Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
Kotešová
24. novembra 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
Počet prítomných delegátov: 21 delegátov z celkového počtu 30.
Stanovil zapisovateľku zápisnice: Z. Krušinovú.
Počet klubov v ASKA: 30
Počet prítomných delegátov: 21
Rozhodujúci počet hlasov (nadpolovičná väčšina zúčastnených delegátov) v hlasovaní je 11

Voľba overovateľa zápisnice
Prihlásil sa: Ladislav Ujházi

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Za overovateľa zápisnice bol zvolený Ladislav Ujházi

Schválenie programu zasadnutia ZD
Doplnenie programu ZD
Zuzana Matejková navrhla upraviť program ZD:
Presunúť bod programu Správa o hospodárení pred bod Rozpočet

Hlasovanie o doplnenom programe:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Správy:
Správa o činnosti výboru
Prečítal P. Vakonič
Eva Lengyelová – výhrady k termínom správy, aktualizácii stránky, celkovo vyjadrila nespokojnosť
s činnosťou výboru.
Reakcia: ospravedlnenie P. Vakonič, kvôli pracovnej vyťaženosti na novej pozícii, nemá čas na prácu
v danom rozsahu.
P. Krátky: vyťaženosť v práci
Z. Krušinová: je ochotná pracovať, výbor si musí prerozdeliť prácu.
Ladislav Gorcs: otázka, či je výbor ochotný pracovať
Z. Krušinová: výbor si musí prerozdeliť prácu
Z. Matejková: zlepšiť komunikáciu aj výboru s delegátmi

Prijatá s výhradami

Správa o hospodárení
Rokovanie o tomto bode bolo presunuté pred rokovanie o rozpočte

Správa Dozornej rady
Prijatá bez výhrad

Správy vedúcich reprezentácií:
Správa vedúceho juniorskej reprezentácie EOJ:
Ladislav Gorcs doplnil správu o poďakovanie všetkým zúčastneným, reprezentantom, asistentke
reprezentácie, rodičom za podporu, sponzorom

prijatá bez výhrad s pochvalou

Správa vedúcej reprezentácie dospelých pre MS FCI
Viacero prítomných kritizovalo hlavne neskorý termín zaslania správy s poukázaním na 15 dňovú lehotu
stanovenú poriadkami ASKA

prijatá s výhradami

Rokovanie podľa programu:
Vec: Sťažnosť na neprijatie na preteky
Sťažovateľ: Magda Jentnerová
Na základe tejto sťažnosti ZD prerokuje či organizátor bude, alebo nebude môcť neprijať prihlášku na
preteky a za akých podmienok.
Po ZD výbor písomne informuje Magdu Jentnerovú o výsledku tohto rokovania.

ZD prerokovalo sťažnosť a v bode skúšobný poriadok rozhodne, či bude takýto postup naďalej možný, alebo
nie. Podľa vyjadrenia DR táto udalosť neodporuje žiadnemu z platných poriadkov.

O tomto bode nebolo potrebné hlasovať

Vec: Kandidatúra AllForDog DS na MSRDaM
Podal: Ladislav Gorcs
obsahoval formálne chyby a bol doupravený v súčinnosti s DR na mieste. Rozhodca bude zabezpečený čo
najskôr.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý

Návrh: Pre MSR dospelých nebol podaný návrh
Navrhovateľ: výbor
Voľba organizátora MSR 2013 sa presúva na jarné ZD. Výbor vyzve všetky kluby, aby zvážili svoje možnosti
a kandidatúru podali.

Návrh: Ladislav Gorcs kandiduje ako vedúci reprezentácie juniorov pre EOJ 2013
Podal: Ladislav Gorcs
Bez kvalifikačných podmienok, na výzvu vedúceho reprezentácie, po zistení podrobností organizačných
pokynov od usporiadateľa EOJ.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý

Návrh: Martina Vakoničová ako vedúca reprezentácie pre EO 2013 v Belgicku
Podala: Martina Vakoničová
Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a vzdialenosť je pravdepodobnosť nízkej účasti.
Prihlášky záujemcov mailom do 1.2.2013. Pri presiahnutí kvóty stanovenej organizátorom EO sa na jarnom
ZD stanoví spôsob výberu reprezentácie. Prihlasovanie nebude spoplatňované.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 6
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 10
Návrh nebol prijatý

