Zápisnica zo zhromaždenia delegátov ASKA
Dátum:
Miesto:
Prítonmí:
Program:

12.4.2008
Žilina - Závodie , Základná škola na Školskej ulici
pozri prezenčnú listinu
pozri pozvánku

Predseda ASKA L.Ujházi privítal prítomných a otvoril schôdzu. Konštatoval, že ZD je uznášaniaschopné,
pretože podľa prezenčnej listiny sa ZD zúčastnilo 11 členov ASKA.
Predseda ASKA navrhol zmenu programu..
Návrh zmeny programu: 1. Kontrola plnenia uznesenia
2. Správa o činnosti výboru
3. Správa o hospodárení
4. Správa dozornej rady
5. Správa delegáta SKJ v komisii agility FCI
6. Správa hlavného trénera k MS 2008
7. Schválenie rozpočtu na rok 2008
8. Voľba člena dozornej rady
9. Schvaľovanie návrhu Stavov ASKA
10. Schvaľovanie návrhu Organizačného poriadku ASKA
11. Schvaľovanie návrhu Rokovacieho poriadku ASKA
12. Diskusia
13. Prijatie uznesení
Hlasovanie o zmene programu:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Predseda ASKA vyzval delegátov, aby si zvolili zapisovateľa unesení a overovateľa zápisnice.Ako
zapisovateľ uznesení bola navrhnutá H.Heizerová z MKA Ister Bratislava.
Hlasovanie o návrhu na zapisovateľa uznesení:
ZA: 8
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 1
Ako overovateľ zápisnice bola navrhnutá M.Lovaszová z KPKA Košice.
Hlasovanie o návrhu na overovateľa zápisnice:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
1 Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie ZD, aby výbor stanovil termín , miesto a pripravil ZD bolo splnené.
2 Správa o činnosti výboru
Predseda ASKA informoval prítomných o práci výboru:
-výbor prerokoval rozdelenie funkcií vo výbore nasledovne:
predseda ASKA L.Ujházi
tajomník
J.Kolarovová
pokladník
T.Glabazňa
člen
J.Kelbel
člen
M.Matejka
- prejednal a schválil termín a miesto konania ZD-12.4.2008, Žilina
-prejednal žiadosť AK Skiper z 27.11.2007 a uzniesol sa, že titul CACAg môže byť udelený len jeden na
jednych pretekoch.
-prejednal spôsob , ktorým sa v roku 2008 budú zaregistrovávať odvody do SKJ za členov ASKA, tabuľky na
registráciu rozoslal všetkým členom ASKA
-schválil podmienky usporiadania súťaže Agility Team Slovenska (ATS), podmienky rozposlal členom ASKA
-schválil návrh kvalifikačných podmienok na MS 2008, predložený hlavným trénerom ASKA a rozposlal
členom ASKA
-zadal výrobu nových výkonnostných zošitov
-vypracoval návrhy stanov, organizačného poriadku a rokovacieho poriadku a rozposlal na pripomienkovanie
členom ASKA
-vytvoril novú web stránku ASKA v spolupráci s P. Sorgerom z KK Anička Košice
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-prijal abdikáciu člena dozornej rady A.Bednárika 11.4.2008 z rodinných dôvodov
Prišiel delegát z MsKK Trnava, B.Odnogová, počet delegátov sa zvýšil na 12.
3 Správa o hospodárení
Správa bola rozoslaná e- mailom všetkým delegátom. Pokladník ASKA T.Glabazňa len doplnil dátum
podania daňového priznania – 25.3.2008
4 Správa dozornej rady
Správa bola rozposlaná e-mailom všetkým delegátom.
5 Správa delegáta SKJ v komisii agility FCI
Správa bola rozposlaná e-mailom všetkým delegátom.
6 Správa hlavného trénera
Správu predniesla I.Lukáčová . Delegátov oboznámila o počte prihlásených do kvalifikácie na MS 2008
v jednotlivých kategóriach :
Large: H. Potfajová, Benny
Medium: O.Nováková, Mesinger
Small: K.Rajec, Claudia
H. Potfajová, Nikori
K.Rajec, Arina
H. Potfajová, D.J.
K.Rajec, Bailey
I. Vaněková, Arkan
Z.Mihálova, Lara
R. Kráľova, Fatima
M. Mračka, Gera
Príhlášky K.Rajec neboli akceptované.
Hlavný tréner I.Lukáčová vysvetlila ako príčinu neakceptovania prihlášok do kvalifikácie MS 2008
K.Rajec z MKA Ister z dôvodu neobdržania úhrady do termínu 31.3.2008, stanoveného v podmienkach na
prihlasovanie do kvalifikácie.K.Rajec zaplatila požadovanú sumu 31.3.2008, dokladom o zaplatení sa prekázala
až keď sa dozvedela, že jej prihláška je neakceptovaná. ZD sa s hlavným rozhodcom dohodli, že prihlášky
o zaradenie do kvalifikácie K.Rajec budú akceptované, nakoľko podmienky kvalifikácie presne neurčovali, že
v termíne do 31.3.2008 musí byť požadovaná suma na účte. Hlavná trénerka vyjadrila pritom svoje výhrady
k správaniu K.Rajec v kvalifikácii na MS 2007.
Pokladník ASKA T.Glabazňa navrhol pre zlepšenie finančnej disciplíny, aby všetky platby sa
považovali za uhradené vypísaním dokladu o zaplatení alebo v termíne obdržania úhrady na účte.
Hlavným trénerom bola oznámená zmena kvalifikačných podmienok na pretekoch v Cíferi po dohode s
