošita tímu. Je neprenosný
a obsahuje nasledujúce údaje:.....“
ZD hlasovalo o takejto úprave textu takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
Po úprave spôsobu vydávania VZ sa ukázala nutnosť preformulovať aj spôsob vydania ďalšieho VZ pre tím,
ktorý má pôvodný VZ už plný. Text „...Ďalší výkonnostný zošit (pokiaľ je pôvodný plný) vydá výbor ASKA na
žiadosť psovoda, má rovnaké poradové číslo, mení sa iba číslo výkonnostného zošita tímu (príklad: 1.zošit
tímu 113/1, 2.zošit tímu 113/2).“ sa mení na nasledujúci text „...Ďalší výkonnostný zošit (pokiaľ je pôvodný
plný) vydá hlavný tréner ASKA na žiadosť psovoda, ktorú si môže opäť stiahnuť na stránke ASKA a
vyplnenú odoslať hlavnému trénerovi ASKA. Po uhradení poplatku mu bude zošit zaslaný. Má rovnaké
poradové číslo, mení sa iba číslo výkonnostného zošita tímu (príklad : 1.zošit tímu 113/1 , 2.zošit tímu
113/2).“
Zároveň sa upravuje aj časť bodu XIII.C Poplatky, ktorý so spôsobom vydávania VZ priamo súvisí,
nasledovne. Text „Na žiadosť tajomníka MKA vydá výbor ASKA výkonnostný zošit po uhradení poplatku 50,Sk., pre záujemcov neregistrovaných v ASKA je cena za VZ 300,- Sk““ sa mení na text „Na žiadosť
záujemcu vydá hlavný tréner ASKA výkonnostný zošit po uhradení poplatku 50,- Sk, pre záujemcov
neregistrovaných v ASKA je cena za VZ 300,- Sk“
ZD hlasovalo o tejto úprave takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
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SCHVÁLENIE DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU

R. Lukáč vyzval delegátov, či majú nejaké pripomienky k disciplinárnemu poriadku, pretože doteraz žiadne
nedostal. M. Vakoničová sa spýtala, či by bod C/2.e. nemal byť rozšírený o dodatok, že po vylúčení člena
z klubu mu nebude umožnené vstúpiť do iného klubu. R. Lukáč oponoval, že všetky kluby dostanú na
vedomie informáciu o vylúčení člena niektorého klubu a dôvodoch jeho vylúčenia. Je to už na zvážení toho
ktorého klubu, či takéhoto člena prijme. Ďalej bolo navrhnuté, aby sa upravil bod E.1. spresnením, kto môže
návrh podať a v akej forme. Nie vždy to musí byť len člen ASKA, nakoľko svedkom surového zaobchádzania
so psom môžu byť aj iní ľudia, napríklad diváci alebo rozhodca agility. I. Lukáčová pripomenula, že je veľmi
ťažké definovať týranie z radov divákov. A. Bednárik navrhol, aby toto bolo len medzi členmi klubov ASKA.
Rozhodca agility môže dať podnet na disciplinárne konanie kvôli surovému zaobchádzaniu so psom.
V prípade, že sa to stane na parkúre, okamžite pretekára z pretekov vylúči. Bod E.1. bol nakoniec
preformulovaný takto: „Disciplinárne konanie sa zahajuje na písomný návrh podaný členom ASKA alebo
rozhodcom agility“. Z. Matejková sa spýtala, či pri prejednávaní bodu C.2. Disciplinárne opatrenia by nemal
byť prítomný aj zástupca klub agility, ktorého člen je podozrivý z disciplinárneho previnenia. R. Lukáč
uviedol, že klub agility o zahájení konania proti jeho členovi informovaný bude a môže sa v konaní
angažovať podľa vlastného uváženia. Disciplinárny poriadok sa upraví v bode E.1 podľa navrhovanej
formulácie a účinnosť nadobudne 19.11.2005
ZD hlasovalo o prijatí disciplinárneho poriadku s touto úpravou takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
R. Lukáč skonštatoval, že ASKA má už schválené všetky záväzné dokumenty vyplývajúce z jej stanov.
Všetky dokumenty budú zverejnené aj na webovej stránke ASKA.