Návrh: Vedúci reprezentácie pre EO 2013 v Belgicku
Navrhovateľ: Ladislav Ujházi
Prihlášky zhromaždí výbor. Spracuje základnú agendu.
Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a vzdialenosť je pravdepodobnosť nízkej účasti.
Prihlášky záujemcov mailom do 1.2.2013. Pri presiahnutí kvóty stanovenej organizátorom EO sa na jarnom
ZD stanoví spôsob výberu reprezentácie. Prihlasovanie nebude spoplatňované.
Výbor žiada záujemcov aby zasielali prihlášky na všetky mailové adresy členov výboru.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý

Návrh: Vedúci reprezentácie pre MS FCI
Navrhovateľ: Pavol Vakonič
Navrhuje rovnaký systém ako pre EO:
Prihlášky zhromaždí výbor. Spracuje základnú agendu.
Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a vzdialenosť je pravdepodobnosť nízkej účasti.
Prihlášky záujemcov zašlú pretekári, alebo delegáti príslušných klubov mailom do 1.2.2013. Pri presiahnutí
kvóty stanovenej organizátorom MS FCI sa na jarnom ZD stanoví spôsob výberu reprezentácie.
Prihlasovanie nebude spoplatňované.
Výbor žiada záujemcov aby zasielali prihlášky na mailové adresy všetkým členov výboru.
Prosíme záujemcov aby do predmetu správy jasne uviedli o ktoré podujatie sa jedná.

Jeden delegát neprítomný.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 19
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
NEPRÍTOMNÝ: 1
Návrh bol prijatý

Reglement FCI a Súťažný poriadok ASKA
Návrh: Neschvaľovať navrhované dokumenty v ich súčasnej podobe a do jarného ZD ich dopracovať
Navrhovateľ: Peter Sorger
Podporuje: Tomáš Glabazňa
Navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá dopracuje návrh a predloží ho k pripomienkovaniu do 15.1.2013
Pracovná skupina dopracuje návrh dokumentu s pracovným názvom Reglement ASKA, obsahujúci pravidlá
FCI doplnené o slovenské špecifikácie obsiahnuté v súťažnom a skúšobnom poriadku.
Do pracovnej skupiny sa prihlásili:
Peter Sorger
Eva Lengyelová
Zuzana Krušinová
Tomáš Glabazňa (konzultácie)
Pavol Vakonič (konzultácie)

Hlasovanie o návrhu:

ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý

Správa o hospodárení
Vyjadrenie DR: Skontrolovali sme účtovníctvo za rok 2011 a 2012 súčasne. Zistili sme viacero
nedostatkov:
Chýbajú podklady k niektorým položkám – napr. príspevok na cestovné výboru na ZD v Košiciach 2011.
Takže ASKA prispela jednému klubu a jednému jednotlivcovi na cestovné. Chýba kilometráž.
Vyjadrenie Pavol Vakonič: Cesty sa doteraz nepreplácali. Preplatila sa vždy jedna cesta (BA-Košice; BaKamenný Mlyn), podľa kilometráže do Košíc a na Kamenný Mlyn. 450 km + 43 km, sadzba podľa
kilometrovného pre rozhodcov.
Položky prichádzajúce do banky prostredníctvom poštových poukážok. Chýbajú doklady od poštových
poukážok.
Účtovníctvo je robené za úplatu. Ak niečo zaplatíte je potrebné poslať informáciu aj účtovníčke
lovichova()gmail.com (do konca roku 2012)
Pri platbách klubov prichádza k neidentifikovateľným platbám, kvôli neznámemu IČO. Prosíme kluby aby
nahlásili svoje IČO výboru ASKA.
Rozdiel v platbách – 30 eur
Neskoro uhradené štartovné Pavla Krátkeho na EO
Omylné platby – AllForDog + 10 eur
Cífer zaplatil 50 eur. Treba doriešiť výzvu k doplateniu zápisného poplatku (pokladník).
Bankové poplatky v Slovenskej Sporiteľni sú príliš vysoké. Nebol vykonaný prieskum poplatkov. Treba ho
urobiť.
Omyly: nie sú dohľadané, identifikované. Dohľadať a vyriešiť. (pravdepodobne Severan, Nitra)
Výzva pre kluby – treba pri zabudnutých informáciách čo najskôr informovať výbor, ideálne všetkých troch
členov výboru.
Vyjadrenie Pavel Krátky: všetky kluby neposkytli IČO, niektoré platby nie sú vôbec identifikovateľné.

Diskusia k bodu:
Jaroslav Krupár: otázka: prečo máme externú účtovníčku.
Eva Lengyelová: uvedomiť si, že treba dať do poriadku veci, ktoré treba urobiť. Ak sa robí účtovníctvo, vo
firme , musí byť všetko v poriadku skôr ako sa podá daňové priznanie.
Tomáš Glabazňa: je rozdiel medzi účtovníctvom ASKA a účtovníctvom firemným. ASKA má účtovníctvo
oslobodené do dane.

