Asociácia slovenských klubov agility
Tilgnerova 4, 841 05 Bratislava

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
Dátum a miesto konania: 24. 11. 2007, Žilina
Prítomní delegáti: pozri prezenčnú listinu
Program: pozri pozvánku
R. Lukáč privítal delegátov a konštatoval, že na zhromaždení delegátov (ďalej ZD) je prítomných 14 delegátov (13 z členských klubov ASKA, a delegát za CC Cífer je splnomocnený
hlasovať za MsKK Trnava). Konštatoval, že ZD je uznášania schopné.
Schválenie overovateľa zápisnice
Ako prvé vyzval prítomných, aby si zvolili overovateľa zápisnice, ktorú bude písať
K. Bzdúšková ako tajomníčka ASKA. Prihlásil sa L. Ujházi. Delegáti ZD hlasovali: „Kto je za
to, aby L. Ujházi bol overovateľom zápisnice?“
HLASOVANIE:

ZA – 14

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Schválenie programu
Vyzval delegátov, aby predložili doplňujúce návrhy do programu rokovania. E. Lengyelová
navrhla vypustiť z programu tak voľbu hlavného trénera ASKA, nakoľko I. Lukáčová oficiálne
zo svojej funkcie neodstúpila, ako aj schválenie podmienok kvalifikácie na EO 2008, pretože
ZD ešte neschválilo, že sa vôbec má kvalifikácia na EO konať. Ďalej navrhla presunúť správu hlavného trénera k neúčasti Slovenska na majstrovstvách sveta FCI 2007 spolu s výsledkami kvalifikácie a dôvodmi neúčasti na MS 2007 hneď za správu pokladníka. A za voľbu
výboru ASKA doplniť voľbu dozornej rady (ďalej DR), ktorej taktiež skončilo volebné obdobie
a voľbu delegáta v komisii FCI. S presunom správy a pridaním voľby DR delegáti súhlasili.
Diskutovalo sa iba o tom, či bod o schválení kvalifikačných podmienok na EO v programe
ponechať, vypustiť alebo presunúť do diskusie. Nakoniec delegáti hlasovali:
„Kto je za to, aby sa bod - Schválenie podmienok kvalifikácie na EO 2008 – vypustil
z programu?“
HLASOVANIE:
ZA – 1
PROTI – 13
ZDRŽAL SA – 0
Bod v programe zostal. R. Lukáč potom prečítal pozmenený program a delegáti hlasovali
o schválení programu, ktorým sa toto ZD bude riadiť.
HLASOVANIE:

