Zápisnica zo zhromaždenia delegátov ASKA

Dátum: 21.2.2009
Miesto: Žilina - Závodie, ZŠ – na Školskej ulici
Prítomní: viď prezenčnú listinu
Program: pozri pozvánku

Predseda ASKA T. Glabazňa privítal delegátov a konštatoval uznášaniaschopnosť
zhromaždenia, pretože podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 18 delegátov.
Voľba overovateľa zápisnice
Delegáti navrhli za overovateľa zápisnice M. Vakoničovú. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 6
PROTI: 5 ZDRŽAL SA: 7
Návrh nebol prijatý.
Ďalej bola za overovateľku zápisnice navrnutá Z.Pěčková. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 12 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý.
Schválenie programu
Delegáti navrhli zmeny programu. P.Sorger navrhol zaradiť do programu bod: Zmena
Rokovacieho poriadku ASKA. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.
H. Heizerová navrhla zaradiť do programu bod: Výkonnostná trieda – veteráni. Hlasovanie
o uvedenom návrhu:
ZA: 16 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o programe zhromaždenia delegátov ASKA s prijatými zmenami:
ZA: 18 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Na zhromaždenie delegátov prišli ďalší dvaja členovia , delegáti Rona Košice a AK Pro Plan
Prešov. Počet delegátov sa zvýšil na 20.
Zmena Rokovacieho poriadku ASKA
P.Sorger navrhol zmenu Rokovacieho poriadku ASKA v časti C) bode 6 v uvedenom znení:
Uznesenie je prijaté získaním prostej väčšiny hlasov delegátov zapísaných v prezenčnej listine.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 5 PROTI: 14 ZDRŽAL SA: 1
Návrh nebol prijatý.
R. Lukáč navrhol boplniť znenie časti C) bodu 6 v Rokovacom poriadku ASKA .Časť C) 6 podľa
návrhu znie: Uznesenie je prijaté získaním prostej väčšiny hlasov delegátov prítomných na
zhromaždení pred samotným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 14 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
R. Lukáč navrhol doplniť Rokovací poriadok ASKA o bod na zlepšenie disciplíny prítomných
počas rokovania. Tento návrh sťahol a predloží ho na najbližšom zhromaždení po dopracovaní.
Správa o činnosti výboru ASKA
Správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Delegáti ju pripomienkovali a zobrali na
vedomie.
Správa o hospodárení
Správa bola rozposlaná členom ASKA e- mailom. Predseda ASKA oznámil, že do 31.12.2008
nezaplatili členský poplatok : KK Excel Trenčín, AK Pro Plan Prešov, MKK Trnava a KPKA Košice.
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Na účte sú platby zo začiatku roka 2009, pravdepodobne za členské, ktoré nie sú identifikovateľné.
Kluby z Prešova a Trnavy sa preukázali dokladom o zaplatení.
J. Krupár navrhol vylúčiť členov ASKA, ktorí do stanoveného termínu nezaplatili členský poplatok.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 1 PROTI: 14 ZDRŽAL SA: 5
Návrh nebol prijatý.
Roman Lukáč navrhol, aby výbor informoval členov ASKA, či uvedené kluby si zaplatili členské
poplatky.
T. Glabazňa navrhol, aby členom ASKA, ktorí do 28.3.2009 nezaplatia členský poplatok, zaniklo
členstvo v ASKA od 1.3.2009. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 16 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
Delegáti dali návrh na úpravu Organizačného poriadku ASKA. Doplniť časť Práva a povinnosti
výboru ASKA o bod - ukončiť členstvo členovi ASKA, ktorý nezaplatí členský príspevok do
stanoveného termínu. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 18 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
Podľa tejto prijatej zmeny navrhli prítomný doplniť v Organizačnom poriadku ASKA vetu: V prípade
porušenia predpisov ASKA sa postupuje podľa Disciplinárneho poriadku ASKA ( príloha č.1) mimo
zaplatenia členského poplatku do stavoveného termínu.
Správu o hospodárení vzalo zhromaždenie delegátov na vedomie.
Správa dozornej rady ASKA
Správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Obsahovala aj plnenie uznesenia minulého ZD.
Prítomní správu pripomienkovali a vzali na vedomie.
Správa delegáta v komisii agility FCI
Správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Prítomní správu pripomienkovali, uložili
T. Glabazňovi rozposlať propozície na EO 2009 a vzali ju na vedomie.
ATS 2009
H. Heizerová otvorila diskusiu o možnosti konania sa 2 pretekov zaradených do ATS v rovnakom
termíne.
