Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA

Dátum konania: 29.11.2008
Miesto konania: Žilina - Závodie, ZŠ na Školskej ulici
Prítomní: príloha č. 1a, 1b - Prezenčná listina
Program: príloha č .9 - Program
Zhromaždenie delegátov otvoril (pre neprítomnosť Predsedu ASKA L. Ujháziho) výborom ASKA
poverený Tomáš Glagazňa. Privítal prítomných a podľa prezenčnej listiny skonštatoval uznášaniaschopnosť ZD,
ktorého sa zúčastnilo 10 delegátov.
1. Schválenie programu
Prítomných delegátov vyzval k vyjadreniu sa k programu a prípadným zmenám. Po krátkej rozprave došlo
k zmene poradia alebo k vypusteniu niektorých bodov programu.
1. Schválenie programu
2. Voľba overovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti výboru ASKA
5. Správa o hospodarení
6. Správa dozornej rady
7. Voľba výboru ASKA
8. Nečlenovia
9. Schválenie Pravidiel agility ASKA
10. Schváleniie návrhu zmien Volebného poriadku ASKA
11. Štatút rozhodcu
12. Schválenie návrhu zmien Disciplinárneho poriadku ASKA
13. Schválenie návrhu zmien Organizačného poriadku ASKA
14. Schválenie návrhu sadzobníka platieb ASKA
15. Správa delegáta SKJ komisie agility FCI
16. Voľba usporiadateľa MSR agility
17. Správa k MS a EO 2008
18. Návrhu rozpočtu na rok 2009
19. EO 2010
20. Návrh kvalifikačných podmienok na MS, EO, EOJ 2009
21. Diskusia
Hlasovanie o upravenom programe:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
M. Lovaszová bola určená ako zapisovateľka zápisnice zo ZD.
E. Lengyelová bola určená ako zapisovateľka uznesenia zo ZD.
2. Voľba overovateľa zápisnice
Delegáti navrhli, aby overovateľom zápisnice bola M. Vakoničová.
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 9
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Na zhromaždenie delegátov prišli ďalší 4 delegáti za MKA Tatry Poprad, Aport Liptovský Mikuláš, Rona
Košice, AK Pro Plan Prešov. Zhromaždenie delegátov pokračovalo s počtom 14 delegátov.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu vykonala dozorná rada, ktorá ju uviedla v správe DR ( príloha č. 2) rozposlanej členom ASKA emailom.
Na zhromaždenie delegátov prišiel delegát za CC Cífer. ZD pokračovalo za účasti 15 delegátov.
4. Správa o činnosti výboru ASKA
Správu mal predniesť L. Ujházi, pre jeho neprítomnosť sa delegáti dohodli, že ju výbor spracuje a zašle do
13.12. 2008 členom ASKA.
5. Správa o hospodárení - príloha č. 3
Táto správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Správu zobrali prítomní na vedomie bez ďalších otázok.
6.

Správa dozornej rady - príloha č. 2
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Správa DR bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Okolo tejto správy prebehla živá diskusia.
R.Lukáč konštatoval, že nesplnenie prípravy podmienok kvalifikácie hlavným trénerom I. Lukáčovou do termínu
31.7.2008 bol spôsobený, tým že momentálne hlavného trénera nemáme, čo vyplýva z dokumentov ASKA ,
v ktorých termín hlavný tréner nie je.
T. Glabazňa pripomenul, že reprezentačný tréner bol schválený ZD, len nie je zapísaný v dokumentoch ASKA,
ktoré prechádzajú v tejto dobe úpravou.
T.Glabazňa sa vyjadril k schvaľovaniu cien výkonnostných zošitov výborom ASKA po neplatnom hlasovaní ZD
ASKA. DR nepoprela správnosť schválenia cien VZ výborom.
M.Vakoničová vyjadrila svoj nesúhlas s tým, aby výbor mohol robiť zmeny bez schválenia ZD.
T.Glabazňa navrhol, aby - ak dôjde hlasovaním k zmene cien VZ, spätne neboli vracané poplatky za VZ a
čiastka bola ponechaná do dnešného dňa.
Od niekoľkých prítomných zaznela pochybnosť o platnosti Stanov ASKA prijatých na ostatnom ZD. A.Bruhová
po telefonickom dohovore s predsedom ASKA L.Ujházim potvrdila registráciu stanov na MV SR.
