Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
Kamenný Mlyn
26.02.2011
Prítomní: viď prezenčná listina
Program: viď pozvánka
Zhromaždenie delegátov ASKA (ďalej len ZD) otvoril Predseda ASKA Pavol Vakonič.
Privítal prítomných a konštatoval uznášaniaschopnosť ZD, nakoľko bolo prítomných 18
delegátov z celkového počtu 25. Stanovil zapisovateľku zápisnice, Z. Krušinovú.
Počet klubov v ASKA: 25
Počet prítomných delegátov: 18
Rozhodujúci počet hlasov (nadpolovičná väčšina zúčastnených delegátov) v hlasovaní je 10
Voľba overovateľa zápisnice
Dobrovoľne sa prihlásila M. Vakoničová.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
Schválenie programu
Ivan Lukášik navrhol doplniť program o
- bod „Vylúčenie klubov v roku 2010“ bol doplnený do programu pred diskusiu.
- voľbu nového delegáta pri komisii FCI – návrh bol po krátkej diskusii stiahnutý
Roman Lukáč upozornil, že člen DR nemôže byť zároveň delegátom . Na základe tohto
upozornenia poverila M. Vakoničová Pavla Vakoniča funkciou delegáta za Skiper.
ZD poverilo výbor zosúladením stanov do 31.05.2011.
Hlasovanie o programe , predloženom výborom ASKA:
ZA: 17
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.

Správa o činnosti výboru
Správa bola rozposlaná členom ASKA v predstihu e-mailom.
Správu o činnosti výboru zobralo ZD na vedomie.
Správa o hospodárení
Správa bola rozposlaná členom ASKA v predstihu e-mailom.
Bola konštatované opravy nepresností na základe mailového upozornenia Romanom
Lukáčom. Opravenú správu zobralo ZD na vedomie.

Správa Dozornej rady
DR konštatovala nesplnenie úlohy odoslať listy rodičom detí a juniorov, ktorí sa nezúčastnili
EOJ 2010. Predseda výboru vysvetlil toto nesplnenie tým, že neexistuje zoznam detí
prihlásených do reprezentácie na EOJ 2010. Členským klubom ASKA bola rozposlaná
žiadosť o adresy týchto rodičov. Listy, ktoré neboli odoslané poštou, boli odovzdané
delegátovi klubu SPAM s tým, že budú cez klub doručené.
Správu Dozornej rady zobralo ZD na vedomie.
REPREZENTÁCIA 2011
MS
Vedúca reprezentácie Iveta Lukáčová podala krátku správu o kvalifikácii a navrhla zmenu
kvalifikačných pretekov z Agility Cassovia Cup kvôli malému počtu prihlásených
kvalifikantov z východu Slovenska na samostatné kvalifikačné preteky 22.05.2011 na
Kamennom Mlyne.
Po búrlivej diskusii Roman Lukáč ml. podal návrh na hlasovanie o tomto presune.
Hlasovanie o presune kvalifikačných pretekov na 22.05.2011 na Kamenný mlyn.
ZA: 8
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 3
Opakované hlasovanie kvôli nesprávnemu počtu hlasov:
ZA: 9
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 3
Návrh nebol prijatý
Iveta Lukáčová požiadala organizátorov Agility Cassovia Cup-u o zverejnenie možností
ubytovania v Košiciach a okolí.
EOJ
Ladislav Görcs podal ZD krátku správu. Zo správy vyplynulo, že EOJ prebehne 16.17.07.2011 v Holandsku, presné miesto a povrch pretekov ešte nie je známy.
EO
ZD uložilo vedúcej reprezentácie oznámiť nominácie na EO 2011 k 16.05.2011.
Martina Vakoničová navrhla doplnenie kvalifikačných pretekov pre zostavenie družstiev pre
EO 2011 na preteky Prázdninové derby 9.-10.07. 2011.
Hlasovanie o doplnení pretekov do kvalifikácie EO
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7
Návrh bol prijatý

Eva Lengyelová podala návrh na uznesenie v znení:
Ukladáme výboru v spolupráci so súčasným vedením reprezentácie pripraviť návrh koncepcie
kvalifikácie pre MS, EO a EOJ na rok 2012 do 15.10.2011. Do toho istého dátumu môžu
podať ďalší záujemcovia vlastnú koncepciu kvalifikácie na MS, EO a EOJ pre rok 2012.
Hlasovanie o návrhu E. Lengyelovej
ZA: 8
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 8
Návrh nebol prijatý