Návrh: Doplnok k organizačnému poriadku. Stanovenie príspevku na cestu pre členov výboru.
Navrhovateľ: Anka Heizerová
Cestovné na ZD sa budú preplácať jednu cestu autom podľa sadzobníka pre rozhodcov. V prípade že sú
členovia výboru z rôznych miest, bude tento príspevok vypočítaný z kilometráže najvzdialenejšieho člena
výboru. Príspevok pre jednotlivého člena výboru bude vypočítaný vydelením počtom členov výboru. Ak je
člen výboru zároveň delegátom, dostane člen výboru polovicu z tejto sumy.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 9
PROTI: 4
ZDRŽAL SA: 8
Návrh nebol prijatý
Výsledok: Výbor si nebude preplácať cestu.

ZD ukladá výboru: Do poslania pozvánky na ZD dopracovať účtovníctvo. (dátum bude uvedený po
stanovení termínu ZD.)
Zuzana Krušinová v súčinnosti s novozvoleným pokladníkom ASKA dorieši platby do SKJ a ich výšku pre
všetky kluby.
Súčasná externá účtovníčka dopracuje podľa dohody rok 2012 a odovzdá účtovníctvo novozvolenému
pokladníkovi.

Návrh: Rozpočet nie je pripravený. Navrhujeme presunúť tento bod na jarné ZD

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 19
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol prijatý

Návrh: Prieskum bankových poplatkov sa uskutoční tak, aby bolo možné po jarnom ZD účet ASKA
presunúť

Navrhovateľ: výbor
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 19
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý

Návrh: odvolanie Pavla Krátkeho z výboru a jeho nahradenie
Navrhovateľ: Martina Vakoničová
Podpora: Pavel Krátky

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 13
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 6
Návrh bol prijatý
Tomáš Glabazňa: Ak je navrhnuté odvolanie člena výboru a tento člen výboru tento návrh podporí a dokonca
hlasuje za, je jednoduchšie, ak člen sám odstúpi

Voľby
Návrh: Zloženie volebnej komisie
Do volebnej komisie sa prihlásili:
• Roman Lukáč ml.
• Martina Vakoničová
• Anka Heizerová

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý
Volebná komisia si za predsedu zvolila Romana Lukáča ml.

Návrh: Spôsob voľby
Navrhovateľ: Roman Lukáč ml.
Návrh na verejné hlasovanie

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 19
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý
O neverejnom hlasovaní nebolo treba hlasovať, pretože bol prijatý návrh na verejné hlasovanie.

Návrh: Kandidátka Danka Čunderlíková AKKK Hafík Bratislava
Navrhovateľ: Roman Lukáč ml.
Danka Čunderlíková s kandidatúrou súhlasila

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý
Predseda Volebnej komisie Roman Lukáč ml. konštatoval, že voľba prebehla v súlade s volebným
poriadkom. Dana Čunderlíková bola zvolená treťou členkou výboru.

Diskusia:
Návrh: Na zmenu v súťažnom poriadku a zároveň v novovytváranom dokumente: termín zaraďovania
podujatí do TK
Navrhovateľ: Roman Lukáč ml.

Zmena termínu pre zaradenie do termínového kalendára ASKA bude 45 dní pred termínom podujatia, po
tomto termíne nebude podujatie do TK zaradené.
Zdôvodnenie zmeny: Výbor ASKA nemá právomoc rozhodovať o konaním alebo nekonaní podujatí ASKA

na základe svojho voľného uváženia a preto nie je možné, aby akciu bezdôvodne zakázal. Takáto formulácia
je jasná a výbor ASKA nebude nútený rozhodovať a svoje rozhodnutie v prípade zamietnutia zaradenia
podujatia do termínového kalendára ASKA patrične odôvodniť.

Návrh na zmenu v texte pracovného dokumentu Reglement ASKA
3.6.2.C. Zaraďovanie podujatí do TK
Preteky (podujatia) agility sa zaraďujú do termínového kalendára ASKA príslušného roku. Žiadosť o
zaradenie do termínového kalendára podáva organizátor priebežne počas roka výboru ASKA, najneskôr
(však) 3 mesiace pred konaním akcie, vo výnimočnom prípade aj v kratšom termíne po dohode s výborom
ASKA (v takomto prípade však nemusí Výbor ASKA podujatie schváliť.).
Zmeniť na
:
3.6.2.C. Zaraďovanie podujatí do TK
Preteky (podujatia) agility sa zaraďujú do termínového kalendára ASKA príslušného roku. Žiadosť o
zaradenie do termínového kalendára podáva organizátor priebežne počas roka výboru ASKA, najneskôr 45
dní pred konaním akcie. V prípade nedodržania stanovenej lehoty výbor ASKA podujatie nezaradí do
termínového kalendára ASKA.
Bude pracovnou skupinou zapracovaný do návrhu Reglementu