výborom , kde bude posudzovať kvalifikačné behy R.Lukáč.
M.Lovaszová mala otázku, či by sa mohli kvalifikačného tréningu zúčastňovať aj tréneri kvalifikantov.
I.Lukáčová privítala spoluprácu s trénermi, ako aj ich účasť na kvalifikačných tréningoch.
H.Heizerová sa pýtala , čo s peniazmi kvalifikantov z roku 2007, nakoľko sa MS nikto nezúčastnil.
Pokladník ASKA odpovedal, že sa stali príjmom v pokladni ASKA.
Hlavný tréner ďalej oboznámil ZD o počte prihlásených na EO 2008 v Nemecku (L-11,M-6,
S-6). Pretože sa do kvalifikácie EO 2008 prihlásila A.Kružinská, ktorá v súčasnosti nie je členom ASKA, ZD
hlasovalo o možnosti jej účasti.
Hlasovanie aby A.Kružinská mohla pretekať na EO 2008 za Slovensko v reprezentácii ASKA:
ZA:11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(delegát B.Odnogová neprítomná)
Delegáti po dohode s I.Lukáčovou určili právomoc hlavného trénera rozdeliť pretekárov Slovenska na
EO 2008 do družstiev.
I.Lukáčová a T.Glabazňa dali návrh, aby pretekári prihlásení na EO 2008 zaplatili v prepočte plus
poplatky 900,- Sk za 1 psa do 30.4.2008 na účte ASKA.
Hlasovanie za podmienky platby na EO 2008:
ZA: 12
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
Člen výboru J.Kelbel sa ponúkol zabezpečiť pretekárom na EO 2008 tričká v hodnote do 350,- Sk za
kus. Spoločne s I.Lukáčovou zabezpečia potrebné veľkosti a počet .Pretekári si hradia tričká sami.
Hlasovanie za uvedenú ponuku na nákup tričiek pre pretekárov na EO 2008:
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
P.Vakonič predložil návrh, aby členovia ASKA navrhli podmienky účasti na vrcholové akcie.
P.Vakonič na návrhu netrval.
Viacerí delegáti navrhli, aby podmienky na účasť na vrcholové akcie MS, EO 2009 vypracoval iba
hlavný tréner do 31.7.2008.
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Hlasovanie za vypracovanie podmienok na vrcholové akcie hlavným trénerom:
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
M.Hučková z AK Skiper vyslovila návrh, aby pretekárov na EO 2008 viedol hlavný tréner.
I.Lukáčová je prihlásená ako pretekár, preto návrh neprijala.Pretekárov na EO 2008 nebude sprevádzať hlavný
tréner.
7 Schválenie rozpočtu na rok 2008
Návrh predložený výborom – príspevok ASKA na MS 2008 - 15 000,-Sk hlaný tréner
5 000,-Sk každý pretekár ( nie tím)
Hlasovanie za návrh rozpočtu na MS 2008:
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(delegát I.Lukášik neprítomný)
Z.Matejková z LAK dala návrh na nákup reklamnej tabule ASKA na MSR. Navrhnutá suma 3 000,-Sk
Hlasovanie za návrh na nákup reklamnej tabule:
ZA: 8
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 2
(delegát Z.Matejková nehlasovala)
8 Voľba člena dozornej rady
Po abdikácii člena dozornej rady A.Bednárika bolo potrebné dopniť člena dozornej rady
Predseda ASKA vyzval delegátov na podávanie návrhov na členov volebnej komisie. Boli navrhnutí:
I.Lukáčová, T.Glabazňa a M.Lovaszová.
Hlasovanie za návrh zloženia volebnej komisie:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
( delegát B.Odnogová neprítomný)
Volebná komisia vybrala I.Lukáčovú za svojho predsedu.
Predseda ASKA dal návrh na tajné hlasovanie.
Hlasovanie za tajnú voľbu člena dozornej rady:
ZA: 0
PROTI: 11
ZDRŽAL SA: 0
( delegát B.Odnogová neprítomný)
Za nového člena dozornej rady bol navrhnutý J.Krupár ŠK Severan .Delegáti volili verejným
hlasovaním.
Hlasovanie za návrh J.Krupára za člena dozornej rady:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
( delegát B.Odnogová neprítomný)
9 Schvaľovanie návrhu Stanov ASKA
Výbor ASKA predložil návrh Stanov ASKA , ktorý rozoslal delegátom. Členovia ASKA AK Skiper,
Pedigree, KK Anička, MsKK Trnava pripomienkovali stanovy pred ZD. Počas ZD boli stanovy
pripomienkované po jednotlivých článkoch. Niektoré časti boli po vzájomnej dohode vypustené alebo upravené ,
za zmeny iných museli delegáti hlasovať.
Zástupcovia AK Skiper navrhli do Čl.2,2.výbor doplniť bod g) chráni a presadzuje záujmy členov
ASKA
Hlasovanie za návrh:
ZA: 3
PROTI: 4
ZDRŽAL SA:4
(delegát I.Lukášik neprítomný)
P.Sorger z KK Anička navrhol doplniť Čl.2,3.DR právomoci DR napriek tomu, že právomoci DR
stanovujú Smernice pre činnosť DR.
Hlasovanie za doplnenie právomoci DR:
ZA: 2
PROTI: 9
ZDRŽAL SA: 1
Delegáti z KK Anička a AK Skiper navrhli prepracovať v Čl.3 „občianske združenia s predmetom
