Asociácia slovenských klubov agility

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov ASKA

Dátum konania: 28.11.2009
Miesto konania: Žilina, Na štadión 35
Prítomní: viď prezenčnú listinu
Program: viď pozvánku

Zhromaždenie delegátov ASKA otvoril predseda ASKA T.Glabazňa , privítal
prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť ZD, nakoľko podľa prezenčnej listiny bolo
prítomných 22 delegátov z celkového počtu 26.
Výbor určil J. Kolarovovú zapisovateľkou zápisnice.
Voľba overovateľa zápisnice
Overovateľom zápisnice bol navrhnutý p. Sorger z KK Anička Košice. Hlasovanie
o návrhu:
ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Schvaľovanie programu.
Prítomní navrhovali zmeny programu.
L. Görcs z AFD Dunajská Streda navrhol pridať do programu: Stanovisko ZD k listu od
SKJ a Účasť T. Glabazňu v organizačnom výbore EO 2010. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 7 PROTI: 14 ZDRŽAL SA: 1
Návrh nebol prijatý.
A. Bednárik z MsKK Trnava navrhol doplniť program o bod: Termínový kalendár.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 3 PROTI: 11 ZDRŽAL SA: 8
Návrh nebol prijatý.
Z. Matejková z LAK navrhla pridať bod: Pevný termín ZD a rozpočet na rok 2010.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 10 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 10
Návrh nebol prijatý.
M. Vakoničová z PŠ Orin Bratislava navrhla pridať bod: Sadzobník poplatkovdoplnenie poplatku. Hlasovanie o návrhu.
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý. Bod bol doplnený v programe pred Diskusiu.
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P. Sorger z KK Anička Košice navrhol bod: Zmena Rokovacieho poriadku ASKA.
Hlasovanie o návrhu.
ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 7
Návrh bol prijatý. Bod Zmena Rokovacieho poriadku ASKA bol doplnený do programu pred
bod ATS.
Delegáti hlasovali o doplnenom návrhu programu ZD ASKA.
ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Správa o činnosti výboru ASKA.
Správu o činnosti výboru rozposlal predseda ASKA e-mailom všetkým členom ASKA.
Delegáti zobrali správu na vedomie.
Správa o hospodárení ASKA.
Správa o hospodárení ASKA bola rozposlaná e-mailom. Delegáti diskutovali o neúčasti
niektorých pretekárov na EO 2009, ktorým ASKA zaplatila štartovný poplatok. Správu
delegáti zobrali na vedomie.
Správa Dozornej rady ASKA.
Správa DR bola rozposlaná Predsedom DR e-mailom. R. Lukáč z Pedigree Bratislava
pripomienkoval, že nedostali od výboru oznámenie, podľa prijatého uznesenia
z predchádzajúceho ZD, o nezaplatení členského poplatku niektorými členmi do 31.12.2008.
Niektorí delegáti oznámili, že nedostali správu DR. Správu delegáti zobrali na vedomie.
Správa delegáta v komisii pre agility v FCI.
Správa delegáta v komisii pre agility v FCI bola rozposlaná e-mailom T. Glabazňom.
Delegáti diskutovali o povrchu na MS 2010 . T. Glabazňa oboznámil prítomných o práci
technickej komisie agility pri FCI. Správu delegáti zobrali na vedomie.
Správa vedúceho reprezentácie- MS FCI 2009, EOJ 2009
Vedúca reprezentácie I. Lukáčová z Pedigree Bratislava rozposlala správy o MS FCI
2009 a EOJ 2009 e-mailom. E. Lengyelová z MKA Ister sa vyjadrila, že správa je
nedostačujúca, nakoľko neobsahuje zoznam kvalifikantov a účastníkov, tiež prácu vedúceho
reprezentácie počas prípravy a pretekov. Výbor odporučil, aby v budúcnosti boli tieto správy
napísané detailnejšie a obsiahlejšie. Správu zobrali delegáti na vedomie.
