Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
Dátum konania: 12.11.2011
Miesto konania: Sokoľ – Dom kultúry, Obec Sokoľ
Prítomní: príloha - Prezenčná listina
Program: príloha - Program
Zhromaždenie delegátov otvoril predseda ASKA Pavol Vakonič po príchode všetkých delegátov
s potvrdenou účasťou o 09,17 hod. Privítal prítomných a podľa prezenčnej listiny skonštatoval
uznášaniaschopnosť ZD, ktorého sa zúčastnilo 17 delegátov.
1. Voľba overovateľa zápisnice
Delegáti navrhli, aby overovateľom zápisnice bola Ivana Vaněková.
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 16
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Ing. Slávka Poradová bola určená ako zapisovateľka zápisnice zo ZD.
2.

Schválenie programu

Prítomných delegátov vyzval k vyjadreniu sa k programu a prípadným zmenám. Po krátkej rozprave došlo
k doplneniu niektorých bodov programu.
1. Voľba overovateľa zápisnice
2. Schválenie programu
3. Správa o činnosti ASKA
4. Správa o hospodárení
5. Správa DR (obsahuje aj kontrolu plnenia uznesenia minulého ZD)
6. Správa vedúceho reprezentácie pre EOJ
7. Správa vedúceho reprezentácie pre EO
8. Správa vedúceho reprezentácie pre MS FCI
9. Správa delegáta v agility komisii FCI
10. MSR 2012 – voľba organizátora, kvalifikačné podmienky
11. Reprezentácia – MS FCI, EO, EOJ – kvalifikačné podmienky, voľba vedúceho reprezentácie
12. M SR detí a mládeže
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. Záver
Návrh doplnenia do programu:
z Majstrovstvá SR detí a mládeže – predložil Ladislav GORCS (All for Dog DS)
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
zZmena stanov – predložil Ivan Lukášik (Agility Liptov)
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 2
PROTI: 11
ZDRŽAL SA: 4
Návrh nebol prijatý.
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3.

Správa o činnosti výboru ASKA

Roman Lukáč ml. (Agility Pedigree Bratislava) poukázal na figuráciu účtu ASKA na adrese Romana Lukáča st.,
tento problém je v procese riešenia výboru ASKA. Roman Lukáč ml. tiež poukázal na absenciu evidencie A3
champions na internetovom portáli a s požiadavkou evidencie blížiacich sa potrebných termínov v rámci
členstva ASKA na správcu tohto portálu Pavla Vakoniča vystúpila Zuzana Matejková.
Zuzana Matejková taktiež dala požiadavku na výbor dať do poriadku preukazy a známky ASKA za rok 2010
a 2011.
4.

Správa o hospodárení

Táto správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Delegáti poukázali v zasielanej správe na zhromaždení na
položku omylov a žiadali vysvetlenie od člena výboru Pavla Krátkeho. Z vysvetlenia vyplynulo, že šlo o chybné
zaslanie príspevku ASKA na EOJ 2011 vedúcemu reprezentácie Ladislavovi Gorcsovi. Uvedené strany daného
omylu sa dohodli na jeho riešení. Vedúci reprezentácie Ladislav Gorcs vráti ASKA sumu 350 euro, čo
predstavuje polovicu poukazovaného omylu predsedovi ASKA, k tomuto riešeniu problému došli zúčastnené
strany po konzultácii s členom výboru Pavlom Krátkym ešte v čase pred zhromaždením delegátov.
Pavol Krátky súčasne apeloval na presnú špecifikáciu žiadosti smerom k výboru ASKA do budúcnosti, t. j. čo sa
potrebuje, koľko, za čo, atď.
V rámci diskusie o danom bode programu Roman Lukáč ml. poukázal na neuskutočnenú zmenu stanov výborom
ASKA o skutočnosti, že člen dozornej rady nemôže súčasne vystupovať ako delegát klubu na zhromaždení
delegátov, nakoľko sa táto skutočnosť schválila na Kamennom Mlyne na uplynulom ZD a nie je účinná pokiaľ
nie je daná do stanov ASKA. Nakoľko sa tento prípad na ZD vyskytol v prípade Zuzany Matejkovej a Martiny
Vakoničovej, ktoré súčasne vystupovali ako delegáti klubov a členovia dozornej rady, funkciami delegátov
klubov boli poverení Zuzana Pěčková za klub LAK a Pavol Vakonič za klub SKIPER, t. j. hlasovali naďalej
dvoma hlasmi. K zmene stanov podal vysvetlenie predseda ASKA Pavol Vakonič. Tieto zmeny sa neudiali kvôli
komplikáciám v zmene adresy sídla SKJ, výbor sa zaviazal túto skutočnosť napraviť.
Hlasovanie o akceptácií doterajšieho hlasovania:
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5.

