Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
Bratislava
25.februára 2012
Prítomní: viď prezenčná listina
Program: viď pozvánka
Zhromaždenie delegátov ASKA (ďalej len ZD) otvoril Predseda ASKA Pavol Vakonič.
Privítal prítomných a konštatoval uznášaniaschopnosť ZD
prítomných delegátov: 14 delegátov z celkového počtu 27.
Stanovil zapisovateľku zápisnice, Z. Krušinovú.
Počet klubov v ASKA: 27
Počet prítomných delegátov: 14
Rozhodujúci počet hlasov (nadpolovičná väčšina zúčastnených delegátov) v hlasovaní je 8

Voľba overovateľa zápisnice
Prihlásil sa Ladislav Ujhazi
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Schválenie programu zasadnutia ZD
Doplnenie programu ZD
Martina Vakoničová doplnila bod upresnenie podmienok kvalifikácie, ZD sa zhodlo, že sa prejedná pred
rozpočtom.
Hlasovanie o doplnenom programe:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Správa o činnosti výboru
Správa bola rozposlaná členom ASKA v predstihu e-mailom.
Správu o činnosti výboru zobralo ZD na vedomie.
ZD žiada výbor o včasnejsie zasielanie správ.
Pavel Krátky pripomienkoval odovzdanie pohárov ATS – neprevzaté poháre (Roman Lukáč ml., Zuzana
Královičová) sú pripravené u P.Krátkeho.

Správa o hospodárení
Správa bola rozposlaná členom ASKA v predstihu e-mailom.
Správu zobralo ZD na vedomie s pripomienkami.
P. Krátky požiadal a výbor navrhuje aby kluby uvádzali ako variabilný symbol IČO klubu a rozpis platieb
(do poznámky pri platbe, alebo mailom ak sa jedná o viac platieb naraz) ak sa zasiela zložená platba. P.
Vakonič rozošle mail v ktorom bude požadovať doplnenie údajov.
Návrh výboru: Úprava Organizačného poriadku
Do dokumentu „Organizačný poriadok“, bod 1., bude vložený nový bod:
I. (povinnosti členov ASKA)
pri platobnom styku s ASKA uvádzať ako VS jednoznačný identifikátor (IČO) a o poznámky do popisu
platby
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý
ZD ukladá výboru zapracovanie zmeny do Organizačného poriadku
Pripomienky
- M.Vakoničová navrhla striktnú platbu vopred za VZ. (o tomto návrhu sa nehlasovalo, Z. Matejková
upozornila, že toto pravidlo už je zanesené v poriadkoch)
- ZD žiada podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých položiek. Členovia nie sú spokojní s informovanosťou.
- Dozorná rada nemohla skontrolovať účtovníctvo, pretože ho Pavel Krátky nepriniesol.
- Pavel Krátky sa ospravedlnil, že sa nemohla zúčastniť účtovníčka, ktorá robí účtovníctvo pre ASKA
z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti.
- ZD ukladá výboru doplniť informácie o účtovníctve. Zabezpečiť podrobný rozpis jednotlivých položiek
a predložiť účtovníctvo DR ku kontrole.
- Výbor bol upozornený na vopred neohlásené výdavky.
- Výbor do návrhu rozpočtu pripraví aj plán predpokladaných výdavkov výboru (ešte v priebehu ZD).

Správa Dozornej rady – nebola dodaná
Z. Matejková sa za DR ospravedlnila za nevypracovanie správy. P. Vakonič informoval odstúpení predsedu
DR, Petra Sorgera. k dnešnému dňu..Peter Sorger sa písomne vzdal postu ku dňu 25.02.2012
ZD ukladá DR vytvoriť správu o činnosti do 31.03.2012

10:35 prišla delegátka MKA Tatry Poprad
Počet delegátov: 15, počet hlasov potrebných k odsúhlaseniu návrhu zostáva 8.

Martina Vakoničová
Upresnenie kvalifikačných podmienok pre MS FCI:
V odstavci systém kvalifikácie je zmena:
„Skúška A2“ bude nahradená behom open agility
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Informácie ku kvalifikácii od vedúcej reprezentácie MS FCI Martiny Vakoničovej : zverejnila zoznam
prihlásených kvalifikantov vo všetkých veľkostných kategoriach. Tento zoznam je zverejnený aj na
www.agility.sk. Konštatovala nízky počet prihlásených najmä v kategorii large a vyzvala k prihláseniu dalšie
tímy. Konštatovala u niektorých tímov neúplné údaje a vyzvala k doplneniu.