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý

Na vedomie pracovnej skupine:
Pripomienky Ladislava Ujháziho za klub Trnava - Kopánka

Do časti 3. (Kategórie, triedy, tituly, súťaže, podujatia) doplniť bod "Spôsoby hodnotenia pretekupodujatia" (najvhodnejšie 3.10., ostatné číslovanie potom posunúť)
Štandartný (povinne pre MSR, MSR DaM, podujatia s udeľovaním C.A.C.Ag. a C.A.C.I.Ag. ...)
Bodový (Poradie v každom behu je ohodnotené určitým počtom bodov. Súčet týchto bodov potom
určí výsledné poradie preteku-podujatia)
Iný (špecifikuje usporiadateľ podujatia, použiť napr. pri kvalifikácii na MS a EO)

V časti 3.12. "Súťažného poriadku" (Propozície preteku-podujatia) doplniť aj povinnosť
usporiadateľa uvádzať spôsob hodnotenia preteku-podujatia (štandartný, bodový alebo iný)

Budú pracovnou skupinou spracované a zapracované

Návrh: údaje o pretekoch a pretekároch
Navrhovateľ: Ladislav Ujházi
Na stránke www.agility.sk uviesť výsledky všetkých oficiálnych pretekov, ktoré sa konali v r. 2012.
Termín: do 31.12.2012
Pavol Vakonič stránku doplní

Na stránke www.agility.sk sprístupniť databázu členov-pretekárov s nasledovnými údajmi o
teamoch (číslo VZ, meno pretekára, meno psa)
Vyjadrenie Pavol Vakonič: s databázou pretekárov je kvôli zložitosti naprogramovania časový problém,
pri prepojení s výsledkami je aj problém s nejednotným formátom výsledkov a následne aj s náročnosťou na
čas pri spracovaní výsledkov
O tomto návrhu nebolo potrebné hlasovať

16:12 odchádzajú dvaja delegáti. Počet prítomných delegátov sa mení na 19, rozhodujúci počet
hlasov sa mení na 10

Návrh: Doplnenie súťažného poriadku v bode 9A
Navrhovateľ: Ladislav Ujházi
Usporiadateľ pretekov je povinný uviesť do propozícii aj spôsob vyhodnotenia súčtov, podľa pripomienky pre
vznikajúci Reglement ASKA

časti 3. (Kategórie, triedy, tituly, súťaže, podujatia) doplniť bod "Spôsoby hodnotenia pretekupodujatia" (najvhodnejšie 3.10., ostatné číslovanie potom posunúť)
Štandartný (povinne pre MSR, MSR DaM, podujatia s udeľovaním C.A.C.Ag. a C.A.C.I.Ag. ...)
Bodový (Poradie v každom behu je ohodnotené určitým počtom bodov. Súčet týchto bodov potom
určí výsledné poradie preteku-podujatia)
Iný (špecifikuje usporiadateľ podujatia, použiť napr. pri kvalifikácii na MS a EO) )

(Do

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 18
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol prijatý

Návrh z predchádzajúceho rokovania: ZD prerokovalo sťažnosť a v bode skúšobný poriadok
rozhodne, či bude takýto postup naďalej možný, alebo nie. Podľa vyjadrenia DR táto udalosť neodporuje
žiadnemu z platných poriadkov.

Návrh: Doplnenie Súťažného poriadku
Navrhovateľ: Martina Vakoničová
Text:
I. Podmienky pre usporiadanie akcii
I.A. Všeobecne
Akcia bude uznaná Asociáciou slovenských klubov agility ( ďalej len ASKA ), pokiaľ usporiadateľ
dodrží ustanovenia Skúšobného a Súťažného poriadku agility SR. Na uznaných akciách môže posudzovať
len rozhodca delegovaný ASKA. Skúšky a súťaže agility musia byť prístupné všetkým prihláseným
pretekárom
splňujúcim podmienky účasti. Od pretekárov sa očakáva korektné správanie. Každý psovod je povinný viesť
svojho psa spôsobom, proti ktorému nemôžu byť po športovej, ani humánnej stránke žiadne námietky.
Každé
prejavy brutality, prípadne pokusy o doping, sú čo najprísnejšie trestané. Majú za následok okamžitú
diskvalifikáciu, bez ohľadu na ďalšie právne postihy, ktoré môžu byť proti psovodovi zavedené.