Správa vedúceho reprezentácie – EO 2009
Správu o EO 2009 rozposlala e- mailom M. Mračka z KK3G Bratislava. Správu
delegáti vzali na vedomie.
M. Mračka podala návrh, aby správy o príprave a účasti na pretekoch ( MS,EO,EOJ)
rozposlal vedúci reprezentácie do 15 dní od ukončenia akcie. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 21 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Zmena rokovacieho poriadku.
P. Sorger z KK Anička Košice navrhol zmenu v Rokovacom poriadku ASKA, aby
uznesenia delegátov na ZD boli prijímané nadpolovičnou väčšinou zapísaných delegátov
v prezenčnej listine. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 7
PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 11
Návrh nebol prijatý.
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ATS
Delegáti diskutovali o súťaži ATS. Z.Matejková navrhla hlasovať, či vôbec delegáti
chcú, aby ATS pokračovalo ďalej. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15 PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 6
Návrh bol prijatý.
L. Ujházi z CC Cífer navrhol, aby všetky preteky usporiadané pod hlavičkou ASKA
s otvorenými behmi pre všetkých účastníkov (nie len napr. pre vybrané plemená, MSR) boli
zaradené do ATS. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 12 PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý.
Delegáti navrhli, aby v ATS boli bodované len behy , ktoré sú zapísané v propozíciách
do uzávierky pretekov. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 17 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 3
Návrh bol prijatý.
Niektorí delegáti navrhli, aby prví traja pretekári umiestnení na pretekoch ATS, boli
ohodnotení okrem bežných bodov za preteky ATS aj bonusovými bodmi. Hlasovanie
o návrhu:
ZA: 5 PROTI: 14 ZDRŽAL SA: 3
Návrh nebol prijatý.
Delegáti navrhli, aby víťazi ATS 2009 neplatili štartovné na všetkých pretekoch ATS
2010. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 1 PROTI:17 ZDRŽAL SA: 4
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby sa víťazi ATS 2009 mohli bezplatne zúčastniť jedných z
pretekov každého klubu, ktorý organizuje ATS preteky. V prípade, že klub organizuje viaceré
preteky, víťaz ATS 2009 si z nich môže vybrať jedny, ktorých sa bezplatne zúčastní:
ZA:16 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby víťazi ATS od roku 2010 mali ako odmenu bezplatnú účasť
na vybraných pretekoch počas ďalšej sezóny:
ZA: 7 PROTI: 11 ZDRŽAL SA: 4
Návrh nebol prijatý.
L. Ujházi z CC Cífer navrhol, aby o víťazovi pri rovnakom počte bodov rozhodol menší
počet absolvovaných ATS pretekov:
ZA: 15 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.
Výbor spracuje dokument ATS a uverejní ho na stránke ASKA.
Reprezentácia MS FCI ,EO, EOJ 2009
I. Lukáčová z Pedigree Bratislava ukončila prácu vo funkcii vedúci reprezentácie.
Delegáti dali návrh, aby vedúci reprezentácie bol volený každoročne na jesennom ZD.
Hlasovanie o návrhu.
ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0
Návrh bol prijatý.
MS FCI 2010 – návrh kvalifikácie predložila M. Mračka z KK3G Bratislava. Nakoľko
organizátori pretekov na Šintave zatiaľ nepotvrdili možnosť kvalifikačných behov, ktoré
navrhla spolu s ďalšími dvoma pretekmi (Kamenný mlyn, Trenčín) vo svojom návrhu
M. Mračka, oznámila, že tretie kvalifikačné preteky určí do 31.12.2009.

3

Delegáti hlasovali o predloženom návrhu kvalifikácie:
ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
M. Mračka bola navrhnutá do funkcie vedúca reprezentácie MS 2010. Hlasovanie
o návrhu.
ZA: 17 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.