Pavel Krátky
Návrh rozpočtu pre rok 2012.
Po diskusii sa ZD zhodlo na potrebe podrobnejšej prípravy a dohodlo sa prejednanie po obedňajšej
prestávke.
Rozpočet bol prejednávaný 16:00 po presune z dopoludnia
Návrh: ZD presúva bod programu Návrh rozpočtu pre rok 2012 k rokovaniu po obedňajšej prestávke
Neprítomný jeden delegát
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Pôvodný dokument posielaný vopred mailom, bude priložený k zápisnici.
Doplňované položky:
prevádzkové náklady ASKA
tlač VZ – ASKA má k dispozícii cca 80 ks, predpokladaný výdaj VZ za rok 2012 je vyšší, bude potrebná
dotlač.
Status:
pokladňa 1122 eur
účet 2646 eur
spolu status: 3768 eur

.

Príjmová časť:
odvody určené SKJ (suma zhodná so sumou vo výdajoch)
vydávanie VZ 700 eur .
spolu so statusom: 4468 Eur

Predpokladané výdavky:
doména 24 eur
provider stránky 60 eur
úhrada SKJ sa rovná príjmovej položke
účtovník 150 eur
poštovné 30 eur
poplatky banke 100 eur
výroba VZ 600 + osloviť Kelbela oficiálne
náklady na činnosť výboru 300 eur
ceny ATS 250 eur
nákup vlajky pre reprezentáciu 50 eur
spolu predpokladané výdavky: 1564 Eur
Ladislav Ujházi

Sumarizácia Rozpočtu ASKA pre rok 2012:
Rezerva ASKA pre nepredvídateľné výdaje: 300 Eur
Nedotknuteľná rezerva: 700 eur
Použiteľný zostatok 2904 eur

Návrh rozdelenia použiteľného zostatku:
Pavol Vakonič:
Vyplatiť reprezentačným tímom (MS, EO. EOJ) príspevok v sume maximálne 50 eur bez ohľadu na
podujatie. Príspevok sa vypočíta z celkového počtu reálne zúčastnených reprezentačných tímov do
maximálnej výšky 1500 eur.
Ak celková suma nedosiahne výšku 1500 eur, zostatok sumy nebude prerozdelený, ale zostane ASKA
a priradí sa k finančnej rezerve ASKA..
Plus sa vyplatí príspevok pre vedúcu reprezentácie MS vo výške 100 eur a pre vedúceho reprezentácie EOJ
vo výške 100 eur.
Príspevky budú vyplatené do 31.10.2012.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Ulohy k rozpočtu:
ZD ukladá výboru prieskum bankových poplatkov v rôznych bankách s predložením jednotlivých aktuálnych
možností na jesennom ZD
ZD poveruje výbor prieskumom ponúk na nákup cien pre ATS.
ZD poveruje výbor osloviť Jána Kelbela, ktorý zabezpečoval tlač VZ naposledy.

Voľba nového člena DR
prihlásili sa dvaja kandidáti
Ladislav Gorcs a Kamila Bzdúšková
Voľba volebnej komisie:
Prihlásili sa:
Anka Heizerová
Dagmar Bednáriková
Jana Dozsová
Hlasovanie o volebnej komisii:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Volebná komisia sa zhodla na predsedníčke Anke Heizerovej.
Hlasovanie o verejnej voľbe nového člena DR
ZA: 13
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o kandidátovi za člena DR: Kamila Bzdúšková
ZA: 11
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 3
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o kandidátovi za člena DR: Ladislav Gorcs
ZA: 3
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 11
Návrh nebol prijatý.

Výsledok voľby: novým členom DR sa stáva Kamila Bzdúšková, DR do konca zasadania oznámi meno
nového predsedu, na ktorom sa zhodne.
Dozorná rada zvolila Kamilu Bzdúškovú za nového predsedu DR.