činnosti agility“na „OZ s predmetom činnosti agility alebo kynologické športy“
Hlasovanie za pôvodný návrh „OZ s predmetom činnosti agility“:
ZA: 9
PROTI: 2
ZDRŽAL SA:1
Viacerí delegáti navrhli vypustiť z Čl.3,( časť Práva a povinnosti členov ,Členovia sú povinní za a))
text „dodržiavať etické pravidlá FAIR PLAY“
Hlasovanie za vypustenie uvedeného textu:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
P.Sorger navrhol upraviť poslednú vetu v Čl.4 na znenie.“Hmotné prostriedky ASKA tvoria členské
príspevky, dobrovoľné príspevky, dotácie, dary a príjmy z vykonávania činnosti v súlade s cieľmi združenia“.
Hlasovanie za uvedený návrh:
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
P.Sorger navrhol doplniť Čl.4 „Pri likvidácii sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa
v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely alebo na účely podobného
charakteru ako sú ciele združenia“
Hlasovanie za predložený návrh:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4
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H.Heizerová navrhla, aby do stanov v Čl.2,1ZD bol doplnený pôvodný text o uznášaniaschopnosti
ZD:„ZD je uznášaniaschopné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých delegátov“
Hlasovanie za predložený návrh:
ZA: 12
PROTI. 0
ZDRŽAL SA: 0
Po úpravách návrhu stanov vyzval predseda ASKA delegátov k hlasovaniu za upravený návrh stanov.
Hlasovanie za prijatie upraveného návrhu stanov:
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Prijaté stanovy bodú zaregistrované na MV a vyvesené na web stránke ASKA.
10 Schvaľovanie návrhu Organizačného poriadku ASKA
Výbor ASKA predložil návrh Organizačného poriadku ASKA, ktorý rozoslal delegátom.Delegáti
pripomienkovali organizačný poriadok na ZD po jednotlivých častiach. Po vzájomnej dohode niektoré časti
doplnili alebo vypustili.Po úpravách vyzval predseda ASKA k hlasovaniu za upravený návrh Organizačného
poriadku ASKA.
Hlasovanie za prijatie upraveného návrhu Organizačného poriadku ASKA:
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Prijatý Organizačný poriadok ASKA nadobúda platnosť od 13.4.2008
11 Schvaľovanie návrhu Rokovacieho poriadku ASKA
Výbor ASKA predložil návrh Rokovacieho poriadok ASKA. Návrh bol rozoslaný delegátom.
Delegáti na ZD návrh pripomienkovali .Po pripomienkovaní vyzval predseda ASKA delegátov k hlasovaniu za
prijatie upraveného návrhu Rokovacieho poriadku ASKA.
Hlasovanie za prijatie upraveného návrhu Rokovacieho poriadku ASKA:
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Prijatý Rokovací poriadok ASKA nadobúda platnosť od 13.4.2008
12 Diskusia
Ako prvý vystúpil v diskusii predseda ASKA. Predstavil víziu ASKA, ktorá okrem podpory
reprezentácie má smerovať k práci s mládežou.Vyzval k disciplíne pri zasielaní pošty, nie na adresy
jednotlivých členov,ale aj na adresu výboru, aby tak bola dostupná všetkým členom výboru. Konštatoval, že 5členný výbor nemá podľa neho potrebnú pružnosť.
Ďalej vystúpil I.Lukášik , ktorý vyslovil nespokojnosť s web stránkou ASKA. Poukázal najmä na
chýbajúci kontakt klubov APORT,ORIN, MINOP.
P.Sorger prisľúbil opravu a doplnenie chýbajúcich kontaktov na stránke ASKA.
M.Diener z MsKK Trnava pochválil web stránku ASKA.
Viacerí deledáti vyjadrili sťažnosť na komunikáciu s výborom .Pretože Organizačný poriadok obsahuje
termíny dokedy je potrebné odpovedať, tento problém by sa mal vyriešiť .
R.Lukáč navrhol zverejnenie všetkých dokumentov na stránke ASKA, pričom zápisnice by boli
dostupné len pre členov ASKA v sekcii vytvorenej len členom ASKA.
I.Lukáčová ukázala delegátom nové výkonnostné zošity, do ktorých sa vpisuje aj číslo plemennej
knihy.
Navrhla zvýšenie ceny výkonnostného zošita na 200 alebo 300 Sk. Po krátkej rozprave boli navrhnuté takéto
možnosti:
a)
200,-Sk za prvý VZ pre tím a 100,-Sk za každý ďalší VZ pre tím
b)
100,-Sk za prvý VZ pre tím a 100,-Sk za každý ďalší VZ pre tím
c)
50,-Sk za prvý VZ pre tím a 50,-Sk za každý ďalší VZ pre tím
d)
200,-Sk za prvý VZ pre tím a 50,-Sk za každý ďalší VZ pre tím
e)
100,-Sk za prvý VZ pre tím a 50,-Sk za každý ďalší VZ pre tím
Jednotlivé návrhy dostali takýto počet hlasov:
a)
1
b)
3
c)
0
d)
5
e)
3
Delegátmi bol prijatý návrh 200,-Sk za prvý výkonnostný zošit pre tím a 50,-Sk za každý ďalší výkonnostný
zošit pre tím.
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Uznesenie.
Zhromaždenie delegátov berie na vedomie:
1.
2.
3.
4
5.