R. Lukáč sa vyjadril k podnetu T. Glabazňu ohľadom jeho vystúpenia z Agility Pedigree Bratislava a ďalších
z toho vyplývajúcich dôsledkov. Podľa R. Lukáča: ak fyzická osoba prestane byť členom člena ASKA, nemôže
ďalej zastávať ani funkciu vo výbore ASKA.
Predseda DR P.Vakonič pripomenul, že podľa predpisov je povinnosť členstva v ASKA len pri zvolení za člena
výboru, čiže pri voľbách. Ďalej povinnosť členstva naše poriadky neupravujú.
Preto zazneli návrhy doplniť Organizační poriadok ASKA o pravidlo prechodu fyzickej osoby od jedného člena
ASKA k inému členovi ASKA.
V súvislosti s týmto bodom sa riešila aj otázka straty licencie rozhodcu agility. E.Lengyelová sa vyjadrila, že táto
otázka patrí do kompetencie SKJ a mali by sme ju vyriešiť úpravou Štatútu rozhodcu agility.
Z. Matejková položila otázku:“ Ak máme zaplatené členské v ASKA i SKJ , keď vystúpime z ASKA zaniká aj
členstvo v SKJ ?“
R. Lukáč sa vyjadril k účasti predskokana na MSR. Nesúhlasil s výrokom, že predskokan znevažuje tieto
preteky.
T. Glabazňa sa vyjadril, že predskokan rozhodcovi môže pomôcť – obzvlášť na takom dôležitom preteku ako je
MSR, ale že by to mal byť pes, ktorý dokáže plynulo prekonať parkúr. Nesúhlasí, aby boli predskokani
zakázaní.
J. Kolarovová navrhla zaradiť tému predskokan pri pripomienkovaní Pravidiel agility ASKA.
R. Lukáč sa vyjadril k bodu o neúčasti členov výboru alebo organizátora pri záverečnom vyhodnotení
Medzinárodnej výstavy psov, na ktorom boli odmenení aj Majstri SR v agility. Dal otázku, prečo by malo ísť
o zneváženie výsledkov.
P. Vakonič ubezpečil, že u organizátora Agility Pedigree Bratislava sa nejednalo o zlé výsledky, ale o chýbajúcu
propagáciu pred verejnosťou na záverečnom defilé.
Ďalej sa viedla rozprava ohľadom bodu o odstúpení výboru a o tom, že by mal dať vedieť, že odstupuje.
Z. Matejková povedala, že v žiadnych dokumentoch ASKA nie je upravené ako v takom prípade postupovať.
T. Glabazňa informoval prítomných, že predseda ASKA L. Ujházi dal písomnú abdikáciu – príloha č.2.
K. Bzdúšková vysvetlila k tomuto bodu, že DR ide len o to, aby sa ku každému dostala včas potrebná informácia
a delegáti sa na novú situáciu vedeli pripraviť a následne prispôsobiť.
Niektorí prítomní sa vyjadrili k bodu o štarte pretekára bez VZ na pretekoch usporiadaných KK Anička.
Pripomenuli, že podľa predpisov je neprípustný takýto štart a organizátor je povinný to dodržať.
T. Glabazňa vysvetlil, prečo uznesenie výboru č.8 bolo stiahnuté. Uviedol, že výbor nemohol podľa aktuálneho
disciplinárneho poriadku viesť disciplinárne konanie proti garantovi.
P. Vakonič pripomenul, že výbor neoznámil zrušenie uznesenia č.8.
E. Lengyelová predniesla sťažnosť na výbor, nakoľko delegátom neboli poslané všetky uznesenia výboru.
K tomuto bodu sa vyjadrilo viac prítomných, preto je potrebné, aby došlo k náprave.
M. Vakoničová v rozprave o uznesení výboru č.18 upozornila, že platnosť tohoto uznesenie je len 1.9.2008.
Členovia výboru uviedli, že ide o chybu a pred dátumom chýba „od“.
Delegáti vzali správu DR na vedomie.
7. Voľba člena výboru ASKA a člena dozornej rady ASKA
Predseda ASKA L. Ujházi písomne oznámil 28.11.2008 ( príloha č.10) odstúpenie z funkcie Predsedu ASKA
a člena výboru ASKA. Voľbou bolo potrebné doplniť 5. člena výboru ASKA.