Správa dozornej rady

Správa DR bola rozposlaná členom ASKA e-mailom. Okolo tejto správy prebehla živá diskusia. Roman Lukáč
ml. pripomienkoval k pripomienke dozornej rady č. 3, že Michala Mračka nebola vylúčená z kvalifikácie, ale
nebola kvalifikovaná do kvalifikácie. K tejto pripomienke sa vyjadril Peter Sorger (KK Anička Košice) za
dozornú radu, že táto pripomienka bola takto sformulovaná na základe vyjadrenia Ivety Lukáčovej (Agility
Pedigree Bratislava), že ju v reprezentácií nechce na základe incidentu z mája minulého roku, t. j. z roku 2010.
Pavel Krátky apeloval v diskusii na nekorektné riešenie tohto problému zverejnením videa tohto incidentu na
portál facebook a predseda ASKA Pavol Vakonič na nekorektný postup nedania podnetu na disciplinárne
konanie od ľudí, ktorí boli zúčastnení daného incidentu.
Ďalej sa k správe DR vyjadroval Jaroslav Krupár (ŠK Severan) otázkou k bodu 3, kto je vedený v pracovnej
skupine. V diskusii mu odpovedal Roman Lukáč ml., že skupinu tvorí R. Lukáč ml, R. Lukáš st. a I. Lukáčová
a tento bod sa týka toho, že táto skupina vytvorená bola, nie toho, či tieto pravidlá spracované sú. Ďalej sa
k tomuto viedla diskusia v ktorej sa zapojil Roman Lukáč ml, Zuzana Matejkova, Zuzana Vetráková, ohľadom
toho, že si pracovná skupina neurobila svoju prácu, ktorou bolo spojenie súťažného a skúšobného poriadku.
Peter Sorger vyjadril názor prijatia FCI reglementu.
6. Správa vedúceho reprezentácie pre EOJ
Vedúci reprezentácie bol ustanovený Ladislav Gorcs (All for Dog DS), k správe neboli žiadne ďalšie podnety na
diskusiu, vyzdvihnutá bola podpora od SKJ na reprezentáciu vo forme finančnej výpomoci na dresy a mikiny pre
reprezentantov.
7., 8. Správa vedúceho reprezentácie pre EO + MS FCI
Uvedená správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom, touto úlohou boli poverené Iveta Lukáčová a Martina
Vakoničová. Peter Sorger apeloval s otázkou kedy táto správa bude naozaj poskytnutá členom ASKA, nakoľko
podľa názoru P. Sorgera existenčná správa je neúplná kvôli nedostatočným informáciám. Taktiež podal podnet,
či výbor nemôže zabezpečiť určitý termín alebo požiadavky čo má daná správa obsahovať.
Peter Sorger a Jaroslav Krupár podali návrh o bodoch v správe vedúceho reprezentácie:
Asistent reprezentácie berie na vedomie a zaväzuje sa vypracovať správu do 31. 01. 2012, ktorá má obsahovať:
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-

Počet prihlásených do kvalifikácie
Priebeh
Výsledky
Samotná reprezentácia
Výsledky slovenských tímov
Finančné údaje