ZA – 14

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Kontrola plnenia uznesenia
K tomuto bodu R. Lukáč konštatoval, že z dvoch úloh z uznesenia ostatného ZD bola splnená iba jedna. A. Heizerová upresnila, že DR očakávala splnenie aj druhej úlohy priamo na
ZD, nakoľko to vyplývalo z programu.
Správa o činnosti výboru ASKA
Ďalším bodom bola správa o činnosti výboru ASKA. Bola rozoslaná vopred a pripomienka
MKA Ister nebola akceptovaná, nakoľko ide o správu výboru.
Správa dozornej rady
Správa DR bola tiež rozoslaná vopred. A. Heizerová požiadala o doplnenie textu v bode 2
kontroly plnenia uznesenia, aby znel „Tento bod bude splnený na ZD“. A žiadala uviesť do
zápisnice, že DR pred začatím ZD skontrolovala na základe preložených dokladov hospodárenie ASKA a konštatuje, že je v poriadku.
Zo správy DR sa diskutovali niektoré jej upresnenia. K podnetu K. Rajec, ktorá žiadala, aby
výbor ASKA vydal oficiálne stanovisko, nakoľko dostala iba stanovisko jednotlivých členov
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výboru, sa rozprúdila diskusia. Preberalo sa najmä, ako formou podávať podnety, akou formou odpovedať, ako komunikovať medzi výborom ASKA a jednotlivými MKA. Delegáti boli
znechutení z opakovaných osobných výpadov niektorých jednotlivcov a posielaním týchto
mailov všetkým. Delegáti sa zhodli, že aj mailové podnety sú podnety. Padol návrh, aby boli
vždy v samostatnom dokumente, ktorý bude prílohou mailu. Preberal sa aj návrh DR na vytvorenie rozhodcovského zboru ASKA, ktorý DR predniesla v súvislosti s nekonkretizovanými
obvineniami M. Vakoničovej na nespravodlivé posudzovanie rozhodcov. Všetci slovenskí
rozhodcovia boli na zasadnutí ZD prítomní a konštatovali, že ich vzájomná komunikácia
a spolupráca funguje. Zatiaľ nevidia potrebu nejakého strešného orgánu. P. Vakonič vyjadril
poľutovanie, že niekto vyjadrenie M. Vakoničovej vzal osobne, podľa neho to osobné nebolo.
Podľa T. Glabazňu to osobné bolo, pretože sa týka všetkých organizátorov aj účastníkov
pretekov. Pretože ak pripustíme zlý úmysel rozhodcu, tak preteky nemusíme vôbec robiť.
A. Heizerová apelovala na všetkých, aby zvažovali kde a čo píšu, najmä na internete, pretože je to vizitka slovenského agility. Delegáti uvítali návrh DR na zosúladenie a sprehľadnenie
vydávaných dokumentov ASKA.
Správa delegáta v komisii FCI z Hamaru (Nórsko)
E. Lengyelovú zaujímalo, ako je to s návrhom, že pri určovaní výškovej kategórie psov sa
bude vychádzať z oficiálneho štandardu. T. Glabazňa uvidol, že zatiaľ je to len jedna z vecí,
ktorá sa v kuloároch na zasadnutí preberá. Vyplynulo to z tohtoročného námatkového premeriavania niektorých psov, ktorí sa zúčastnili na MS FCI. Delegáti sa zhodli, že ak by
k takémuto návrhu oficiálne došlo, tak by mal slovenský delegát hlasovať za meranie konkrétneho jedinca, nakoľko štandard popisuje ideálne zviera.
Správa pokladníka
Otázku ku správe mal iba A. Bednárik, ktorý sa pýtal, či financie ASKA nepodliehajú zdaneniu, nakoľko ASKA má už viac ako 100 tisíc Sk. T. Glabazňa vysvetlil, že do daňového priznania sa uvádza rozdiel medzi tohtoročnými príjmami a výdajmi a tie nedosahujú takúto
sumu. Suma oslobodená od zdanenia je 300 tisíc Sk.
Správa hlavného trénera k neúčasti Slovenska na majstrovstvách sveta FCI 2007 spolu s výsledkami kvalifikácie a dôvodmi neúčasti na MS 2007
Pripomienky a námietky k tejto správe sa preberali pred ZD v mailoch, tak nikto z delegátov
nemal už žiadnu pripomienku.
Schválenie volebného poriadku ASKA
Návrh T. Glabazňu na zmenu volebného poriadku ASKA delegáti ešte doplnili. V bode 1 sa
text „Voľby výboru a....“ zmenil na „Riadne voľby výboru a...“; bod 13 sa dopĺňa takto „Volebná komisia vypracuje zápisnicu z volieb, ktorá je súčasťou zápisnice zo ZD a predseda volebnej komisie oboznámi všetkých prítomných s výsledkami volieb.“ Delegáti hlasovali
o prijatí takto navrhovaného volebného poriadku.
HLASOVANIE:
ZA – 14
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Volebný poriadok ASKA bol schválený ZD dňa 24.11.2007 a účinnosť nadobúda dňom
24.1.12007.
Voľba volebnej komisie
R. Lukáč zhrnul, že je potrebné zvoliť 3 členov výbor ASKA, 3 členov DR, hlavného trénera
a delegáta v komisii FCI. Do volebnej komisie boli navrhnutí – M. Mračka, P. Sorger
a J. Kolarovová. Hlasovanie: „Kto je za to, aby volebná komisia pracovala v zložení
M. Mračka, P. Sorger a J. Kolarovová?“
HLASOVANIE:

ZA – 13

PROTI – 0
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Volebná komisia si spomedzi seba zvolila za predsedníčku M. Mračka. Najprv delegáti hlasovali, či voľba výboru ASKA bude tajným hlasovaním: „Kto je za to, aby hlasovanie vo voľbe
výboru ASKA bolo tajné?“
HLASOVANIE:

ZA – 10

PROTI – 3

ZDRŽAL SA – 1

Vyskytol sa problém ohľadne splnomocnenia delegáta CC Cífer na hlasovanie za MSKK
Trnava. A. Bednárik je v prezenčnej listine zapísaný ako hosť (hosť nemá hlasovacie právo)
a na základe bodu 11 práve schváleného volebného poriadku je volebné právo neprenosné
a hlasovať môže iba delegát. Vo všetkých voľbách na tomto ZD bude hlasovať iba 13 delegátov.
Voľba výboru ASKA
E. Lengyelová pripomenula, že pred ZD sa v mailoch vyskytol návrh na rozšírenie výboru
ASKA na 5 členov. Najprv by sa v takomto prípade museli zmeniť stanovy ASKA. I. Lukášik
vyzval, aby sa prihlásili tí, ktorí majú záujem vo výbore pracovať. Práca vo ASKA je dobrovoľná. I. Lukáčová zdôraznila, že je dôležité zvoliť spolupracujúci výbor.
Delegáti začali navrhovať ľudí, o ktorých boli presvedčení, že do výboru patria. Ale nikto
kandidatúru nechcel prijať. Ak aj prijal, zasa ju aj stiahol na základe ďalšieho jednania a návrhov. V podstate jediným kandidátom bol P. Vakonič. Dokonca sa vytiahla aj otázka, čo bude s organizáciou, ak sa výbor nepodarí zvoliť. Napokon sa znova dostala na pretras otázka
päťčlenného výboru, nakoľko paradoxne bolo viac ľudí ochotných pracovať v takto rozšírenom výbore. Po dosť obsiahlej diskusii (trvala niekoľko hodín), v ktorej sa preberali tak osobné hľadiská jednotlivcov, ako aj klubov a rovnako aj možnosti kto s kým by v akom výbore
prípadne bol ochotný pracovať. A kto by kandidatúru za akých podmienok prijal. Nakoniec,
vzhľadom na neschopnosť zvoliť trojčlenný výbor a súčasne ochotu viacerých sa podieľať na
práci v päťčlennom výbore, došlo k návrhu, aby sa voľba výboru ASKA prerušila
a pokračovala až po zmene stanov v tomto zmysle. Delegáti hlasovali: „Kto je za to, aby sa
prerušila voľba výboru ASKA?“
HLASOVANIE:
ZA – 12
PROTI – 1
ZDRŽAL SA – 0
P. Sorger mal námietku, že na úpravu stanov ASKA nie sú delegáti pripravený. Ale delegáti
sa rozhodli, že v tejto chvíli zmenia iba počet členov výboru ASKA. Návrh upraveného textu
je: „Výbor je minimálne trojčlenný, vždy s nepárnym počtom členov.“ Za túto formuláciu hlasovali delegáti takto:
HLASOVANIE:
ZA – 12
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 1
Ďalej sa hlasovalo o tom, že na ďalšie obdobie bude výbor päťčlenný.
HLASOVANIE:
ZA – 12
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 1
Volebná komisia obnovila svoju činnosť. Vzhľadom na to, že J. Kolarovová bola navrhnutá
za členku výboru, delegáti súhlasili s jej výmenou za M. Lovaszovú. Od tejto chvíle pracovala
volebná komisia v zložení M. Mračka, P. Sorger a M. Lovaszová. Diskutovalo sa o tom, či sa
členovia výboru volia priamo do jednotlivých funkcií alebo sa iba zvolia funkcie si rozdelia
podľa vlastného uváženia. M. Mračka dala hlasovať o tom, že toto ZD volí päťčlenný výbor
bez rozdelenia funkcií. Delegáti hlasovali takto:
HLASOVANIE:
ZA – 12
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 1
Nakoniec po dlhšej diskusii zostalo sedem kandidátov: P. Vakonič, J. Kolarovová, L. Ujházi,
J. Kelbel, M. Matejka, R. Lukáč, T. Glabazňa. Keďže delegáti si odsúhlasili tajnú voľbu výboru ASKA, každý delegát mohol na opečiatkovaný lístok napísať mená piatich kandidátov,
ktorých chcel zvoliť za členov výboru. Volebná komisia pozbierala 13 lístkov. Kandidáti získali hlasy: R. Lukáč - 5, P. Vakonič – 6, J. Kolarovová - 11, L. Ujházi - 9, J. Kelbel - 9,
M. Matejka - 12, T. Glabazňa – 13. M. Mračka konštatovala, že výbor ASKA bol zvolený
a v nasledujúcom období bude pracovať v zložení - J. Kolarovová, L. Ujházi, J. Kelbel,
M. Matejka, T. Glabazňa. Na rozdelení funkcií sa dohodnú členovia výboru medzi sebou.
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Voľba dozornej rady ASKA
Po zvolení výboru ASKA, nasledovala voľba DR. M. Mračka vyzvala delegátov, aby hlasovali
o spôsobe voľby DR ASKA: „Kto je za to, aby hlasovanie vo voľbe DR ASKA bolo tajné?“
ZA – 10
PROTI – 3
ZDRŽAL SA – 0
HLASOVANIE:
Zo všetkých návrhov, ktoré na ZD predniesli delegáti, nakoniec sa hlasovalo o týchto kandidátoch – A. Bednárik, P. Vakonič, A. Brůhová, A. Huršanová, K. Bzdúšková. Každý delegát
dostal opečiatkovaný lístok, na ktorý mal napísať mená 3 kandidátov do DR. Volebná komisia pozbierala 13 lístkov. Kandidáti získali hlasy: A. Bednárik - 6, P. Vakonič - 10, A. Brůhová
- 5, A. Huršanová - 6, K. Bzdúšková – 12. M. Mračka konštatovala, že boli zvolení dvaja členovia DR - P. Vakonič a K. Bzdúšková. Z ostatných kandidátov žiaden nezískal potrebnú
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov, a preto sa konalo druhé kolo voľby.
V hlasovaní v druhom kole opätovne žiaden kandidát nezískal potrebný počet hlasov.
V ďalšom hlasovaní získal A. Bednárik 7 hlasov a stal sa tretím členom DR. M. Mračka konštatovala, že DR bola zvolená v zložení P. Vakonič, K. Bzdúšková a A. Bednárik. Členovia
DR sa dohodli, že predsedom DR bude P. Vakonič
Voľba hlavného trénera ASKA
M. Mračka vyzvala delegátov, aby hlasovali o spôsobe voľby hlavného trénera ASKA: „Kto je
za to, aby hlasovanie vo voľbe hlavného trénera ASKA bolo tajné?“
HLASOVANIE:
ZA – 11
PROTI – 2
ZDRŽAL SA – 0
Vzhľadom na to, že nebol žiaden kandidát na funkciu hlavného trénera, vyzvali I. Lukáčovú,
aby sa vyjadrila za akých podmienok by funkciu zastávala. Išlo najmä o kvalifikačné podmienky, ktoré odsúhlasilo ostatné ZD a s ktorými sa I. Lukáčová nestotožňuje. Delegáti navrhli, aby I. Lukáčová po svojom prípadnom zvolení v spolupráci s novým výborom ASKA
podmenky prepracovala. Podľa R. Lukáča kvalifikačné podmienky nemá schvaľovať ZD,
pretože koncepcii a príprave reprezentácie delegáti nerozumejú. Ak nebudú výsledky reprezentácie zodpovedať očakávaniu ZD, môže ZD hlavného trénera vymeniť. Hlavný tréner by