SCHVÁLENIE KANDIDÁTA NA ORGANIZOVANIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA 2006

R. Lukáč oznámil, že výboru boli doručené dve žiadosti o organizovanie majstrovstiev Slovenska v roku
2006 – od klubu Agility Pedigree Bratislava a AK Skiper Bratislava. Klub Pedigree podal návrh ako prvý, AK
Skiper neskôr. Vyzval zástupcov klubov, aby delegátom predniesli svoje návrhy na zabezpečenie
majstrovstiev SR 2006.
Ako prvá začala I. Lukáčová z Agility Pedigree. Majstrovstvá Slovenska (ďalej MS) by sa mali konať v dňoch
19.8.-20.8.2006 na Inchebe v Bratislave pri medzinárodných výstavách. Navrhnutí sú dvaja rozhodcovia –
páni Petitdidier z Francúzska a Sašo Novak zo Slovinska, hlavný rozhodca by bola I. Lukáčová, garant
pretekov R. Lukáč. Vzhľadom na záverečné súťaže by bolo vyhodnotenie o 14.00. Štartovné za prvého psa
na dva dni je navrhované vo výške Sk 450,-- (15 €), za druhého a ďalšieho psa Sk 300,-- (9 €). Štartovné za
trojčlenné družstvo je Sk 300,-- (9 €). Zahraniční účastníci platia na mieste, slovenskí pretekári vopred
platbou na účet, majstri Slovenska za rok 2005 majú štart zdarma. Podmienky účasti budú také, ako ich
schváli ZD v nasledujúcom bode. Počet pretekárov je obmedzený na 100 z časových dôvodov. Prihlášky sa
akceptujú len na obidva dni.
P. Vakonič z AK Skiper predniesol druhý návrh. MS by sa mali konať v rovnakom termíne a na rovnakom
mieste, ako navrhuje Agility Pedigree. Navrhnutí sú tiež dvaja rozhodcovia – páni Petitdidier z Francúzska
a Hüppe z Rakúska, hlavný rozhodca I. Lukáčová a garant akcie M. Vakoničová. Štartovné za každý tím na
dva dni je navrhované vo výške Sk 600,--. Družstvá budú trojčlenné; môže štartovať aj dvojčlenné družstvo,
ale za tretieho majú automaticky disk. Počet pretekárov je z časových dôvodov obmedzený na 80.
A. Bednárik vzniesol dotaz, prečo sa vyhlasuje len prvý slovenský pretekár v každej kategórii. Prečo sa
nezverejňuje aj druhý a tretí pretekári zo Slovenska bez ohľadu na jeho umiestnenie v poli všetkých
pretekárov. Dlhé roky pretekári z kategórie A1 sa nemohli zúčastňovať, teraz už môžu. Tak prečo by sa
nemohol zmeniť aj spôsob vyhlasovania. R. Lukáč zdôraznil, že MS sú a mali by byť vrcholnou akciou.
Kvalifikačná požiadavka bola upravená na A1, aby sa MS zúčastňovalo viac pretekárov zo Slovenska. Podľa
skúšobného poriadku titul získava len prvý Slovák v poradí. Aby sa mohol zmeniť spôsob vyhlasovania,
musel by sa zmeniť aj skúšobný poriadok. Vyhodnotenie prvých troch pretekárov by bolo reálne len
v prípade uzavretých MS. O spôsoboch vyhlasovania v iných krajinách, prípadne v iných športoch na
Slovensku sa rozvinula diskusia, do ktorej sa zapojili najmä M. Vakoničová, P. Vakonič, T. Glabazňa,
R. Lukáč, I. Lukáčová, A. Bednárik. T. Glabazňa pripomenul, že teraz riešime, kto bude MS organizovať
a nie spôsob vyhlasovania víťaza MS. I. Lukáčová ešte pripomenula, že pán Hüppe už MS pískal. Z.
Matejková sa spýtala, ako to bude s elektronickou časomierou. Obidva kluby ju budú mať. I. Lukašík v rámci
rozhodovania medzi dvoma klubmi, ktoré chcú MS usporiadať, sa spýtal, ako je to s možnosťami ubytovania
pretekárov počas MS. Či je možné ubytovanie na mieste, prípadne nejaká zľava na ubytovaní. Obidva kluby
konštatovali, že ubytovanie v Bratislave so psom je drahé a počas dvoch medzinárodných výstav je aj dosť
problematické. I. Lukáčová navrhla, že na Kamennom mlyne by sa dala vybaviť zľava z platby za
ubytovaného psa. M. Vakoničová konštatovala, že veľa vystavovateľov stanuje priamo v areáli Incheby, ale
je to bez povolenia.