K danej téme podala podnet Jana Kolárovová, aby do budúceho zhromaždenia delegátov niekto vypracoval
osnovu k forme tejto správy.
K samotnej reprezentácii sa následne rozvinula diskusia. Pavel Krátky poukázal na informovanosť počas
pretekov, ktorá bola podľa jeho názoru neuspokojujúca a Pavel Vakonič apeloval na súdržnosť repre tímov,
diskusiu rozviedol Ivan Lukášik. Pavel Krátky poukázal kritikou na oficiálny tréning reprezentácie, na
nejednotnosť dresov reprezentácie Agility Pedigree klubu s ostatnými členmi repre. K tejto diskusii sa pripojili
aj delegáti Z. Pěčková, Z. Matejková a L. Gorcs a zhodli sa v tvrdení, že na oficiálnom priestore má byť
jednotnosť repre dresov. Pavol Vakonič upozornil na fakt, že ak má niekto súkromného sponzora, tak to
nevylučuje aby mal umiestnené logo sponzora na oficiálnom drese jednotnom pre všetky repre tímy.
Pavel Krátky ďalej podal pripomienku k nevhodnej vlajke na uvedených akciách, t. j. k opomenutiu prípravy na
oficiálnu reprezentáciu. Z toho vyplynul návrh zakúpenia vlastnej vlajky SR pre ASKA a následné jej
zapožičiavanie pre akcie SR, MS, EO.
9. Správa delegáta v agility komisii FCI
Uvedená správa bola rozposlaná členom ASKA e-mailom spracovateľom Tomášom Glabazňom. Nakoľko T.
Glabazňa nebol zúčastnený na ZD, dohodlo sa, že pripomienky sa budú adresovať mailovou formou T.
Glabazňu. K tejto správe pripomienkoval Jaroslav Krupár, že správa je písaná v českom jazyku, žiadal možnosť
prekladu tejto správy do jazyka slovenského.
Pavol Vakonič podal návrh:
Správy, ktoré sa predkladajú zhromaždeniu delegátov sa predkladajú v slovenskom jazyku, v prípade ak nie sú
v slovenskom jazyku zabezpečuje výbor jej preloženie.
Hlasovanie o uvedenom návrhu:
ZA: 7
PROTI: 8
ZDRŽAL SA: 2
Návrh prijatý nebol.
10. MSR 2012 – voľba organizátora, kvalifikačné podmienky
K tomuto bodu nepodal návrh k organizácii MSR nikto zo zúčastnených delegátov klubov.
K takto vzniknutej situácii sa vyjadril Pavol Vakonič s dvoma možnosťami, že buď sa ešte s riešením počká
alebo sa to vyrieši aktuálne.
Ladislav Gorcs a Petrom Sorgerom podali podnet, výber organizátora by mal mať v réžii výbor ASKA.
V diskusii sa ukázalo, že hlavným problémom organizovania MSR je finančná otázka. Martina Vakoničová
pripomienkovala otázku možnosti súčasne usporiadať MSR s inými pretekmi, z dôvodu navýšenia počtu
pretekárov, prípadne povolenie účasti aj zahraničných pretekárov, t. j. zrušenie MSR v chránenom termíne.
Ladislav Gorcs žiadal možnosť finančnej podpory pri vyplácaní rozhodcov. Jaroslav Krupár pripomienkoval
možnosť požiadania SKJ o sponzorstvo, príspevok na usporiadanie MSR. K adrese SKJ apeloval predseda
ASKA P. Vakonič upozornením na bezpečnosť termínu MSR, aby nefiguroval v čase výstav SKJ.
K diskusii o finančnom riešení organizácie MSR pripomienkoval Ivan Lukášik návrh zvýšenia členského
príspevku z 50 euro na 100 euro. Pavol Vakonič ako predseda klubu poukázal na iné formy získavania
finančných prostriedkov, nie zvyšovanie členských poplatkov, ale formou získavania sponzorov.
K možnosti znižovania nákladov organizátora podala návrh Jana Kolárovová vo forme zrušenia postu hlavného
rozhodcu MSR.
Hlasovanie o uvedenom návrhu zrušenia hlavného rozhodcu MSR:
ZA: 14
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol schválený s účinnosťou k najbližšiemu termínu MSR.