ATS

Návrh Pavla Vakoniča v znení
ATS 2011 – vzhľadom na nízku účasť tímov na posledných pretekov, na ktorých sa
majú výsledky vyhodnocovať a zároveň odovzdať poháre navrhujem súťaž zatraktívniť
a pretekárov viac motivovať.
- namiesto pohárov finančná odmena
- obnoviť voľné štartovné na všetky slovenské preteky pre víťazov v nasledujúcom roku
bol stiahnutý
Dagmar Bednáriková navrhla zrušenie ATS. Po diskusii bol tento návrh stiahnutý
Z diskusie vyplynul návrh na zrušenie odmeňovania víťazov ATS z ASKA.
Hlasovanie o tomto návrhu:
ZA: 4
PROTI: 10
ZDRŽAL SA: 4
Návrh nebol prijatý
AK Skiper Bratislava poskytne zdarma štartovné na dva preteky, ktoré určí AK Skiper, pre
víťazov ATS.
MSR
Na podnet Romana Lukáča st. P. Vakonič podal vysvetlenie spočítavania hlasov emailového
hlasovania o návrhu usporiadania MSR 2011. Po diskusii bol podnet vzatý na vedomie
a výsledky hlasovania upravené.
Na návrh Petra Sorgera. ZD hlasovalo o potvrdení organizátora MSR 2011 podľa kandidatúry
z roku 2010 a zároveň o výnimke z SP aby MSR mohli usporiadať dvaja organizátori.
ZA: 13
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5
MSR 2011 bolo potvrdené hlasovaním ZD.

Získavanie podpory pre ASKA formou účelových prostriedkov.
Výbor navrhol hlasovanie v znení
ZD súhlasí s činnosťou výboru smerujúcou k získaniu účelových prostriedkov.
ZA: 17
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý
Rozpočet na rok 2011
Schvaľovanie navrhovanej sumy vo výške 2000 eur
ZA: 18
PROTI: 0
Návrh bol prijatý

ZDRŽAL SA: 0

Rozdelenie navrhovanej sumy:
500 eur – príspevok pre vedúcu reprezentácie a asistenta
800 eur – príspevok pre reprezentáciu na MS 2011
700 eur – príspevok pre reprezentácie EO a EOJ
Peniaze pre MS budú vyplatené do 31.10.2011 a peniaze pre EO a EOJ budú vyplatené do
15.08.2011.
ZA: 16
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý

Sadzobník poplatkov.
Pavol Vakonič navrhol zmeny vo vyplácaní odmien rozhodcom na sumy podľa platného
sadzobníka FCI. (posudzovačné na deň 35 eur a cestovné 0,35 eur/km)
Pozn. Pre toto konkrétne hlasovanie sa menia počty hlasov, keďže jeden delegát nie je
prítomný. Počet delegátov je teda 17 (jeden neprítomný), rozhodujúci počet hlasov je teda 9.
ZA: 14
Návrh bol prijatý.

PROTI: 3

ZDRŽAL SA: 0

Roman Lukáč st. navrhol zmenu výšky odvodov z pretekov za tím a deň z 0,50 eur na
0,00eur, s platnosťou od 26.02.2011.
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7
Návrh bol prijatý.
Jeden delegát odchádza, počet hlasujúcich delegátov sa teda trvale mení na 17. Rozhodujúci
počet hlasov je 9. ZD je naďalej uznášaniaschopné.
Školenie garantov
Predseda výboru ASKA P.Vakonič konštatoval potrebu usporiadania školenia garantov,
vzhľadom k prihláseným záujemcom.
Z nasledujúcej diskusie vyplynul návrh Ivety Lukáčovej na zmenu Súťažného poriadku
v bode č. 5 na text v znení:
„Garant je klubom poverená osoba, staršia ako 18 rokov.“
Zároveň sa vyškrtáva text: „a musí mať osvedčenie o absolvovaní kurzu garantov akcií“
ZA: 15
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý
Odchádzajú ďalší dvaja delegáti, počet hlasujúcich delegátov sa teda trvale mení na 15.
Rozhodujúci počet hlasov je 8. ZD je naďalej uznášaniaschopné.
Zmeny skúšobného a súťažného poriadku
Po diskusii sa delegáti zhodli, že prijatie zmien FCI sa presúva na jesenné ZD a poverilo
výbor zaradením tohto bodu do programu jesenného ZD.
Úprava číslovania výkonnostných zošitov.
Pavol Vakonič navrhol pridanie písmen SK pred číslo VZ, takže je potrebné upraviť text bodu
XI. Súťažného poriadku na:
„Výkonnostný zošit je označený písmenami SK a poradovým číslom, lomeno číslom
výkonnostného zošita tímu.“
Platnosť úpravy od 26.02.2011
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Výsledkové listiny.
Do súťažného poriadku do bodu X. Výsledková listina sa doplní položka zoznamu
-číslo VZ
Platnosť úpravy od 26.02.2011