Delegáti si vybrali volebnú komisiu:
Predseda volebnej komisie: Michala Mračka
Člen volebnej komisie:
Kamila Bzdúšková
Člen volebnej komisie:
Adela Kružinská
Voľba o predloženom návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Predseda volebnej komisie M. Mračka vyzvala delegátov, aby si hlasovaním zvolili spôsob hlasovania. Navrhla
tajné hlasovanie.
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
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ZA: 9

PROTI: 4

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÝ: 1delegát

P. Vakonič po prijatí kandidatúry, nakoľko bol navrhnutý delegátmi ako kandidát do volieb na miesto člena
výboru, podal členom výboru písomné odstúpenie z funkcie predsedu DR.
P. Vakonič bol jediný navrhnutý kandidát na člena výboru.
Predseda volebnej komisie vyzval delegátov k hlasovaniu :
ZA: 7
PROTI: 8
ZDRŽAL SA: 0
Nakoľko kandidát nebol zvolený, voľby pokračovali 2. kolom. Jediným kandidátom bol P. Vakonič.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 8
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 0
Po odstúpení predsedu DR bolo potrebné voliť člena DR.
Predseda volebnej komisie vyzval delegátov, aby navrhovali kandidátov. Navrhnutý bol jediný kandidát P.
Sorger, ktorý kandidatúru prijal.
Predseda volebnej komisie vyzval delegátov, aby si hlasovaním zvolili spôsob hlasovania. Navrhla tajné
hlasovanie.
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 8
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 0
1 hlasovací lístok neplatný
8. „Nečlenovia“
Podľa zápisnice zo schôdze výboru ASKA, požiadal predseda ASKA L. Ujházi o vyjadrenie SKJ, či môžeme
vydávať nečlenom výkonnostné zošity. E-mail bol poslaný na SKJ 19.11.2008. Odpoveď
(príloha č.11) napísaná z SKJ jasne znie, že ASKA nesmie vydávať nečlenom VZ.
Viacerí delegáti požadujú vysvetlenie na základe čoho vydalo SKJ toto rozhodnutie.
E. Lengyelová citovala zo zákona o Združovaní občanov, podľa ktorého majú občania právo zúčastňovať sa
aktivít bez povinnosti združovať sa.
R. Lukáč navrhol, aby pretekár, ktorý ukončí členstvo bol vypísaný na web stránke a aby mu bola odobratá
licencia.
J. Kolarovová navrhla hlasovanie o nečlenoch z dôvodu zistenia, či je potrebné sa ďalej zaoberať touto otázkou,
a či do doby vysvetlenia si situácie s SKJ môžu ďalej pretekať všetci držitelia VZ:
Hlasovanie o návrhu, aby nečlenovia mohli pretekať na našich pretekov agility:
ZA: 9
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie bolo len informatívne. Na základe zistenia poveruje ZD výbor, aby do 30 dní od ZD zistil aký postoj
má ASKA k nečlenom zaujať na základe ďalšej komunikácie s SKJ.
9. Návrh Pravidiel ASKA - príloha č. 12
Uvedený dokument predložil výbor e-mailom delegátom ASKA.
R. Lukáč navrhol prepracovať Pravidlá ASKA.
Viacerí delegáti sa vyjadrili o potrebe ucelených Pravidiel ASKA.
Hlasovanie o návrhu, aby výbor pokračoval na vypracovaní Pravidiel ASKA:
ZA: 11
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 2
NEPRÍTOMNÝ: 1 delegát
10. Návrh na doplnenie Volebného poriadku ASKA - príloha č.6
Tento návrh poslal výbor e-mailom delegátom. Delegáti volebný poriadok pripomienkovali.
Hlasovanie o návrhu :
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
NEPRÍTOMNÍ: 2 delegáti
11. Štatút rozhodcu
Výbor ASKA na žiadosť SKJ poslal Štatút rozhodcu. SKJ odporučilo prepracovať tento dokument po
konzultácii s pracovníkmi SKJ.
M. Vakoničová pripomenula, že pokiaľ nemáme hlavného rozhodcu, nemá kto potvrdiť prechod národného
rozhodcu - po splnení podmienok, na medzinárodného.
E. Lengyelová navrhla, aby takéto potvrdenie vydal výbor ASKA.
Delegáti viedli chvíľu rozpravu, či je potrebný v ASKA hlavný rozhodca.