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Vzhľadom na to, že pri verejnom hlasovaní by mohol byť druhý klub v poradí znevýhodnený, delegáti sa
dohodli, že hlasovanie bude tajné. Každý delegát dostal rovnako veľký lístok s pečiatkou ASKA, na ktorý
napísal meno jedného z dvoch záujemcov o organizovanie MS. T. Glabazňa lístky pozbieral. Členovia
dozornej rady lístky postupne rozbalili a na tabuli robili čiarky pre obidvoch kandidátov. ZD hlasovalo takto:
Za klub Agility Pedigree Bratislava: 10
Za klub AK Skiper Bratislava: 2
Na základe hlasovania ZD organizátorom MS pre rok 2006 je Agility Pedigree Bratislava.
SCHVÁLENIE PODMIENOK ÚČASTI NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA 2006

R. Lukáč dal delegátom na zváženie, či zostanú podmienky účasti rovnaké ako v roku 2005 alebo sa
sprísnia. I. Lukáčová vyzvala R. Lukáč, ktorý bol hlavným rozhodcom na MS 2005, aby sa vyjadril, aký bol
jeho dojem z výkonov A1 pretekárov. R. Lukáč konštatoval, že niektorí A1 pretekári podali lepšie výkony ako
pretekári z vyšších kategórií. R. Lukáč navrhol, aby sa situácia vždy riešila podľa úrovne agility na
Slovensku. T. Glabazňa navrhol umožniť aj naďalej účasť psov kategórie A1, nakoľko ide väčšinou o
druhého alebo tretieho psa skúsených pretekárov. M. Vakoničová, T. Glabazňa a R. Lukáč svorne navrhli,
aby kvalifikačné podmienky zostali rovnaké ako v roku 2005. Pre slovenských pretekárov zostáva v platnosti
1 x A1 na výbornú; pre zahraničných pretekárov je podmienka 1 x A2 na výbornú. Skúšku je potrebné splniť
od MS 2005 do uzávierky, ktorá bola na žiadosť M. Vakoničová presunutá na 7.8.2006.
ZD hlasovalo o navrhnutých podmienkach účasti na MS takto:
Hlasovanie:
ZA - 11
PROTI - 1
ZDR. - 0
SCHVÁLENIE NÁVRHU KVALIFIKÁCIE NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 2006
I. Lukáčová ako hlavný tréner predniesla svoj návrh podmienok kvalifikácie na majstrovstvá sveta FCI v roku
2006. bod 1 (občianstvo psovoda) a bod 3 (zápis psa v slovenskej plemennej knihe) vyplýva z platných
podmienok účasti ako ich stanovila komisia pre agility FCI. V bode 10 navrhli delegáti nahradiť slovo rodičia
spojením zákonný zástupca. M. Vakoničová sa pýtala, na aký účel bude použitý poplatok, ktorý je potrebné
k prihláške uhradiť. R. Lukáč jej odpovedal, že obvykle sa poplatok použije na kúpu daru a preplatenie účasti
hlavného trénera na MS FCI. Ale ZD môže rozhodnúť o inom použití, je to v jeho právomoci. T. Glabazňa
ako pokladník podotkol, že aj tento poplatok sa môže považovať za príjem ASKA. I. Lukáčová konštatovala,
že každý účastník si všetky náklady platí sám. Keby ASKA prispievala pretekárom napríklad na štartovné,
hlavný tréner by mohol vyžadovať určitú úroveň disciplíny. Takisto slovenská reprezentácia nemá jednotné
dresy, ako je to zvykom u reprezentantov iných štátov. Z. Matejková pripomenula, že sa riešia kvalifikačné
podmienky reprezentácie. E. Lengyelová sa spýtala ako je to s účasťou na IMCA a kvalifikáciou na tieto
preteky. T. Glabazňa zopakoval, že IMCA sú preteky, ktoré FCI neuznáva a podľa neho nie je rozumné od I.
Lukáčovej ako hlavného trénera a medzinárodného rozhodcu uznaného FCI sa v tejto oblasti angažovať.