V tomto bode diskusie sa schválila obedňajšia prestávka v čase od 13,00 do 13,40 a následne sa pokračovalo
diskusiou MSR 2012.
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Po prestávke prejavil predbežný záujem o organizáciu MSR 2012 - MKA Poprad v podaní Jany Kolárovovej.
Ivan Lukášik navrhol navýšenie členského poplatku ročného s tým, že navýšený podiel sumy by mal zadelenie
na organizáciu MSR.
Zuzana Matejková pripomienkovala k návrhu zo strany ASKA k organizácii MSR, t. j. k „finančnej motivácii“.
V diskusii k tomuto pripomienkovaniu sa pomenovali z toho vyplývajúce rizika. Erika Gašparová poukázala na
stratu snahy organizátora „bojovať“ o počet pretekárov a Pavol Vakonič poukázal na zvýšenie kritiky na adresu
organizátora za predpokladu, že mu bude poskytnutá finančná výpomoc od ASKA.
Ivan Lukášek podal návrh:
Zvýšenie členského príspevku ASKA o 30€ s tým, aby boli tieto prostriedky určené na podporu organizátorovi
MSR.
ZA: 2
PROTI:11
ZDRŽAL SA: 4
Návrh nebol prijatý.
Po neprijatí tohto návrhu Ladislav Gorcs navrhol podporu MSR z aktuálneho rozpočtu ASKA, riešenie tejto
otázky sa predsedom ASKA presunulo na ZD, ktoré sa bude konať na jar v roku 2012.
Ku koncu diskusie sa ako potenciálny organizátor MSR 2012 navrhol MKA Poprad v zastúpení Jany
Kolárovovej, s tým, že v prípade usporadúvania MSR ešte musia dodatočne určiť miesto konania a predbežný
termín je 01. - 02. 09. 2012.
Návrh hlasovania:
Výbor do konca kalendárneho roku osloví kluby a vyberie organizátora MSR 2012 a oznámi svoj výber.
ZA: 16
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
z Kvalifikačné podmienky na MSR 2012
Návrh kvalifikačných podmienok: - Čistá jednotková skúška A1 alebo štart na vyššej kategórii od termínu
posledných MSR po uzávierku MSR aktuálneho roku.
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
11., 12. Reprezentácia – MS FCI, EO, EOJ – kvalifikačné podmienky, voľba vedúceho reprezentácie.
MSR detí a mládeže
K reprezentácii EOJ bol delegovaný Ladislav Gorcs. Tento bod začal diskusiou k navrhnutému bodu Ladislava
Gorcsa ako organizátora MSR detí a mládeže. K tomuto termínu usporiadania majstrovstiev nežiada chránený
termín a vystúpil s ideou nesúťaženia družstiev detí a mládeže v trojčlenných tímoch, ale vo dvojiciach.
Pavol Vakonič pripomienkoval potrebu úpravy súťažného poriadku vyplývajúcu z organizácie MSR detí
a mládeže.
Návrh:
Zastrešenie súťaže MSR DaM ASKOU. (Súťaž detí a mládeže, jej priebeh pod záštitou ASKA ako podpora
mladých)
ZA: 14
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 3
Návrh bol prijatý.
3. bod súťažného poriadku bod b) ako úprava pod bod c)
z Kvalifikačné podmienky MSR DaM
Bod c) sa doplní o vetu ... a psovod mladší ako 19 rokov, v roku konania. Kategória detí je daná do 15 rokov.
Návrh zmien skúšobného a súťažného poriadku kvôli MSR DaM.
ZA: 16
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1
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Návrh bol prijatý.
Návrh: Výbor do konca kalendárneho roku osloví kluby a vyberie organizátora MSR DaM a oznámi delegátom
svoj výber.
ZA: 16
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
Návrh úpravy súťažného poriadku:
Podmienky súťaže družstiev a vyhodnotenie družstiev určí organizátor v propozíciách.