Z. Matejková navrhla, aby sme o zachovaní funkcie hlavného rozhodcu hlasovali.
I. Lukáčova pripomenula, že hlavného rozhodcu potrebujeme kvôli školeniu garantov a príprave rozhodcov.
Hlasovanie, aby bola v ASKA funkcia hlavný rozhodca:
ZA: 6
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 7
Funkcia hlavného rozhodcu ASKA bola zrušená.
Hlasovanie o návrhu, aby P. Vakoničovi potvrdil výbor splnenie podmienok pre prechod z národného rozhodcu
na medzinárodného:
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
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12. Návrh na doplnenie Disciplinárneho poriadku ASKA
Tento návrh poslal výbor e-mailom delegátom. Delegáti disciplinárny poriadok pripomienkovali.
E. Gašparová navrhla doplniť A) Všeobecné ustanovenia bodom 4.Priestupky rozhodcov agility rieši SKJ na
podnet výboru ASKA.
Hlasovanie o návrhu :
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 3 delegáti
Výbor navrhol prijať upravený Disciplinárny poriadok (príloha č.7).
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4
NEPRÍTOMNÍ: 4 delegáti
Upravený Disciplinárny poriadok nebol prijatý.
13. Návrh na doplnenie Organizačného poriadku ASKA
Tento návrh poslal výbor e-mailom delegátom. Delegáti Organizačný poriadok ASKA pripomienkovali.
P. Sorger navrhol, aby v časti 1. Členstvo v ASKA, Každý člen je povinný, navrhovaný bod 4. fyzickú osobu,
ktorá ukončila činnosť v klube, ktorý je členom ASKA, považovať za člena ASKA ešte po dobu 60 dní bol
vypustený.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 1
PROTI: 11
ZDRŽAL SA: 2
NEPRÍTOMNÝ: 1 delegát
Hlasovanie o návrhu, aby ochranná lehota bola 60 dní v časti 1.Členstvo ASKA, Každý člen je povinný,
navrhovaný bod 4.fyzickú osobu, ktorá ukončila činnosť v klube, ktorý je členom ASKA, považovať za člena
ASKA ešte po dobu 60 dní:
ZA: 12
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 0
E. Lengyelová navrhla zmeniť „Činnosť výboru“ na „Práva a povinnosti výboru“
Hlasovanie o návrhu P. Vakoniča, aby v časti 2.Orgány ASKA,ÚlohyZD, bod d.) voliť trénera reprezentácie
ASKA sa zmenil na d.) voliť vedúceho reprezentácie ASKA:
ZA: 13
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
NEPRÍTOMNÝ: 1 delegát
Delegáti odporučili používať termín vedúci reprezentácie vo všetkých dokumentoch a uložili výboru spracovať
náplň funkcie vedúceho reprezentácie
Nakoľko ASKA v súčasnosti nemá hlavného rozhodcu a výboru bolo uložené pripraviť Pravidlá ASKA na
najbližšie ZD, prítomní sa zhodli, že z časti 2.Orgány ASKA, Činnosť výboru, budú vypustené body:
j.) voliť a odvolávať hlavného rozhodcu ASKA
s.) na návrh hlavného rozhodcu a delegáta FCI robiť zmeny Skúšobného a súťažného poriadku ASKA
V časti 3. Delegát SKJ v komisii agility FCI, Úlohy delegáta, odporučili prítomní doplniť bod
d.) zúčastňovať sa ZD.
Hlasovanie o predložených návrhoch:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1 delegát
Upravený Organizačný poriadok je v prílohe č.8.
14. Sadzobník poplatkov ASKA - príloha č. 13
Delegáti uložili výboru prepracovať sadzobník poplatkov ASKA, ktorého návrh bol zaslaný delegátom e-mailom
tak, aby zahŕňal všetky doterajšie poplatky a tie aby boli uvádzané aj v Sk, aj v eur podľa zákona.
15. Správa delegáta SKJ komisie agility FCI - príloha č. 4
Správa bola rozposlaná delegátom e-mailom.
16. Voľba usporiadateľa MSR v agility 2009
Bol predložený len jeden návrh klubom AK SKIPER Bratislava.
Navrhnuté podmienky:
termín
22.-23.8.2009
miesto konania
Šintava, tréningové futbalové ihrisko
povrch
tráva
maximálny počet účastníkov
150 z toho 90 pre slovenských účastníkov, členov ASKA
štartovné
16eur (cca 482Sk) za prvého psa
13eur (cca 392Sk) za ďalšieho psa
Uzávierka
1.8.2009
rozhodcovia
Jiřina Máčková (CZ)
Herbert Reichel (A)
garant
Martina Vakoničová
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M. Vakoničová podala návrh na hlasovanie o zmene Skúšobného poriadku ASKA, nakoľko MSR 2009
v predloženom návrhu sú otvorené aj pre zahraničných pretekárov.