FCI plánuje podporovať Europa Open ako pretek otvorený aj psom bez PP. Para agility je síce v trochu inej
pozícii, ale kvalifikačné podmienky platia iba pre majstrovstvá sveta FCI. IMCA nie je ničím zastrešená ako
celosvetová akcia. Je to otvorený pretek, účasť si musí zvážiť každý pretekár sám. I. Lukašík pripomenul, že
aj snaha najmä Francúzska o zaradenie agility na olympijské hry stroskotala práve na krížencoch. Keď sa
malo hlasovať o podmienkach kvalifikácie, ešte sa M. Vakoničová uistila, že I. Lukáčová naozaj trvá na bode
7 (splnená skúšku A2 dvakrát na výbornú bez trestných bodov), nakoľko ide o čiastočné sprísnenie
kvalifikačných podmienok voči minulému roku. I. Lukáčová a T. Glabazňa zo svojich skúseností zdôraznili,
že majstrovstvá sveta sú o čistých behoch.
Hlasovanie:
ZA - 11
PROTI - 0
ZDR. - 1
ZOSTAVENIE TERMÍNOVÉHO KALENDÁRA

Kalendár akcií agility sa bude priebežne aktualizovať na internetovej stránke ASKA.
DISKUSIA

Do diskusie sa prihlásila I. Lukáčová, ktorá ako hlavný tréner zodpovedný aj za vydávanie A3 kariet
a úplnosť zoznamu držiteľov A3 kariet, má problém. Niektorí pretekári si zabúdajú platnosť karty A3 predĺžiť.
Chcela vedieť, či má povinnosť takéhoto človeka upozorniť, že mu platnosť karty končí. Pretože je na
zvážení každého, či chce v kategórii A3 pretekať aj v ďalšom roku, v prípade ak splní podmienky. Nikde nie
je podchytené, do akého termínu je pretekár povinný o predĺženie požiadať. Ak premešká predĺženie, ako
postupovať v takomto prípade? Ak pretekár, ktorý nemá platnosť karty A3 predĺženú a v tejto kategórii na
preteku nastúpi, má problém aj garant akcie, aj pretekár. R. Lukáč si myslí, že dobu platnosti si musí
pretekár ustrážiť sám. Z diskusie delegátov vyplynul návrh, že pretekár môže, ak má splnené podmienky,
požiadať o predĺženie platnosti karty A3 do 15 dní po skončení jej platnosti. ZD hlasovalo o upresnení textu v
skúšobnom poriadku v bode 5.2.3 v tomto zmysle takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
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Prípad, ktorý dal podnet na túto zmenu, bude vybavený tak, že karta A3 bude predĺžená, nakoľko doteraz
nebol stanovený presný termín.
A. Bednárik sa spýta, či sa plánuje nejaké školenie garantov alebo trénerov agility. R. Lukáč pripomenul, že
školenie garantov bolo v roku 2005 a má sa konať raz za dva roky. Ďalšie školenie garantov prichádza do
úvahy v roku 2007. Školenie trénerov agility je plne v kompetencii klubov ASKA. Školenia trénerov je možné
sa zúčastniť aj v ČR.
I. Lukašík tlmočil skúsenosti svojich členov z pretekov agility (konkrétne pretek v Poprade), že niektorí
slovenskí pretekári sa znevažujúco vyjadrujú o pretekároch z iných klubov, prípadne o ich psoch. Takéto reči
znevažujú aj prácu trénerov, nie každý pes je špičkový. Ale aj oni do agility a na preteky patria. Zároveň sa
do diskusie zahrnul aj prípad merania psa na Kamennom mlyne, postoj ľudí k udalosti, ako aj následné
diskusie na internete. I. Lukašík uviedol, že členka za svoje chovanie bola napomenutá a pevne verí, že sa
podobná situácia už nebude opakovať. Agility by nemalo byť o dokazovaní si, kto je najlepší. Internetové
diskusie pod rúškom anonymity sa často zvrhávajú na ohováranie a osočovanie. R. Lukáč zdôraznil, že ide
o konflikt medzi ľuďmi a nie psami. I. Lukáčovej sa situácia na Kamennom mlyne veľmi dotkla.