EO 2010 - M. Mračka navrhla, aby sa na EO 2010 mohli kvalifikovať prednostne psy
s výkonnosťou A3, môžu byť vybrané aj psy s A2 urobenou do 17.5.2010. Potrebná
postupová rýchlosť je pre psy 4m/s. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 8 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 11
Návrh nebol prijatý.
Ďalší návrh kvalifikácie predniesol P. Vakovič z AK Skiper. Navrhol, aby sa
kvalifikácia konala na jedných pretekoch konaných v máji 2010. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 0 PROTI: 7 ZDRŽAL SA: 15
Návrh nebol prijatý.
Predseda ASKA T. Glabazňa navrhol, že ak počet prihlásených pretekárov prekročí
požadovaný limit, podmienky určí vedúci reprezentácie EO 2010. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 18 PROTI: 2 ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
M.Mračka bola navrnutá ako vedúca reprezentácie EO 2010. Hlasovanie o návrhu.
ZA:17 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 5
Návrh bol prijatý.
EOJ 2010
M. Lovaszová zo SPAM Košice bola navrhnutá ako vedúca reprezentácie EOJ 2010.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 16 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 6
Návrh bol prijatý.
MSR v agility 2010
Kandidatúra na usporiadanie MSR 2010 v agility nebola predložená . P.Vakonič z AK
Skiper navrhol, aby členovia ASKA predkladali svoje kandidatúry na MS 2010 elektronicky
na adresu člena dozornej rady P. Sorgera do 31.12.2009. P. Sorger ich zverejní do 4.1.2010 na
internetovej stránke ASKA. Jednotliví delegáti budú do 15.01.2010 elektronicky hlasovať na
adresu výboru ASKA. Zvíťazí kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Hlasovanie
o návrhu:
ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
Delegáti navrhli, aby podmienkou účasti na MSR bola aj naďalej minimálne skúška
A1 bez trestných bodov, zložená do uzávierky MSR u všetkých účastníkov. Hlasovanie
o návrhu:
ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
Prítomní navrhli, aby titul majster SR, 1. a 2. vicemajster SR mohol získať okrem
občana SR, aj iný občan s trvalým pobytom minimálne 6 mesiacov na území SR, člen ASKA.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15 PROTI: 3 ZDRŽAL SA:4
Návrh bol prijatý.
Prítomní navrhli, aby MSR mali fixný termín. Hlasovanie o návrhu:
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ZA: 7 PROTI: 6 ZDRŽAL SA: 9
Návrh nebol prijatý.
Zmeny skúšobného a súťažného poriadku.
R. Lukáč z Pedigree Bratislava navrhol povinné používanie rozpojiteľného kruhu. E.
Lengyelová z MKA Ister Bratislava upozornila, že technické parametre pre takýto kruh zatiaľ
nie sú pripravené. Z. Matejková z LAK a P. Vakonič z AK Skiper Bratislava navrhli možnosť
používať rozpojiteľný kruh, ale nie povinne. Pedigree Bratislava odstúpili od svojho návrhu
povinne používať rozpojiteľný kruh. Delegáti hlasovali o návrhu, aby sa mohol používať aj
rozpojiteľný kruh.
ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
Prítomní navrhli posudzovanie rozpojiteľného kruhu. Rozpojenie kruhu pri prekonávaní
je hodnotené chybou, rozpojenie pri odmietnutí diskvalifikáciou. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 22 PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Prítomní navrhli možnosť používať plastové tyčky na skokových prekážkach.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
J. Kelbel zo SPAM Košice navrhol, aby sa nekombinovali rôzne materiály na zónových
prekážkach. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 2 PROTI: 10 ZDRŽAL SA: 10
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby sa psom zhodené krídlo skokovej prekážky neposudzovalo
ako diskvalifikácia, ale ako chyba s výnimkou, ak sa prekážka v parkúre prekonáva ešte raz.
ZA: 14 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby platnosť zrušenia diskvalifikácie pri zhodení krídla bola od
1.1.2010:
ZA: 15 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 6
1 delegát neprítomný
Návrh bol prijatý.