Hlasovanie o návrhu M. Vakoničovej, aby MSR 2009 boli otvorené aj pre zahraničných pretekárov:
ZA: 10
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 2
Na MSR 2009 bude zadaný vo všetkých veľkostných kategóriách (S,M,L) titul Majster SR v agility prvému
najlepšie umiestnenému občanovi SR, členovi klubu združenom v ASKA.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 10
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 3
Hlasovanie o návrhu, aby sa na MSR 2009 udeľovali tituly vo všetkých veľkostných kategóriách (S,M,L)
1.vicemajster SR v agility druhému najlepšie umiestnenému občanovi SR, členovi klubu združenom v ASKA
a 2.vicemajster SR v agility tretiemu najlepšie umiestnenému občanovi SR, členovi klubu združenom v ASKA.
ZA: 9
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 4
Hlasovanie o návrhu, aby v družstvách, vo všetkých veľkostných kategóriách (S,M,L) bol zadaný titul Majster
SR v agility družstiev najlepšie umiestnenému družstvu, ktoré je zložené z občanov SR, ktorí sú členmi klubu
združenom v ASKA:
ZA: 10
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 3
Hlasovanie o návrhu, aby usporiadateľom MSR 2009 bol AK SKIPER Bratislava s predloženým návrhom :
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4
M. Vakoničová podala návrh na zrušenie hlavného rozhodcu na MSR 2009.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 3
PROTI: 8
ZDRŽAL SA: 3
NEPRÍTOMNÝ: 1 delegát
Hlasovanie o návrhu, aby podmienkou účasti na MSR bola zložená skúška A1 bez trestných bodov
alebo zložená skúška vo vyššej kategórii, v termíne od skončenia MSR 2008 do uzávierky MSR 2009:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie o návrhu, aby zahraniční účastníci mali rovnaké podmienky účasti ako slovenskí pretekári na MSR
2009:
ZA: 11
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 2
17. Správa o MS a EO 2008
Správu o MS v Helsinkách (Fínsko) a EO v Gelsenkirchene (Nemecko) predniesla I. Lukáčová. Pochválila
reprezentáciu a podotkla, že to bola najlepšia reprezantácia doposiaľ. Určite stojí za to spomenúť niektoré
výsledky z MS: 3. miesto v Jumpingu družtiev large v zložení: Helena Potfajová, MKA Ister Bratislava,
Michala Mračka, KK 3G, Renáta Králová, Agility Pedigree Bratislava. V súčte družstiev skončili na 6. mieste.
Spomenúť si zaslúži aj 6. miesto Oľgy Novákovej z Agility Pedigree Bratislava v súťaži jednotlivcov v kategórii
medium.
18. Návrh rozpočtu na rok 2009 - príloha č. 5
Tento návrh predložil výbor e-mailom členom ASKA. Delegáti presunuli jeho prejednávanie na ďalšie ZD.
19. EO 2010 na Slovensku
Nakoľko ASKA kandidovala na usporiadanie EO 2010 na Slovensku, viedli prítomní rozpravu o tom či sme
schopní usporiadať túto veľkú akciu.
Hlasovanie o návrhu, aby výbor predložil členom projekt o tom, čo všetko daná akcia obnáša.
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8
NEPRÍTOMNÍ: 3 delegáti
Hlasovanie o návrhu zrušiť kandidatúru ASKA na EO 2010:
ZA: 8
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 3
NEPRÍTOMNÝ: 1delegát
Delegáti poverili delegáta SKJ v komisii agility FCI T. Glabazňu, aby oznámil skutočnosť na zasadnutí komisie
agility FCI.
20. Návrh kvalifikačných podmienok na MS, EO, EOJ 2009
Prvý návrh na kvalifikáciu MS 2009 predložila I.Lukáčová. Výber reprezentantov podľa jej návrhu bude
subjektívny, podľa dosahovaných výsledkoch na pretekoch si vyberie reprezentantov, ktorých osloví a pozve na
účasť v kvalifikácii ona sama alebo sa prihlásia samostatne alebo prostredníctvom svojho trénera.