Delegáti hlasovali o návrhu, aby sa súťaž ATS aj naďalej konala:
ZA:16 PROTI:1 ZDRŽAL SA: 3
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby sa o súťaži ATS nehlasovalo každý rok, ale aby táto súťaž mala stály
dokument o pravidlách, ktoré môže ZD podľa potrieb meniť:
ZA: 18 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby v rovnakom termíne sa mohlo konať 2 a viac pretekov zaradených do
ATS:
ZA: 7
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 6
Návrh nebol prijatý.
H. Heizerová navrhla, aby v tomto roku mohli byť obidva preteky usporiadané klubmi MKA
ISTER Bratislava a SPAM Košice v rovnakom termíne zaradené do ATS. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 16 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 3
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby moholi byť aj iné preteky ( zatiaľ nezaradené do terminového kalendára
ASKA) zaradené do ATS v termíne, v ktorom už preteky zaradené do ATS sú:
ZA: 7
PROTI: 12 ZDRŽAL SA: 1
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby súčasťou žiadosti o zaradenie pretekov do kalendára akcií ASKA bolo
aj zaradenie pretekov do ATS.
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby od roku 2010 boli zaradené do ATS len 1 preteky v jednom termíne:
ZA: 13 PROTI: 6
ZDRŽAL SA:1
Návrh bol prijatý.
Zhromaždenie delegátov uložilo výboru zapracovať zmeny do pravidiel ATS.
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Hlasovanie o návrhu, aby otázka o zaraďovaní pretekov do ATS v prípade viacerých pretekov
konaných v rovnakom termíne bola prerokovaná až na jesennom ZD:
ZA: 15 PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
Výkonnostná trieda A3 – prestupy, obhajoby, titul A3Ch
Návrh predložil klub KK3G Bratislava.
Hlasovanie o predloženom návrhu § 43, o možnosti doživotne sa zúčastňovať pretekov
v kategórii A3:
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu § 44, o podmienkach , ktoré je potrebné splniť na dosiahnutie
titulu A3Ch :
ZA: 18 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
Pre súčasných držiteľov A3 kariet navrhuje predkladateľ nasledujúce pravidlá:
Držiteľ prvej A3 karty postupuje podľa §43 a § 44.
Držiteľ druhej A3 karty musí splniť 7 umiestnení plus 67 bodov
Držiteľ tretej A3 karty musí splniť 4 umiestnenia plus 33 bodov, alebo ak mu k titulu chýbajú len 1
alebo 2 skúšky, môže si ich splniť podľa starých pravidiel do stanoveného termínu. Ak sa mu to
nepodarí, musí následne splniť 4 umiestnenia a 33 bodov. Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 16 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Výkonnostná trieda – veteráni
Návrh predložila za MKA Ister Bratislava H.Heizerová. Hlasovanie o návrhu, ktorého súčasťou je
aj nevratnosť prestupu do inej výkonnostnej kategórie, povinnosť otvárať triedu vetránov na pretekoch
usporiadaných pod ASKA od roku 2010:
ZA:7
PROTI: 10 ZDRŽAL SA: 3
Návrh nebol prijatý.
Štatút rozhodcu agility
Návrhy dokumentov Poriadok pre menovanie rozhodcov agility a Prechodné ustanovenia
rozposlal výbor členom ASKA e – mailom. T. Glabazňa vysvetlil, že boli napísané po konzultáciach
so SKJ a nahradia súčasný Štatút rozhodcu agility. Hlasovanie o predložených návrhoch Poriadok pre
menovanie rozhodcov agility a Prechodné ustanovenia:
ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.
Prítomnými bola navrhnutá povinnosť uvádzať v propozíciach pretekov meno a priezvisko
hospitantov.Hlasovanie o návrhu:
ZA: 8
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 12
Návrh nebol prijatý.
Reprezentácia – MS, EO, EOJ 2009
Vedúca reprezentácie I.Lukáčová vybaví pre reprezentáciu MS 2009 hromadnú prihlášku, dresy
a zabezpečí morálnu podporu. Ubytovanie a cestu si pretekári zabezpečia sami.
Na EO 2009 sa môžu tími prihlásiť bez kvalifikácie.Hlasovanie o návrhu, aby tím líder pre
družstvo Slovenska na EO 2009 bola M.Mračka:
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý. M. Mračka zabezpečí spoločné prihlásenie na EO, zloženie družstiev a tričká.
Hlasovanie, aby na EOJ 2009 vyslala ASKA spoločnú reprezentáciu a vybavila spoločnú
prihlášku a zaplatenie štartovného:
ZA: 16 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý. Vedúca reprezentácie EOJ I. Lukáčová zabezpečí spoločné prihlásenie, tričká
a družstvá.
Rozpočet ASKA 2009
Návrh rozpočtu bol rozoslaný členom ASKA e – mailom. Krátko sa viedla diskusia o tom, či by sa
ASKA mala zaujímať o získavanie dotácií z verejných zdrojov.