Referát o spolupráci s vydavateľom časopisu Agility v ČR:
Zuzana Krušinová zhrnula informácie o doterajšej spolupráci za výbor ASKA s vydavateľom časopisu
- konštatovala slabú odozvu zo strany klubov na možnosť zverejnenia.
- zverejnil sa zoznam klubov ASKA v rozdelení podľa krajov
- pravidelne sa budú dodávať informácie o Termínovom kalendári
- požiadala kluby aby zasielali do Termínového kalendára pre časopis aj neoficiálne preteky, semináre
a tábory
- informovala o možnosti zverejňovať články, reportáže, fotoreportáže a fotografie s informáciou od
vydavateľa, že príspevky budú platené.
- ponúkla možnosť korektúry článkov zdarma
- informovala o možnosti objednať časopis pre Kolektívnych členov ASKA v zľave s nasledovným
postupom: Jednotliví delegáti nazbierajú údaje od záujemcov v tvare: Meno, adresa, kontaktný mail,
dĺžka predplatného (rok, alebo polrok) a zašlú Zuzane Krušinovej. Tá odošle zoznam vydavateľovi
ako „objednávka od členov ASKA“. Ďalšia komunikácia už prebehne medzi vydavateľom
a objednávateľmi. Firma má účet aj na Slovensku, takže odpadajú zvýšené poplatky za prevod do
zahraničia.

Zmeny Súťažného a Skúšobného poriadku
Pavol Vakonič referoval o zmenách v FCI reglemente
Anka Heizerová
Originál mailom zaslaného návrhu o zavedení kategorie „Veterán“, návrh bude priložený k zápisnici
pozmeňovacie návrhy:
- kategoria sa bude nazývať SAV; MAV; LAV (proti pôvodnému zneniu SV, MV, LV)
-v bode 5.4. Skúšobného poriadku pod číslom 5.4.3 zavádza sa Agility/Jumping veteránov
-bod 5.4.3 Ostatné súťaže sa prečísluje na 5.4.4.
-zavedie sa bod 5.2.4. Agility veterán so skratkou SAV, MAV, LAV s textom „beh pre veteránov vychádza
zo skúšky A2 a riadi sa pravidlami uvedenými v bode 5.4.3.
Tieto zmeny sa zavedú s platnosťou od 01.01.2013
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Pavol Vakonič

Návrh na zapracovanie zmien do Skúšobného poriadku podľa zmien FCI
Dokument bude priložený k zápisnici, vrátane nákresov.
Nákresy sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Skúšobného Poriadku
Zmeny budú platiť od 01.01.2013

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.
ZD ukladá výboru zapracovať tieto zmeny do 31.03.2012

Pavol Vakonič
Návrh o prechode na Reglement Agility FCI
ZD ukladá výboru zabezpečiť preklad Reglementu FCI (s názvom Reglement agility ASKA) a dať ho
delegátom k dispozícii najneskôr 30 dní pred konaním jesenného ZD

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

V diskusii vyplynula potreba dokumentu zahrňujúceho platné národné slovenské pravidlá, ktoré Reglement
FCI neobsahuje.

Návrh na vypracovanie nového dokumentu obsahujúceho špecifické platné slovenské
pravidlá:
ZD ukladá výboru zabezpečiť vytvorenie dokumentu s názvom Súťažný poriadok ASKA, v ktorom budú
sústredené všetky vykonávacie predpisy platné v Slovenskej republike, definujúce slovenské pravidlá
neobsiahnuté v Reglemente agility ASKA.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Zuzana Matejková
Úprava dokumentu Súťažný poriadok:
V dokumente Súťažný poriadok
bod XII. Licencia bude zrušený.
Text
„údaje o psovi – meno, plemeno, dátum narodenia, tetovacie číslo, číslo čipu, číslo SPKP, výška v kohútiku,
kategoria, dátum merania psa, meno rozhodcu a podpis rozhodcu agility, ktorý meral výšku psa“ sa presunie
do bodu XI.B – premeriavanie psa
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Zuzana Matejková
Úprava dokumentu Súťažný poriadok:
ako posledný bod zoznamu v bode XI.A. Vystavenie Výkonnostného zošita sa doplní text
„Platnosť VZ bude po uplynutí lehoty podľa Organizačného poriadku od vystúpenia z klubu združeného
v ASKA pozastavená. Platnosť bude obnovená v deň vstupu do klubu združeného v ASKA.
a vypúšťa sa text „V prípade potrestania jednotlivca je možné platnosť licencie iba pozastaviť podľa
disciplinárneho poriadku ASKA“
Hlasovanie o návrhu:
jeden delegát neprítomný
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.