sa nemal zaoberať organizáčným zabezpečením reprezentácie, ale mal by s reprezentáciou
podľa koncepcie aj pracovať. Nakoniec I. Lukáčová so svojou kandidatúrou súhlasila. Volebná komisia pozbierala 13 lístkov. I. Lukáčová získala 9 hlasov, 4 boli neplatné. M. Mračka
konštatovala, že hlavným trénerom ASKA bude I. Lukáčová.
Voľba delegáta ASKA v komisii FCI
M. Mračka vyzvala delegátov, aby hlasovali o spôsobe voľby delegáta ASKA v komisii FCI:
„Kto je za to, aby hlasovanie vo voľbe delegáta ASKA v komisii FCI bolo tajné?“
ZA – 0
PROTI – 13
ZDRŽAL SA – 0
HLASOVANIE:
T. Glabazňa prejavil záujem aj naďalej túto funkciu zastávať. Delegáti hlasovali. „Kto je za to,
aby T. Glabazňa bol delegátom ASKA v komisii FCI?“
ZA – 12
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 1
HLASOVANIE:
M. Mračka konštatovala, že delegátom ASKA v komisii FCI bol zvolený T. Glabazňa.
Týmto volebná komisia ukončila svoju činnosť. R. Lukáč jej členom poďakoval za ich prácu.
Schválenie podmienok kvalifikácie na EO 2008
Nakoľko I. Lukáčová podmienky kvalifikácie na EO 2008 nepripravila, delegáti sa venovali
zisťovaniu, či kvalifikácia vôbec má zmysel. V súčasnosti je limit účastníkov pre krajimu 30
tímov, z toho 15 v kategórii large a 15 small a medium. Na Slovensku zatiaľ záujem tento
počet nepresiahol. Preto je zbytočné zaoberať sa podmienkami kvalifikácie. Na návrh, aby
všetkých účastníkov prihlasovala I. Lukáčová ako hlavný tréner, sa E. Lengyelová opýtala,
kto zaručí, že hlavný tréner reprezentáciu na EO nezruší. Podľa P. Vakoniča na to hlavný
tréner nemá právomoc. Delegáti sa nakoniec dohodli, že prihlášky na EO 2008 bude zhromažďovať I. Lukáčová do 7 dní pred konaním jarného ZD. Ak by bol záujem vyšší ako počet
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miest, ZD by rozhodlo o spôsobe výberu. Delegáti hlasovali: „Kto je za to, aby Slovensko
malo jednotnú výpravu na EO? Prípadná kvalifikácia sa bude riešiť na jarnom ZD iba ak sa
prihlási viac ako 30 tímov a prihlášky je nutné poslať I. Lukáčovej do 7 dní pred jeho konaním.“
HLASOVANIE:
ZA – 13
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Delegáti sú povinní informovať členov svojich MKA o spôsobe prihlasovania na EO 2008.
Voľba organizátora Majstrovstiev SR 2008
A. Heizerová (predsedníčka DR) oznámila, že až priamo na ZD dostala DR dve ponuky na
organizovanie Majstrovstiev Slovenska 2008 (ďalej MSR) v zalepených a podpísaných obálkach. Ponuku dal AK Skiper a Agility Pedigree Bratislava (ďalej APB). A. Heizerová prečítala
obidve ponuky. Súčasťou ponuky APB bola aj žiadosť na zmenu skúšobného poriadku agility
SR. Navrhujú uzatvorené MSR a udeľovanie titulov I. a II. vicemajster SR v agility. APB svoju
ponuku dáva iba v prípade, že k navrhovanej zmene poriadku dôjde. P. Vakonič sa obrátil na