L. Ujházi z CC Cífer navrhol zrušiť v Skúšobnom poriadku ASKA ( 2. Parkúr, 2.6.
Priebeh pretekov) vetu: „Po prekročení štartovnej línie sa už psovod nesmie vrátiť späť pred
túto líniu.“Hlasovanie o návrhu:
ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
M. Vakoničová z PŠ ORIN Bratislava navrhla zmenu limitu posudzovaných behov
jedným rozhodcom na pretekoch z 240 na 300 za deň. Hlasovanie o návrhu:
ZA:21 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Ospravedlnil sa a odišiel delegát za AK Aport Liptovský Mikuláš.
J. Poláková z AK a KK Hafík Bratislava navrhla úpravu v Skúšobnom poriadku ASKA
(4. Posudzovanie, 4.2.4. Špecifické chyby a odmietnutia časť Prekážky skokové) text o múre
a viadukte napísať samostatne. Výbor túto úpravu urobí.
T.Glabazňa navrhol, aby na pretekoch mohol rozhodca pri posudzovaní používať aj
asistenta. O tejto možnosti rozhodne garant akcie a rozhodca. Asistentom sa nezarátava počet
behov. Asistentom môže byť druhý delegovaný rozhodca. Hlavný rozhodca na MSR môže
byť tiež asistentom. Hlasovanie o návrhu:
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ZA: 20 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0
2 neprítomní delegáti
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby platnosť certifikátu garantov sa predĺžila na 6 rokov od
školenia v roku 2009:
ZA: 18 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
2 neprítomní delegáti
Návrh bol prijatý.
Sadzobník poplatkov ASKA.
M. Vakoničová z PŠ Orin Bratislava navrhla, aby poplatky za karty C.A.C.Ag. a res.
C.A.C.Ag. hradila ASKA. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 5
PROTI: 9
ZDRŽAL SA: 6
2 neprítomní delegáti
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu, aby ASKA predala organizátorom pretekov karty C.A.C.Ag. a res.
C.A.C.Ag. za cenu nákladov .
ZA: 13 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 4
2 neprítomní delegáti
T. Glabazňa navrhol zaokrúhlenie poplatkov za výkonnostné zošity. Poplatok za
prvý VZ z 6,64 € na 7,- € a poplatok za ďalší VZ z 1,66 € na 2,- € s platnosťou od
1.1. 2010. Hlasovanie o návrhu:
ZA: 19
PROTI. 0 ZDRŽAL: 2
1 neprítomný delegát
Návrh bol prijatý.
Diskusia.
I. Lukáčová z Pedigree Bratislava navrhla pravidelné stretávanie rozhodcov ASKA
a voľbu hlavného rozhodcu. E. Lengyelová z MKA Ister Bratislava navrhla, aby rozhodcovia
ASKA vybrali hlavného rozhodcu spomedzi seba . I. Lukáčová pripraví návrh o náplni
hlavného rozhodcu na najbližšie ZD.
Uznesenie
Zhromaždenie delegátov schvaľuje:
1. overovateľa zápisnice P. Sorgera
2. návrhy na zmeny programu zhromaždenia delegátov, doplnenie bodov:
- sadzobník poplatkov
- zmena rokovacieho poriadku
3. zasielanie správ vedúceho reprezentácie ASKA z MS, EO a EOJ do 15 dní od ukončenia
akcie
4. zotrvanie súťaže ATS
5. zaradenie všetkých pretekov na Slovensku s otvorenými behmi do ATS
6. bodovanie len tých behov v súťaži ATS, ktoré sú zapísané v propozíciách do uzávierky
pretekov
7. jedny preteky od jedného klubu v roku 2010 zdarma pre víťazov ATS 2009
8. rozhodnutie o víťazovi v ATS; pri rovnakom počte bodov víťazí účastník menšieho počtu
pretekov
9. voľbu vedúceho reprezentácie každoročne na jesennom ZD
10. kvalifikačné podmienky MS, ktoré predložila M. Mračka
11. M. Mračka ako vedúcu reprezentácie na MS 2010
12. výber reprezentácie na EO 2010, v prípade, že počet prihlásených prekročí povolený
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limit, vykoná vedúci reprezentácie
13. M. Mračka ako vedúcu reprezentácie na EO 2010
14. M. Lovaszovú ako vedúcu reprezentácie na JEO 2010
15. možnosť predkladania kandidatúr na MSR do 31.12.2009 elektronicky P.Sorgerovi,
zverejnenie kandidatúr do 4.1.2010 na stránke ASKA, elektronické hlasovanie delegátov
do 15.1.2010, zvíťazí kandidát s najväčším počtom hlasov.