Diskusia:
Termín ZD bol delegátmi dohodnutý ako pevne stanovený na 24.11.2012

Ladislav Ujházi:
Návrh na presun ZD do Banskej Bystrice, alebo Žiliny.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 14
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý.
Na základe tohto návrhu ZD poverilo výbor preskúmaním možností konania ZD v týchto lokalitách.
Ladislav Ujházi
Výbor pripraví návrh rozpočtu na rok 2013 na jesenné ZD
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý.
ZD ukladá výboru prípravu návrhu rozpočtu na rok 2013 a jeho predloženie na jesennom ZD
Pavel Krátky
požiadal Skiper aby stanovil dva preteky na ktorých budú mať víťazi ATS zadarmo štartovné (podľa
zápisnice z jarného ZD 2011)
Martina Vakoničová (delegát za klub Skiper) stanovila tieto dva preteky:
Zmrzlinový pohár
A preteky konané v termíne 14.-15.08.2012. Tieto preteky ešte nemajú názov.

Uznesenia, úlohy a prílohy:
Zhromaždenie delegátov zo dňa 25.02.2012 v Bratislave berie na vedomie:
1. Správu o činnosti výboru ASKA s pripomienkami
2. Správu o hospodárení ASKA s pripomienkami

Uznesenia zo Zhromaždenia Delegátov (ďalej ZD) z dňa 25.02.2012 v Bratislave
ZD schválilo
1)
2)
3)
4)

Overovateľa zápisnice Ladislava Ujháziho
Doplnenie programu o bod „upresnenie kvalifikačných podmienok MS FCI“ Martiny Vakoničovej
Doplnený program ZD
Do dokumentu „Organizačný poriadok“, bod 1., bude vložený nový bod:
• (povinnosti členov ASKA)pri platobnom styku s ASKA uvádzať ako VS jednoznačný identifikátor
(IČO) a o poznámky do popis platby
5) Upresnenie kvalifikačných podmienok pre MS FCI:
• V odstavci systém kvalifikácie je zmena: „Skúška A2“ bude nahradená behom open agility
6) ZD presúva bod programu Návrh rozpočtu pre rok 2012 po obedňajšej prestávke
7) Návrh rozdelenia použiteľného zostatku:
• Vyplatiť reprezentačným tímom (MS, EO. EOJ) príspevok v sume maximálne 50 eur bez ohľadu na
podujatie. Príspevok sa vypočíta z celkového počtu reálne zúčastnených reprezentačných tímov do
maximálnej výšky 1500 eur.
• Ak celková suma nedosiahne výšku 1500 eur, zostatok sumy nebude prerozdelený, ale zostane
ASKA a priradí sa k finančnej rezerve ASKA..
• Plus sa vyplatí príspevok pre vedúcu reprezentácie MS vo výške 100 eur a pre vedúceho
reprezentácie EOJ vo výške 100 eur.
• Príspevky budú vyplatené do 31.10.2012.
8) ZD schválil volebnú komisiu v zložení Anka Heizerová; Dagmar Bednáriková; Jana Dozsová
9) ZD schválil verejné hlasovanie o novom členovi DR
10) ZD zvolil za nového člena DR Kamilu Bzdúškovú
11) Návrh Anny Heizerovej za klub Ister (Originál mailom zaslaného návrhu o zavedení kategorie
„Veterán“, návrh bude priložený k zápisnici) bol schválený s nasledujúcimi zmenami a upresneniami:
• kategoria sa bude nazývať SAV; MAV; LAV (proti pôvodnému zneniu SV, MV, LV)
• v bode 5.4. Skúšobného poriadku pod číslom 5.4.3 zavádza sa Agility/Jumping veteránov
• bod 5.4.3 Ostatné súťaže sa prečísluje na 5.4.4.
• zavedie sa bod 5.2.4. Agility veterán so skratkou SAV, MAV, LAV s textom „beh pre veteránov
vychádza zo skúšky A2 a riadi sa pravidlami uvedenými v bode 5.4.3.
• Tieto zmeny sa zavedú s platnosťou od 01.01.2013
12) Pavol Vakonič: Návrh na zapracovanie zmien do Skúšobného poriadku podľa zmien FCI
• Dokument bude priložený k zápisnici, vrátane nákresov.
• Nákresy sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Skúšobného Poriadku
• Zmeny budú platiť od 01.01.2013
13) Návrh o prechode na Reglement Agility FCI: ZD ukladá výboru zabezpečiť preklad Reglementu FCI
(s názvom Reglement agility ASKA) a dať ho delegátom k dispozícii najneskôr 30 dní pred konaním
jesenného ZD
14)