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Z časových dôvodov zo zhromaždenia delegátov odišla delegátka klubu MKA Poprad – Jana Kolárovová, t. j.
účasť delegátov je v počte 16.
zReprezentácia EOJ
Návrh:
Schválenie Ladislava Gorcsa ako vedúceho reprezentácie EOJ.
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
L. Gorcs dostal úlohu bližšie špecifikované podmienky a podrobnosti predložiť na ZD, ktoré sa bude konať na
jar r. 2012.
z Reprezentácia MS
Na funkciu vedúceho reprezentácie pre MS FCI 2012, ktoré sa budú konať v Českej republike podala návrh
Martina Vakoničová. Následne boli členom ZD M. Vakoničovou predložené podmienky kvalifikácie a rozviedla
sa diskusia k danej téme.
Hlasovanie o návrhu kvalifikácie MS FCI 2012
ZA: 10
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 4
Návrh bol prijatý a stanovený bol termín 15. 12. 2011 na doplnenie ďalších faktov zo strany M. Vakoničovej
potrebných k výberu repre tímov – kvalifikačné preteky, dátumy, ...
A ďalej má kvalifikačné podmienky upraviť o vetu, že každý tím, ktorý je v kvalifikácií musí mať v deň
nominácie absolvovanú aspoň jednu skúšku v kategórií A2.
Predbežne uviedla tieto termíny: - apríl Poprad – 14., 15. al. 21. , 22.
- 4. máj Šintava
- júl Šintava – 14. ,15.
Na otázku položenú P. Sorgerom k potrebe čipovania psíkov kvalifikovaných na MS, bolo vyzdvihnutá táto
potreba a potreba uvádzať do prihlášky aj číslo účtu.
z Reprezetntácia na EO 2012
Riešenie tohto bodu začalo domnienkou P. Vakoniča, že limity sa pravdepodobne nenaplnia vzhľadom ku
vzdialenosti miesta usporiadania MS, t. j. aj kvôli finančným nákladom tejto repre. Dohodlo sa, že z tohto
dôvodu sa nebude určovať vedúci repre, ale táto funkcia za buď zruší, alebo ak bude účasť viacčlenná, tak sa
vyberie z pretekárov pretekár, ktorý týmto bude poverený.
Návrh:
Do konca kalendárneho roku výbor zabezpečí informácie o prihláškach na EO 2012.
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie zhromaždenia delegátov ASKA
Ukladá výboru a členom ZD:
1. Dať do poriadku preukazy a známky za rok 2010, 2011.
2. Asistentovi reprezentácie EO a FCI vypracovať správu do 31. 01. 2012 podľa určených bodov obsahu.
3. Osloviť kluby a vybrať organizátora MSR 2012 a oznámiť svoj výber klubom ASKA v termíne do
konca kalendárneho roku.
4. Uskutočniť zmenu skúšobného a súťažného poriadku kvôli MSR DaM.
5. Osloviť kluby a vybrať organizátora MSR DaM 2012 a oznámiť svoj výber klubom ASKA v termíne
do konca kalendárneho roku.
6. Do konca kalendárneho roku výbor zabezpečí informácie o prihláškach na EO 2012.
7. Výbor prerokuje žiadosť Geert van STAEYEN-a a postúpi ju na SKJ
8. Dopracovať uznesenia z predchádzajúceho ZD do konca kalendárneho roku.
9. Ladislav Gorcs - Predložiť podmienky kvalifikácie na EOJ 2012, podrobnosti organizácie v termíne do
času jarného ZD v roku 2012
10. Martina Vakoničová – Do 15.12.2011 doplniť ďalšie fakty ku kvalifikácii na MS FCI 2012 – termíny
pretekov, dátumy, ...
Hlasovanie o uzneseniach ZD 12. 11. 2011:
ZA: 16
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie bolo schválené.
V záverečnej diskusii zhromaždenie delegátov predbežne schválilo termín nasledujúceho ZD na 18. 02. 2012
na bližšie neurčenom mieste v meste Bratislava alebo v jeho okolí.

Zápisnicu zapísala Ing. Slávka Poradová:
Zápisnicu overila Ivana Vaněková:
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