správu o činnosti výboru
správu o hospodárení
správu dozornej rady
správu delegáta SKJ v komisii agility FCI
správu hlavného trénera

Zhromaždenie delegátov schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

zmenu programu zhromaždenia delegátov
zapisovateľa uznesení H.Heizerovú Ister Bratislava
overovateľa zápisnice M.Lovaszovú KPKA Košice
účasť A.Kružinskej na EO 2008
rozpočet na rok 2008 - rozdelenie finančných prostriedkov ASKA na rok 2008
a) príspevok na MS 2008 – 15 000,-Sk pre hlavného trénera
5 000,-Sk pre pretekára
b) 3 000,-Sk na nákup reklamnej tabule na MSR
6. zvolenie člena dozornej rady J.Krupára ŠK Severan
7. Stanovy ASKA
8. Organizačný poriadok ASKA
9. Rokovací poriadok ASKA
10. Zmenu ceny výkonnostného zošita na 200,-Sk za prvý výkonnostný zošit pre tím a 50,-Sk za každý
ďalší výkonnostný zošit pre tím
Zhromeždenie delegátov ukladá:
1.
2.
3.

hlavnému trénerovi I.Lukáčovej vypracovať podmienky účasti na vrcholové akcie do 31.7.2008
členovy výboru J.Kelbelovi v spolupráci s hlavnym trénerom I.Lukáčovou zabezpečiť tričká pre
reprezentáciu na EO 2008
pretekárom prihláseným na EO 2008 uhradiť sumu 900,- Sk do 30.4.2008 na účte ASKA

Hlasovanie zhromaždenia delegátov o prijatí uznesenia:
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

Zápisnicu zapísala:

Jana Kolarovová

Zápisnicu schválila: Markéta Lovaszová

Prílohy k zápisnici:
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Správa o hospodárení
4. Správa dozornej rady
5. Správa delegáta SKJ v komisii agility FCI
6. Stanovy ASKA
7. Organizačný poriadok ASKA
8. Rokovací poriadok ASKA
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