Návrh na vypracovanie nového dokumentu obsahujúceho špecifické platné slovenské
pravidlá: ZD ukladá výboru zabezpečiť vytvorenie dokumentu s názvom Súťažný poriadok
ASKA, v ktorom budú sústredené všetky vykonávacie predpisy platné v Slovenskej republike,
definujúce slovenské pravidlá neobsiahnuté v Reglemente agility ASKA.

15) Zuzana Matejková: Úprava dokumentu Súťažný poriadok

•
•

bod XII. Licencia bude zrušený

Text: „údaje o psovi – meno, plemeno, dátum narodenia, tetovacie číslo, číslo čipu, číslo
SPKP, výška v kohútiku, kategoria, dátum merania psa, meno rozhodcu a podpis rozhodcu
agility, ktorý meral výšku psa“ sa presunie do bodu XI.B – premeriavanie psa

16) Zuzana Matejková Úprava dokumentu Súťažný poriadok
• ako posledný bod zoznamu v bode XI.A. Vystavenie Výkonnostného zošita sa doplní text „Platnosť
VZ bude po uplynutí lehoty podľa Organizačného poriadku od vystúpenia z klubu združeného
v ASKA pozastavená. Platnosť bude obnovená v deň vstupu do klubu združeného v ASKA
• a vypúšťa sa text „V prípade potrestania jednotlivca je možné platnosť licencie iba pozastaviť podľa
disciplinárneho poriadku ASKA“
17) Ladislav Ujházi: Návrh na presun ZD do Banskej Bystrice, alebo Žiliny.
18) Ladislav Ujházi: Výbor pripraví návrh rozpočtu na rok 2013 na jesenné ZD

Zhromaždenie delegátov zo dňa 25.02.2012 v Bratislave:
ukladá výboru zapracovanie zmeny do Organizačného poriadku
ukladá výboru doplniť informácie o účtovníctve. Zabezpečiť podrobný rozpis jednotlivých položiek
a predložiť účtovníctvo DR ku kontrole
ukladá DR vytvoriť správu o činnosti do 31.03.2012
ukladá výboru prieskum bankových poplatkov v rôznych bankách s predložením jednotlivých
aktuálnych možností na jesennom ZD
poveruje výbor prieskumom ponúk na nákup cien pre ATS
poveruje výbor osloviť Jána Kelbela, ktorý zabezpečoval tlač VZ naposledy
ukladá výboru zapracovať zmeny Skúšobného a súřažného poriadku do 31.03.2012
ukladá výboru zabezpečiť preklad Reglementu FCI (s názvom Reglement agility ASKA) a dať ho
delegátom k dispozícii najneskôr 30 dní pred konaním jesenného ZD
ukladá výboru zabezpečiť vytvorenie dokumentu s názvom Súťažný poriadok ASKA, v ktorom
budú sústredené všetky vykonávacie predpisy platné v Slovenskej republike, definujúce slovenské
pravidlá neobsiahnuté v Reglemente agility ASKA
poverilo výbor preskúmaním možností konania ZD v lokalitách Žilina alebo Banská Bystrica
ukladá výboru prípravu návrhu rozpočtu na rok 2013 a jeho predloženie na jesennom ZD

ZD ukladá Dozornej Rade dopracovať správu o činnosti do 31.03.2012

ZA: 14
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
Stále trvá úloha doplniť preukazy a členské známky SKJ.

Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Správa o činnosti výboru
Správa o hospodárení
Pôvodný návrh rozpočtu
Originál mailom zaslaného návrhu o zavedení kategorie „Veterán“
Návrh na zapracovanie zmien do Skúšobného poriadku podľa zmien FCI, vrátane nákresov

Zapísala: Zuzana Krušinová

Overil: Ladislav Ujházi