Kvalifikácia bude prebiehať od 1.12.2008 do 10.7.2009.
Súčasťou kvalifikácie budú kvalifikačné behy, najlepšie na umelej tráve 11.-12.7.2009. 15.7.2009 vyhlási
vedúca reprezentácie výsledky kvalifikácie. Z každej kategórie (S, M, L ) budú vybratí 4 reprezentanti.
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S ďalším návrhom vystúpila M. Vakoničová, ktorá navrhovala bodový systém výberu.
Posledný návrh zaznel od A. Brúhovej, ktorá navrhovala tiež bodový systém výberu. Nakoľko A. Brúhová
nemala návrh so sebou, svoj návrh stiahla.
Hlasovanie o návrhu kvalifikačných podmienok na MS 2009 predložený I. Lukáčovou:
ZA: 8
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie o návrhu kvalifikačných podmienok na MS 2009 M. Vakoničovej:
ZA: 4
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 5
Pre nedostatok času bol bod Diskusia vypustený z programu.
Uznesenie zhromaždenia delegátov ASKA
Schvaľuje:
1. návrh programu po úpravách
2. overovateľa zápisnice M. Vakoničovú
3. zapisovateľa uznesenia E. Lengyelovú
4. volebnú komisiu: Michala Mračka - predseda, Kamila Bzdušková - člen, Adela Kružinská - člen
5. tajný spôsob hlasovania vo voľbách člena výboru a člena dozornej rady
6. doplnenie výboru o jedného člena - P.Vakoniča
7. doplnenie dozornej rady o jedného člena - P. Sorgera
8. aby sa výbor ďalej zaoberal prípravou dokumentu Pravidlá agility ASKA
9. Volebný poriadok ASKA vrátane doplnkov a pripomienok
10. zrušenie funkcie hlavného rozhodcu
11. Disciplinárny poriadok ASKA, vrátane doplnkov a pripomienok
12. Organizačný poriadok ASKA, vrátane doplnkov a pripomienok
13. organizátora MSR 2009 – Agility klub SKIPER Bratislava
14. zmeny Súťažného poriadku ASKA:
- otvorenie MSR pre zahraničných pretekárov
- tituly:
Jednotlivci
Majster SR v agility prvému najlepšie umiestnenému občanovi SR, členovi klubu združenom v ASKA.
1.vicemajster SR v agility druhému najlepšie umiestnenému občanovi SR, členovi klubu združenom v ASKA
2.vicemajster SR v agility tretiemu najlepšie umiestnenému občanovi SR, členovi klubu združenom v ASKA.
Družstvá
Majster SR v agility družstiev najlepšie umiestnenému družstvu, ktoré je zložené z občanov SR, ktorí sú členmi
klubu združenom v ASKA:
15. kvalifikačné podmienky pre MSR v agility 2009, ktoré sú rovnaké pre všetkých účastníkov
16. odstúpenie Slovenska z kandidatúry na usporiadateľa EO 2010 a poveruje T. Glabazňu, aby o tom
informoval komisiu agility FCI na jej najbližšom zasadnutí
17. vedúceho reprezentácie na MS 2009 a jeho koncepciu-I. Lukáčovú
Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z minulého ZD
2. správu o hospodárení ASKA
3. správu DR
4. odstúpenie P. Vakoniča z dozornej rady
5. návrh T. Glabazňu – presunúť bod schválenie Pravidiiel agility ASKA na nasledujúce ZD
6. správu delegáta SKJ v komisii agility FCI T. Glabazňu
7. správu z MS a EO 2008
8. presunutie bodu Rozpočet na rok 2009 na nasledujúce ZD
Ukladá výboru:
1. spracovať správu o činnosti výboru ASKA a zaslať ju členom ASKA (spracuje to pôvodný výbor)
Termín: do 13. 12. 2008
2. začať riešit otázku nečlenov ASKA v spolupráci s SKJ a právnikmi v termíne do 30 dní od ZD
3. spracovať nový návrh Štatútu rozhodcu a konzultovať ho s pracovníkmi SKJ
4. požiadať prostredníctvom výboru ASKA SKJ o zaradenie P. Vakoniča do zoznamu medzinárodných
rozhodcov agility
5. spracovať náplň funkcie vedúceho reprezentácie
6. vypracovať pre členov ASKA všetky poplatky ASKA prepočítané na euro konverzným kurzom vo forme
sadzobníka
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