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Hlasovanie o návrhu, aby sme podporovali reprezentáciu z rozpočtu ASKA:
ZA: 19 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
M. Lovaszová navrhla, aby sa z rozpočtu ASKA podporovali tréningy a sústredenia. Hlasovanie
o návrhu:
ZA: 4
PROTI: 9 ZDRŽAL SA: 7
Návrh nebol prijatý.
T. Glabazňa navrhol zvýšiť odvody z pretekov na 1 euro. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 7
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 7
Návrh nebol prijatý.
P. Vakonič navrhol zvýšiť odvody z pretekov na 0,5 eur. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
R. Lukáč navrhol stanoviť výšku odvodov z pretekov v percentách. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 9
PROTI: 6 ZDRŽAL SA: 5
Návrh nebol prijatý.
Prítomní navrhli zmenu výšky odvodov z pretekov od 21.2.2009. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 8
PROTI: 8 ZDRŽAL SA: 4
Návrh nebol prijatý.
Prítomní navrhli zmenu výšky odvodov z pretekov od 1.1.2010. Hlasovanie o návrhu.
ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 3
Návrh bol prijatý.
T. Glabazňa predložil návrh na rozpočet pre reprezentáciu 2009:
1. MS 2009 – každému tímu, reprezentujúcemu Slovensko na MS 2009, ASKA zaplatí štartovné.
Vedúcemu reprezentácie 400 eur na náklady spojené s účasťou na MS
2. EO 2009 – každému tímu, reprezentujúcemu Slovensko na EO 2009, ASKA zaplatí štartovné.
3. EOJ 2009 – každému tímu, reprezentujúcemu Slovensko na EOJ 2009, ASKA zaplatí štartovné.
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby účastníkom MS 2009 bol schválený príspevok 130 eur na človeka ( nie
tím):
ZA: 12 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý.
Disciplinárny poriadok ASKA
Predložené boli návrhy E. Gašparovej z OZ PSA a výboru ASKA. Delegáti hlasovali o návrhu,
ktorý bubú ďalej pripomienkovať a hlasovať o jeho prijatí. Hlasovanie o návrhu E. Gašparovej:
ZA: 4
PROTI: 9 ZDRŽAL SA: 7
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu výboru:
ZA: 12 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 6
Návrh bol prijatý.
Ďalej sa návrh výboru pripomienkoval. Podľa prijatého dokumentu Poriadok pre menovanie
rozhodcov agility sme upravili návrh: A) Všeobecné ustanovenia vypustením bodu 4. a doplnením
bodu 2..... rozhodca a delegát v komisii agility FCI alebo iná fyzická osoba...... E) Rozhodnutie ,
doplnením: V prípade previnenia rozhodcu a delegáta v komisii agility FCI sa posiela ďalší originál
SKJ. G) Vykonateľnosť rozhodnutia, vypustením bodu 3. E.Gašparová navrhla vypustiť z časti C)
Disciplinárne konanie bod 1c) poškodením iného člena ASKA svojim jednaním. J Kolarovová navrhla
doplniť D) Disciplinárne opatrenia bodom 5.Disciplinárna komisia nemusí uložiť žiadne z uvedených
disciplinárnych opatrení, ale o riešení musí informovať členov ASKA a účastníkov konania. R. Lukáč
navrhol doplniť C) Disciplinárne konanie bod 1. pri hrubom zaobchádzaní so psom
Hlasovanie o upravenom návrhu Disciplinárneho poriadku ASKA predloženého výborom:
ZA: 12 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý.
Pravidlá ASKA
Výbor navrhol, aby pre nedostatok času boli Pravidlá ASKA pripomienkované na najbližšom ZD
a prijaté zmeny zapracované výborom do Súťažného a Skúšobného poriadku ASKA.
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Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 19 PROTI: 0
ZDRŽAL SA:1
Návrh bol prijatý.
Diskusia
T. Glabazňa oboznámil prítomných o riešení podnetu P. Sorgera , ktorým sme sa zaoberali pred
ZD mailovou konferenciou. Na pretekoch usporiadaných KPKA Košice pretekal pretekár s neplatným
výkonnostným zošitom ( pes nebol odmeraný rozhodcom). Zodpovednosť za uvedenú situáciu má
garant akcie – I. Lukáčová. Pretekárovi boli skúšky vo výkonnostnom zošite vyškrtnuté.
Hlasovanie o návrhu, aby pri žiadosti o vydanie výkonnostného zošita pre psa, ktorý už
výkonnostný zošit mal a bol odmeraný rozhodcom, výborom poverená osoba, v súčasnosti P.