ZD s problémom hlavného rozhodcu, ktorý musí na MSR byť. Oslovení slovenskí medzinárodní rozhodcovia túto funkciu pre AK Skiper odmietli zastávať. Okrem toho, ak by došlo
k zmene skúšobného poriadku, tak ponuka AK Skiperu mu bude odporovať. Ak k zmene
nepríde, zasa ponuka APB nezodpovedá súčasne platnému poriadku. E. Lengyelová pripomenula, že odovzdávanie zalepených obálok DR sa navrhlo a odsúhlasilo práve preto, aby
žiaden klub nebol zvýhodnený pri podávaní ponuky na usporiadanie MSR. APB sa k tomuto
kroku odhodlalo, pretože silnie tlak na udeľovanie titulu I. a II. vicemajster SR. A v takomto
prípade je potrebné MSR uzavrieť. P. Vakonič za AK Skiper súhlasil, že ak ZD zmenu poriadku odsúhlasí, tak svoju ponuku v zmysle zmeny upravia, aj keď budú znevýhodnení, aby
ZD malo možnosť voľby. Čo sa týka neochoty slovenských medzinárodných rozhodcov ujať
sa funkcie hlavného rozhodcu na MSR (v prípade, že usporiadateľom bude AK Skiper),
E. Lengyelová pripomenula, že ZD rozhodlo, že takáto funkcia na MSR musí byť obsadená.
A. Bednárik vyzval APB (všetci rozhodcovia sú jeho členmi), aby spravili ústretový krok, nakoľko AK Skiper bol ústretový voči ich ponuke. Nakoniec I. Lukáčová súhlasila, že z pozície
hlavného rozhodcu funkciu prijíma. A. Heizerová pripomenula, že je potrebné zmeniť skúšobný poriadok podľa návrhu APB: Titul Majster Slovenska sa udelí v každej veľkostnej kategórii z prvého miesta, a druhému a tretiemu v poradí sa udelí titul I. a II. vicemajster
a zároveň sa aj udelí titul Majster Slovenska družstiev. Ten bude iba jeden, nakoľko APB
navrhuje zmiešané družstvá. Súčasne platí, že titul môže získať iba občan SR, ktorý je členom ASKA a má výkonnostný zošit ASKA. Delegáti pristúpili k hlasovaniu:“ Kto je to, aby
MSR boli uzatvorené iba pre Slovákov?“
HLASOVANIE:
ZA – 11
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 2
„Kto je za to, aby sa na MSR okrem titulu Majster Slovenska udeľovali aj nasledujúce tituly:
I. a II. vicemajster Slovenska jednotlivcov, Majster Slovenska družstiev, I. a II. vicemajster
Slovenska družstiev?“
HLASOVANIE:
ZA – 12
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 1
Potom A. Heizerová zopakovala ponuky (AK Skiper svoju upravil). Hlasovanie bolo opäť tajné. DR pozbierala 13 lístkov, počet hlasov bol nasledovný: AK Skiper – 5, Agility Pedigree
Bratislava – 7, 1 hlas bol neplatný. Usporiadateľom MSR 2008 je Agility Pedigree Bratislava.
Ďalej sa schvaľovali podmienky účasti na MSR. Navrhnuté bolo ponechať 1 x A1 na výbornú.
E. Lengyelová opätovne navrhovala sprísnenie podmienok, aspoň výbornú bez trestných
bodov. Nakoniec sa delegáti dohodli na 1 x A1 na výbornú bez trestných bodov alebo absolvovanú akúkoľvek vyššiu skúšku v období od ukončenia ostatných MSR (konali sa 18.19.8.2007) až do uzávierky MSR 2008 (uzávierka je 10.8.2008). .Hlasovanie o podmienkach
účasti:
HLASOVANIE:

ZA – 11

PROTI – 0
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Diskusia
Týmto bola väčšina bodov programu vyčerpaná. V diskusii sa prihlásila M. Lovaszová, ktorá
doteraz pretekala na český výkonnostný zošit (ďalej VZ), je členkou ASKA a chce pretekať
na VZ ASKA. Delegáti navrhli, aby v takýchto prípadoch (ak ide o krajiny združené v FCI) sa
tak výkonnostné kategórie, ako aj dosiahnuté tituly a skúšky uznávali. Pes bude zaradený
podľa nameranej výšky a v poznámke vo VZ ASKA bude uvedené, na ktorý VZ nadväzuje.
Takže delegáti navrhli pridať do súťažného poriadku tento text:
„Pokiaľ tím, ktorý požiada o vydanie VZ ASKA mal VZ niektorej krajiny FCI, bude mu VZ
ASKA vydaný. Bude mu uznaná výkonnostná kategória a dosiahnuté tituly a skúšky. Pôvodný VZ bude označený ako neplatný.“
HLASOVANIE:
ZA – 13
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Nakoľko sa bude robiť dotlač výkonnostných zošitov, navrhla M. Vakoničová, aby tam bolo
doplnené aj číslo SPKP. Číslo bude do VZ zapísané na základe priloženej kópie preukazu
pôvodu psa, ktorá sa bude prikladať k žiadosti o vydanie VZ. I. Lukáčová navrhla spresniť, že
vo VZ ide o podpis rozhodcu, ktorý psa meral. Delegáti súhlasili s obidvoma návrhmi.
R. Lukáč požiadal, aby sa v podmienkach účasti v súťaži ATS upresnilo, že tím musí mať
výkonnostný zošit ASKA (nestačí byť členom ASKA). O tomto návrhu delegáti hlasovali takto:
HLASOVANIE:
ZA – 13
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
MKA majú nahlásiť, ktoré preteky ich klubom poriadané, budú zaradené do ATS.
P. Vakonič požiadal o predĺženie splatnosti odvodov, lebo 5 dní je málo. O návrhu na predĺženie splatnosti odvodov na 15 dní, delegáti hlasovali takto:
ZA – 13
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
HLASOVANIE:
Dátum nasledujúceho ZD je predbežne 15.3.2008. Presné miesto a termín oznámi nový výbor.
UZNESENIE:
ZD berie na vedomie:
1. správu o činnosti výboru ASKA za uplynulé obdobie;
2. správu DR s doplnením - text v bode 2 kontroly plnenia uznesenia, aby znel „Tento
bod bude splnený na ZD“; DR pred začatím ZD skontrolovala na základe preložených
dokladov hospodárenie ASKA a konštatuje, že je v poriadku;
3. správu delegáta v komisii agility FCI z Hamaru;
4. správu pokladníka;
5. správu hlavného trénera k neúčasti Slovenska na majstrovstvách sveta FCI 2007
spolu s výsledkami kvalifikácie a dôvodmi neúčasti na MS 2007;
ZD schvaľuje:
1. ako overovateľa zápisnice L. Ujháziho;
2. doplnený a upravený program dnešného ZD;
3. schvaľuje volebný poriadok podľa návrhu T. Glabazňu s doplnením - v bode 1 sa text
„Voľby výboru a....“ zmenil na „Riadne voľby výboru a...“; bod 13 sa dopĺňa „Volebná
komisia vypracuje zápisnicu z volieb, ktorá je súčasťou zápisnice zo ZD a predseda
volebnej komisie oboznámi všetkých prítomných s výsledkami volieb.“;
4. volebnú komisiu v zložení – M. Mračka (predseda), P. Sorger (člen), J. Kolarovová
(člen), ktorú neskôr nahradila M. Lovaszová;
5. voľbu výboru ASKA tajným hlasovaním;
6. prerušenie voľby výboru ASKA;
7. zmenu stanov ASKA – „Výbor je minimálne trojčlenný, vždy s nepárnym počtom členov“;
8. na nasledujúce obdobie päťčlenný výbor;
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9. výbor ASKA v zložení - J. Kolarovová, L. Ujházi, J. Kelbel, M. Matejka, T. Glabazňa;
10. voľbu dozornej rady ASKA tajným hlasovaním;
11. dozornú radu v zložení - P. Vakonič, K. Bzdúšková a A. Bednárik;
12. voľbu hlavného trénera ASKA tajným hlasovaním;
13. ako hlavného trénera I. Lukáčovú;
14. voľbu delegáta v komisii agility FCI verejným hlasovaním;
15. ako delegáta v komisii agility FCI T. Glabazňu;
16. spoločnú reprezentáciu Slovenska na EO;
17. zmenu skúšobného poriadku – MSR uzatvoriť iba pre občanov SR, udeľovanie titulov
Majster Slovenska družstiev a I. a II. vicemajster Slovenska družstiev, udeľovanie titulov I. a II. vicemajster Slovenska jednotlivcov;
18. organizátora MSR 2008, ktorým je Agility Pedigree Bratislava;
19. podmienky účasti na MSR – 1 x A1 na výbornú bez trestných bodov alebo absolvovaná akákoľvek vyššia skúška od ostatných MSR do uzávierky MSR 2008;
20. doplnenie súťažného poriadku – „Pokiaľ tím, ktorý požiada o vydanie VZ ASKA mal
VZ niektorej krajiny FCI, bude mu VZ ASKA vydaný. Bude mu uznaná výkonnostná
kategória a dosiahnuté tituly a skúšky. Pôvodný VZ bude označený ako neplatný.“;
21. upresnenie podmienok účasti v súťaži ATS - tím musí mať výkonnostný zošit ASKA
(nestačí byť členom ASKA).
22. predĺženie termínu odvodu platby z pretekov na 15 dní.
ZD ukladá:
1. výboru ASKA zabezpečiť priestory pre ZD a oznámiť termín.
HLASOVANIE:

ZA – 13

Zapísala:

Kamila BZDÚŠKOVÁ

Overil:

Ladislav UJHÁZI

PROTI – 0

Prílohy k zápisnici:
1. pozvánka na ZD s programom
2. prezenčná listina

7/7

ZDRŽAL SA – 0