16. kvalifikačné podmienky pre MSR 2010: A1 bez tresných bodov pre všetkých pretekárov,
splnená do uzávierky MSR.
17. udeľovanie titulov: majster SR, 1.a 2. vicemajster SR môže byť udelený aj občanovi inej
krajiny s trvalým pobytom na území SR minimálne 6 mesiacov a členstvom v ASKA
18. možnosť používať rozpojiteľný kruh od 1.1.2010
19. posudzovanie rozpojiteľného kruhu:
- rozpojenie pri prekonávaní je hodnotené chybou
- rozpojenie pri odmietnutí je diskvalifikácia
20. používanie plastových tyčiek na skokových prekážkach
21. posudzovať zhodenie bočnice psom ako chybu, s výnimkou ak sa prekážka v parkúre
prekonáva ešte raz, potom je hodnotená diskvalifikáciou.
22. platnosť hodnotenia zhodeného krídla ako chyba od 1.1.2010
23. vypustiť vetu zo Skúšobného poriadku ASKA (2. Parkúr, časť 2.6.):“Po prekročení
štartovnej línie sa už psovod nesmie vrátiť späť pred túto líniu.“
24. limit 300 tímov posúdených 1 rozhodcom za deň
25. možnosť posudzovania rozhodcov s asistentom.
26 .predĺženie platnosti certifikátu garantov na 6. rokov od roku 2009
27. výdavky na karty C.A.C.Ag. a res.C.A.C.Ag. zaplatí klub usporiadajúci preteky s
udeľovaním týchto titulov
28. zaokrúhlenie cien poplatkov: 1.VZ z 6,64 € na 7,- €
ďalšie VZ z 1,66 € na 2,- €
Zhromaždenie delegátov berie na vedomie:
1 .správu o činnosti výboru ASKA
2. správu o hospodárení
3. správu dozornej rady
4. správu delegáta v komisii pre agility FCI
5. správu vedúceho reprezentácie – MS FCI 2009,EOJ 2009
6. správu vedúceho reprezentácie – EO 2009
Zhromaždenie delegátov ukladá:
1. vedúcej reprezentácie Michale Mračka doplniť termín a miesto kvalifikačných pretekov na
MS 2010 do 31.12.2009
2. výboru spracovať zmeny v ATS a zverejniť ich na stránke ASKA
3. výboru zapracovať každoročné schvaľovanie vedúceho reprezentácie zhromaždením
delegátov do Organizačného poriadku ASKA
4. výboru zapracovať prijaté zmeny Skúšobného a Súťažného poriadku ASKA
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Prílohy:
1. Prezenčná listina ZD
2. Pozvánka s návrhom programu ZD
3. Schválený program ZD
4. Správa o činnosti výboru ASKA
5. Správa o hospodárení
6. Správa dozornej rady
7. Správa delegáta v komisii pre agility FCI
8. Správa veducého reprezentácie – MS FCI 2009, EOJ 2009
9. Správa veducého reprezentácie – EO 2009
10.Návrh kvalifikačných podmienok Michaly Mračka
11.Splnomocnenie predsedu DR
Hlasovanie delegátov o prijatí uznesenia:
ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 1 neprítomný delegát

Zapisovateľ zápisnice: Jana Kolarovová

Overovateľ zápisnice: Peter Sorger
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