ZA: 15
PROTI: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

ZDRŽAL SA: 0

Z ďalšej diskusie vyplynul návrh uznesenia v znení
„ZD ďalej ukladá výboru vytvoriť do 31.03.2011 pracovnú skupinu a internetovú diskusiu,
ktorá bude vytvárať dokument s názvom PRAVIDLÁ AGILITY SR. „
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý
Stránka www.agility.sk
ZD vzalo na vedomie, že výbor plánuje na stránke www.agility.sk zverejňovať viac
informácii, v rozsahu podľa návrhov na rokovanie.
(citácia z návrhov na rokovanie:
Na web stránke ASKA by som rád zverejňoval viac informácií. Konkrétne:
- výsledky pretekov
- zoznam držiteľov A3 karty
- zoznam A3 šampiónov
- zoznam slovenských rozhodcov, ich profil, parkúry, ... (s ich súhlasom)
- do budúcna vytvoriť databázu pretekárov (dostupnú evidenciu VZ)
- preklad stránky do angličtiny (aspoň základné časti) )

Diskusia:
Vylúčenie klubu APORT v roku 2010
ZD vzalo na vedomie a prediskutovalo sťažnosť I. Lukášika na vylúčenie klubu APORT
z ASKA v roku 2010 kvôli nezaplateniu členských príspevkov.

Návrh P. Vakoniča na doplnenie rokovacieho poriadku možnosťou emailového hlasovania bol
v diskusii stiahnutý.
ZD poveruje výbor preverením adresy sídla SKJ a prípadne požiadaním SKJ o možnosť
zmeniť sídlo ASKA. V termíne do 31.03.2011.
Asistentka vedúcej reprezentácie upozornila delegátov na termíny zaslania prihlášok na EO
a MS pre rok 2011. Pre EO je termín 28.02.2011 a pre MS je termín 31.03.2011.
CCC Cífer bol informovaný, že pri opätovnom vstupe do ASKA musí vyrovnať podĺžnosti
z roku 2010, konkrétne nezaplatený odvod z pretekov.
ZD bolo informované o riešení disciplinárneho konania voči J. Kelbelovi.

Uznesenie Zhromaždenia delegátov ASKA:
Schvaľuje:
1. overovateľa zápisnice M. Vakoničovú
2. program podľa pozvánky doplnený o vylúčenie klubu Agility Liptov
3. Doplnenie kvalifikačných pretekov pre výber družstiev na EO – 9.-10.07.2011 Šintava
4. Potvrdilo organizátora Majstrovstiev Slovenska 2011 podľa kandidatúry a zároveň
schválilo výnimku, aby organizátorom mohli byť dva kluby.
5. Činnosť výboru smerujúcu k získavaniu finančných prostriedkov pre ASKA
6. Použitie sumy 2000 EUR v rozpočte na rok 2011
7. 500EUR pre vedúcu reprezentácie a jej asistentku; 800 EUR pre reprezentáciu na MS;
700 EUR pre reprezentáciu EO a EOJ spolu; Suma sa delí na počtom zúčastnených
tímov.
8. Príspevky na EO a EOJ sa vyplatia do 15.08.2011 a príspevky ma MS sa vyplatia do
31.10.2011
9. Odmeny pre rozhodcov vo výške 35EUR za posudzovanie/1 deň a cestovné náhrady
vo výške 0,35 EUR / km
10. Výška odvodov sa mení na 0,00 EUR – odvody sú teda zrušené
11. Zmena bodu č.5 Súťažného poriadku – sa mení na: Garant akcie – Klubom poverená
osoba staršia ako 18 rokov. Zároveň sa ruší „absolvovanie školenia garantov“
12. Úpravu číslovania VZ – pred číslo VZ doplníme SK. Bod č.11 Súťažného poriadku.
Platnosť od 26.02.2011
13. Úpravu súťažného poriadku – povinne uvádzať číslo VZ vo výsledkových listinách.
(bod č. 10 Súťažného poriadku) s platnosťou od 26.02.2011
Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti výboru ASKA
2. Správu o hospodárení ASKA
3. Správu Dozornej rady
Ukladá výboru:
1. Aktualizovať stanovy na Ministerstve vnútra do 31.05.2011
2. Zapracovať odsúhlasené zmeny v Súťažnom poriadku a Skúšobnom poriadku do
31.03.2011
3. Vytvoriť pracovnú skupinu a internetovú diskusiu ktorá začne zjednocovať skúšobný
a súťažný poriadok do jedného dokumentu s názvom Pravidlá agility SR do
31.03.2011
4. Preveriť možnosti pre adresu sídla ASKA, prípadne ju zmeniť. Termín do 31.03.2011

Hlasovanie o uzneseniach Zhromaždenia delegátov dňa 26.02.2011 Kamenný Mlyn
ZA: 15

Zapísala: Zuzana Krušinová
Overila: Martina Vakoničová

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