K opätovnému pokusu o zmeranie tohto psa príde v Bratislave, kde ho bude merať zahraničný rozhodca, ale
hlavný tréner a rozhodca agility si meranie prekontroluje. R. Lukáč pripomenul, že vždy boli a budú ľudia,
ktorí vyhľadávajú len konflikty. Najlepšie je riešiť takéto situácie na mieste. I. Lukáčová a R. Lukáč zdôraznili,
že agility má byť zábava, nikto sa nechce stresovať. Treba pretekárov vychovávať aj v oblasti medziľudských
vzťahov. Ďalší príspevok do diskusie predniesla tiež I. Lukáčová, ako hlavný rozhodca agility. Oznámila, že
T. Glabazňa prejavil záujem stať sa rozhodcom agility. Podľa platného štatútu rozhodcu (bod 3) a súťažného
poriadku (bod XIII.B časť A) sa adeptom na rozhodcu môže stať len občan SR. Z. Matejková navrhla, aby sa
táto formulácia zjednotila s predpismi SKJ, nakoľko preukaz rozhodcu agility vystavuje SKJ. ZD hlasovalo
o svojom súhlase s úpravou oboch dokumentov v tomto zmysle takto:
Hlasovanie:
ZA - 11
PROTI - 0
ZDR. – 1
I. Lukáčová upozornila, že stále nie je úplná evidencia čísiel vydaných VZ. Rozdala delegátom klubov,
ktorých sa to týka zoznam konkrétnych čísiel, ktoré boli klubu v minulosti pridelené a nie je jasné, kto ich
konkrétne má. Aj súčasný stav, že dvaja pretekári majú rovnaké číslo VZ, treba v spolupráci s klubmi
vyriešiť. E. Lengyelová tiež dodala, že MKA Ister dostal VZ s číslami a konkrétnymi menami. Tieto VZ sú
nepoužiteľné, nakoľko došlo k posunu vydania a zmenám žiadateľov o VZ. Tento prípad bude riešiť MKA
Ister s hlavným trénerom.
J. Kolarovová upozornila, že na východe Slovenska je problém s rozvojom a propagáciou agility. Preteky sa
zväčša konajú v Bratislave a okolí, čo je pre nich dosť náročné na cestovné náklady. Spolu so Z. Matejková
sa zaujímali, či by ASKA nemohla nejakým spôsobom podporiť organizovanie pretekov aj v tejto časti SR.
T. Glabazňa sám zverejnil, že rozpočet pretekov, najmä halových, je dosť vysoký. Vzhľadom na finančný
stav ASKA je potrebné zvážiť, ako sa tieto obmedzené prostriedky použijú. J. Kelbel navrhol, aby sa
kvalifikačné preteky usporiadali napríklad na východe Slovenska. R. Lukáč súhlasil, ak dokážu, že vedia
organizovať preteky, môžu sa kvalifikačné preteky pokojne presunúť aj k nim. Z. Matejková konštatovala, že
agility sa rozvíja len v Bratislave. R. Lukáč súhlasil, ale zdôraznil, že je to len v ľuďoch. Agility je stále na
okraji záujmu spoločnosti. A. Heizerová pripomenula, že na internete sa agility najčastejšie preberá
v súvislosti s jeho negatívami (napr. bitie psa tyčkou od prekážok,...). aj toto spôsobuje nezáujem ľudí
o agility. I. Lukašík pripomenul, že keď v minulosti organizoval preteky, ani hodnotné ceny pretekárov
nepritiahli. Veľkou nevýhodou je, že tam nie sú vhodné haly na organizovanie pretekov. Pretekári
v súčasnosti preferujú účasť v halách, kde sú rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov počas celých
pretekov. T. Glabazňa upozornil, že agility na Slovensku celkovo stagnuje, nepribúdajú pretekári. Z.
Matejková povedala, že internet je anonymný, deti sa skrývajú za prezývky a veľmi sa rozšírilo ohováranie.
R. Lukáč znova pripomenul, že preteky priťahujú ľudí. Je treba, aby sa kluby prípadne spojili a organizovali
menší pretek aspoň pre svojich členov. Aj tak si delegáti klubov z východnu SR myslia, že nejakú podporu
potrebujú. I. Lukáčová pripomenula, že klub Agility Pedigree ponúkol pomoc Popradu. M. Vakoničová má
čerstvú skúsenosť., ako to na pretekoch v SR je. AK Skiper organizoval v septembri skúšky, na ktoré prišlo
len 8 pretekárov. Napriek tomu pretek nezrušili, slovenskí pretekári túto možnosť nevyužili a neprišli.