Vakonič, skontrolovala a prepísala výšku psa do ďalšieho výkonnostného zošita:
ZA:20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Nakoľko všetci oslovení medzinárodní rozhodcovia sa nemôžu zúčastniť MSR 2009 ako hlavný
rozhodca , navrhol garant akcie M. Vakoničová , aby funkcia hlavný rozhodca bola zrušená.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 9
PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 7 NEPRÍTOMNÝ: 1 delegát
Návrh nebol prijatý.
Aby mohol byť vyriešený problém účasti hlavného rozhodcu na MSR 2009 podal P. Vakonič
návrh, aby funkciu hlavného rozhodcu mohol vykonávať medzinárodný rozhodca aj z inej krajiny.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 12 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
Zhromaždenie delegátov schvaľuje:
1. overovateľa zápisnice - Z. Pěčkovú
2. návrhy na zmeny programu, doplnenie bodov:
- zmena organizačného poriadku
- výkonnostná trieda – veteráni
3. doplnenie v rokovacom poriadku v bode 6 c) doplnením ...pred samotným hlasovaním
4. zánik členstva členom ASKA, ktorí do 28.2.2009 nezaplatia členský poplatok za rok 2008
5. doplnenie organizačného poriadku – Výbor má povinnosť ukončiť členstvo člena ASKA, ktorý
nezaplatí členský príspevok do stanoveného termínu.
6. organizovanie ATS súťaže v roku 2009
7. stálu platnosť ATS pravidiel
8. organizovanie 2 pretekov ATS 2009 v jednom termíne - SPAM Košice a MKA Ister Bratislava
9. zaradenie pretekov do ATS na základe žiadosti o zaradenie do termínového kalendára ASKA
10.zaradenie pretekov do ATS od r. 2010 - len jedny preteky v jednom termíne
11. zaradiť tému ATS na jesennom ZD – zaradzovanie viacerých pretekov konaných v jednom termíne
12.§ 43 o možnosti doživotne pretekať v A3
13.§ 44 o nových pravidlá na získanie A3Ch
14.podmienky pre prechodné obdobie A3Ch
15.Poriadok pre menovanie rozhodcov agility a Prechodné ustanovenia
16.tím lídra pre EO 2009- M. Mračka
17.spoločnú výpravu na EOJ 2009
18.finančnú podporu reprezentácie ASKA na MS, EO, EOJ 2009
19.zvýšenie odvodov z pretekov – 0,5 eur
20.zmenu výšky odvodov z pretekov od 1.1.2010
21.rozpočet pre reprezentáciu na r.2009 – zaplatenie štartovného poplatku pre pretekárov na MS, EO,
EOJ a 400 eur pre vedúceho reprezentácie na SM 2009.
22.príspevok pre pretekárov na MS 2009 – 130 eur na človeka
23.Disciplinárny poriadok ASKA
24 zaradiť tému Pravidlá ASKA na jesennom ZD
25.hlavného rozhodcu na MSR, medzinárodného rozhodcu aj z inej krajiny ako SR
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Zhromaždenie delegátov berie na vedomie:
1. správu o činnosti výboru
2. správu o hospodárení
3. správu dozornej rady
4. správu delegáta v komisii agility FCI
Zhromaždenie delegátov ukladá:
1. výboru informovať členov ASKA o zaplatení členských poplatkov členmi, ktorí tak neurobili do
31.12.2008
2. T. Glabazňovi rozposlať propozície na EO 2009
3. výboru zapracovať zmeny do pravidiel ATS
4. M. Mračke – prihlásenie reprezentácie na EO 2009
- zloženie družstiev
- zabezpečiť spoločné tričká
- zabezpečiť pomoc počas pretekov
5. výboru zabezpečiť spoločnú platbu štartovného na MS, EO, EOJ 2009
6. I.Lukáčovej zabezpečiť tričká a spoločné prihlásenie reprezentácie EOJ 2009
7. výboru zapracovať doteraz platné zmeny do Súťažného a Skúšobného poriadku ASKA
8. ukladá P. Vakoničovi kontrolovať a prepisovať výšku psa do ďalšieho výkonnostného zošita psovi,
ktorý už bol odmeraný rozhodcom agility.
Hlasovanie zhromaždenia delegátov o prijatí uznesenia:
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŹAL SA: 0

Prílohy
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka s programom so zmenami
3. Rokovací poriadok so zmenami
4. Správa o činnosti výboru
5. Správa o hospodárení
6. Správa dozornej rady
7. Správa delegáta v komisii agility FCI
8. Organizačný poriadok so zmenami
9. Prijatý návrh zmien A3Ch - §43, §43
10.Poriadok pre menovanie rozhodcov agility
11.Prechodné ustanovenie k Poriadku pre menovanie rozhodcov agility
12.Rozpočet ASKA na 2009
13.Disciplinárny poriadok

Zápisnicu zapísala Jana Kolarovová :

Zápisnicu overila Zuzana Pěčková:
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