J. Kelbel dodal, že kluby si musia najprv dobudovať zázemie a až potom sa môžu venovať organizovaniu
pretekov. T. Glabazňa si myslí, že treba motivovať ľudí, aby sa chceli zúčastňovať pretekov. I. Lukašík
pripomenul, že treba ukončiť žabomyšie vojny medzi klubmi a venovať sa spoločnému záujmu – rozvoju
agility. Názor Z. Matejkovej je, že agility sa neprezentujú v priaznivom svetle, vzhľadom na ohováračské
kampane na internete. R. Lukáč sa naopak myslí, že s agility na Slovensku je to lepšie, v budúcom roku sa
bude konať viac pretekov. Pri tejto príležitosti pripomenul delegátom, že kluby majú povinnosť zaplatiť
členský príspevok ASKA na rok 2006, odvody do SKJ za svojich členov. Zároveň požiadal, aby do
rovnakého termínu 31.3.2006 kluby zaslali aj aktualizovaný zoznam členov a výkonnostných zošitov, ktoré
ich členovia majú. Pošle znova tabuľku, ktorú by chcel, aby kluby vyplnili. Je tam napríklad aj veľkostná
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kategória, či je pes s PP alebo bez PP. Z takýchto údajov sa dajú robiť štatistiky, napríklad aké tímy na
Slovensku aktívne pretekajú, zastúpenie tímov v jednotlivých kategóriách.
Ešte ku správe delegáta z rokovania FCI agility komisie a správe pokladníka R. Lukáč dodal, že celé náklady
na cestu a pobyt si T. Glabazňa hradil sám. Náklady na cestu, ubytovanie a poplatky boli Sk 20 350,--. Pán
Štefík za SKJ prisľúbil príspevok vo výške Sk 5 000,-- Bol to nápad predsedu SKJ pána Štefíka, aby sa
delegát zúčastnil už tohtoročného zasadnutia komisie. T. Glabazňa je ochotný náklady znášať, ale ak by
SKJ sľúbený príspevok poukázala, tak by ho ako čiastočnú refundáciu nákladov rád dostal. Iný príspevok
vzhľadom na finančnú situáciu ASKA nechce. Bude treba pokryť cestu delegáta na nasledujúce rokovanie
v Bazileji vo februári 2006. E. Lengyelová pripomenula, že už na minulom ZD sa riešilo, kam investovať
obmedzené financie ASKA. ASKA momentálne neprispieva ani na juniorskú ani na dospelú reprezentáciu
SR. Podľa T. Glabazňa je dôležité, aby sa Slovensko prezentovalo aj na zasadnutiach komisie, aby vošlo do
povedomia agility sveta. Podľa M. Vakoničová táto cesta nebola plánovaná. Na ceste trval predseda SKJ
pán Štefík. Vyskytol sa návrh na prípadne zvýšenie členského príspevku klubov do ASKA na Sk 1 500,-- .
E. Lengyelová pripomenula, že od roku 2006 by sa mal slovenský delegát zúčastňovať zasadnutia komisie
dvakrát ročne. Toto sa bude musieť doriešiť, napríklad môže delegát cestovať jedným autom spolu
s hlavným trénerom. Tým by sa ušetrila časť nákladov. R. Lukáč poďakoval T. Glabazňovi za reprezentáciu
Slovenska na zasadnutí komisie, ako aj za jeho sponzorský príspevok na túto cestu. I. Lukáčová poďakovala
za celoročnú prácu vo výbore ASKA T. Glabazňovi a R. Lukáčovi.
Na záver diskusie R. Lukáč ešte pripomenul nutnosť stanoviť termín a miesto budúceho rokovania ZD. Dal
na zváženie delegátom, či sa má ZD konať raz ročne len na jeseň alebo zostanú obidva termíny, jarný
a jesenný. Zároveň pripomenul, že na jarnom ZD by sa mala vyriešiť úprava spôsobu uznášania schopnosti
ZD, úprava s... poriadku (doplniť podrobnosti k niektorým prekážkam - múr, viadukt), vyriešiť dresy pre
reprezentáciu, riešiť prípady nezaplateného členského príspevku. T. Glabazňa dodal, že budú známe aj
výsledky hospodárenia za celý kalendárny rok 2005, bude správa z ďalšieho zasadnutia komisie pre agility
FCI, treba schváliť cestovné náklady pre delegáta, príspevok na reprezentáciu. M. Vakoničová navrhla, aby
sa v roku 2006 ZD konalo ešte dvakrát. I. Lukáčová dala na premyslenie delegátom do budúcnosti, či dresy
pre reprezentáciu kúpi ASKA, alebo si nákup bude hradiť každý reprezentant. T. Glabazňa si myslí, že tieto
veci sa dajú riešiť až keď bude jasná finančná situácia ASKA. R. Lukáč navrhol, aby sa vyjadrili hlavne
menšie kluby. E. Lengyelová pripomenula, že všetky kalkulácie nákladov sa robili s výškou príspevku Sk
1 000,--. Z. Matejková, J. Kelbel, J. Kolarovová, I. Lukašík si myslia, že aj kluby potrebujú peniaze, budujú si
dráhy a zázemie a každému by dobre padlo, keby ASKA niečím prispela, napr. na nákup dresov, štartovné
reprezentácii.
R. Lukáč dal hlasovať, či ZD súhlasí so zvýšením členského príspevku do ASKA na rok 2006 na sumu Sk
1 500,--. ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA – 4
PROTI - 7
ZDR. – 1
Pre rok 2006 zostáva členský príspevok v nezmenenej výške Sk 1 000,--.
R. Lukáč navrhol, aby termín najbližšieho ZD bol 8.4.2006; miesto ešte nie je stanovené. ZD hlasovalo takto:
Hlasovanie:
ZA - 12
PROTI - 0
ZDR. – 0
A záver R. Lukáč poďakoval delegátom za účasť na ZD a poprial im šťastnú cestu domov.
Uznesenie:
zhromaždenie delegátov berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia zo 16.4.2005;
2. informáciu predsedu ASKA o nových členoch ASKA;
3. správu o činnosti pokladníka ASKA za obdobie od 1.1.2005 do 30.10.2005 a prehľad hospodárenia
ASKA za uvedené obdobie;
4. správu delegáta Slovenska zo zasadnutia komisie pre agility FCI;
zhromaždenie delegátov schvaľuje:
1. program zhromaždenia delegátov;
2. výsledok voľby tajomníka ASKA;
3. výsledky voľby dvoch nových členov dozornej rady ASKA;
4. zmeny do stanov ASKA – zmenu sídla;
5. povinnosť klubov potvrdzovať poštou (návratkou) svoju účasť na ZD;
6. povinnosť členských klubov potvrdzovať doručenie správ elektronickou poštou;
7. zmeny do súťažného poriadku ASKA:
8. zmeny do skúšobného poriadku ASKA:
9. disciplinárny poriadok vrátane pripomienok;
10. organizátora majstrovstiev SR pre rok 2006 – Agility Pedigree Bratislava;
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11. podmienky účasti na MS 2006
− pre slovenských pretekárov 1 x A1 na výbornú od MS 2005 do termínu uzávierky,
− pre zahraničných pretekárov 2 x A2 na výbornú od MS 2005 do termínu uzávierky;
12. podmienky kvalifikácie na majstrovstvá sveta FCI 2006;
13. termínový kalendár akcií agility 2006
14. povinnosť klubov doplniť a obnoviť zoznamy členov do 31.3.2006;
15. termín ďalšieho ZD na 8.4.2006.
zhromaždenie delegátov ukladá:
1. výboru zaregistrovať stanovy so zmeneným sídlom ASKA do 14 dní od konania ZD;
2. výboru následne po registrácii stanov urobiť zmenu adresy aj na príslušných daňových úradoch do
30 dní odo dňa platnej registrácie stanov;
3. výboru povinnosť zapracovať odsúhlasené zmeny do súťažného a skúšobného poriadku;
4. výboru zapracovať pripomienky do disciplinárneho poriadku;
5. výboru upraviť štatút rozhodcu (vo vzťahu k občianstvu kandidáta) v zmysle platných predpisov SKJ.
Hlasovanie ZD o prijatí uznesenia: ZA – 12
PROTI – 0
ZDR. – 0
Termín nasledujúceho ZD: 8.4.2006

Zapísala:

K. Bzdúšková

Schválil:

I. Lukáčová

Prílohy k Zápisnici:
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Správa o hospodárení ASKA za obdobie od 1.1.2005 do 31.10.2005
4. Správa zo zasadnutia komisie pre agility FCI vo Vallidolid 28.9.2005
5. Správa dozornej rady (pod názvom Správa revíznej komisie ASKA z 19. novembra 2005)
6. Správa volebnej komisie z volieb 19.11.2005
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