Bude zmenený na:
I. Podmienky pre usporiadanie akcii
I.A. Všeobecne
Akcia bude uznaná Asociáciou slovenských klubov agility ( ďalej len ASKA ), pokiaľ usporiadateľ
dodrží ustanovenia Skúšobného a Súťažného poriadku agility SR. Na uznaných akciách môže posudzovať
len rozhodca delegovaný ASKA. Skúšky a súťaže agility musia byť prístupné všetkým prihláseným
pretekárom splňujúcim podmienky účasti. Organizátor nemá právo odmietnuť riadne vyplnenú a podanú
prihlášku. Od pretekárov sa očakáva korektné správanie. Každý psovod je povinný viesť
svojho psa spôsobom, proti ktorému nemôžu byť po športovej, ani humánnej stránke žiadne námietky.
Každé
prejavy brutality, prípadne pokusy o doping, sú čo najprísnejšie trestané. Majú za následok okamžitú
diskvalifikáciu, bez ohľadu na ďalšie právne postihy, ktoré môžu byť proti psovodovi zavedené.

Hlasovanie o návrhu:
ZA: 7
PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 5
Návrh nebol prijatý

Návrh: Zrušenie ATS
Navrhovateľ: Ladislav Ujházi
Zrušenie súťaže ATS k termínu 01.01.2013
Po diskusii k tomuto bodu bol návrh navrhovateľom stiahnutý

Uznesenia, úlohy a prílohy:
Zhromaždenie delegátov zo dňa 25.02.2012 v Kotešovej berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Správu o činnosti výboru s výhradami
Správu Dozornej rady bez výhrad
Správu o reprezentácii na EOJ s pochvalou
Správu o reprezentácii MS FCI s výhradami

Uznesenia zo Zhromaždenia Delegátov (ďalej ZD) z dňa 25.02.2012 v Kotešovej

ZD schválilo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Overovateľa zápisnice Ladislava Ujháziho
Úprava programu – presun bodu Správa o hospodárení pred rokovaním o Rozpočte

Upravený program ZD
bola prijatá Kandidatúra AllForDog DS na organizáciu MSRDaM
Ladislav Gorcs bol zvolený Vedúcim reprezentácie juniorov pre EOJ 2013 vo Švajčiarsku
spôsob predbežného prihlasovania na EO
spôsob predbežného prihlasovania na MS FCI
Neschvaľovať Reglement FCI a Súťažný poriadok v ich súčasnej podobe a do jarného ZD ich
dopracovanie dobrovoľnou pracovnou skupinou a zloženie tejto skupiny

9) Rokovanie o Návrhu na rozpočet sa presúva na jarné ZD (16.02.2013)

10) Prieskum bankových poplatkov sa uskutoční tak, aby bolo možné po jarnom ZD účet ASKA podľa
rozhodnutia na jarnom ZD presunúť ak budú nájdené výhodnejšie poplatky

11) odvolanie Pavla Krátkeho z výboru
12) Zloženie volebnej komisie
13) Doplnenie člena výboru o Danku Čunderlíkovú
14) Zmenu v súťažnom poriadku a zároveň v novovytváranom dokumente O zaraďovaní podujatí do
TK (Roman Lukáč ml.)
15) Doplnenie súťažného poriadku v bode 9A (L. Ujházi)
16) Stanovenie termínu nasledujúceho ZD na 16.02.2013

Zhromaždenie delegátov zo dňa 25.02.2012 v Kotešovej ukladá výboru
Výbor písomne informuje Magdu Jentnerovú o výsledku rokovania ZD o podanej sťažnosti
Výbor vyzve všetky kluby aby podali kandidatúry na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska
Prihlášky na EO 2013 zhromaždí výbor. Spracuje základnú agendu
Prihlášky na MS FCI 2013 zhromaždí výbor. Spracuje základnú agendu
Do poslania pozvánky na jarné ZD (16.01.2013) dopracovať účtovníctvo (terajšia účtovníčka
so zvolenou pokladníčkou ASKA)
Vyzvať Canis Club Cífer k doplateniu zápisného poplatku
Zuzana Krušinová v súčinnosti s novozvolenou pokladníčkou ASKA dorieši platby do SKJ
a ich výšku pre všetky kluby
externá účtovníčka dopracuje podľa dohody rok 2012 a odovzdá účtovníctvo

novozvolenej pokladníčke
Prieskum bankových poplatkov sa uskutoční do jarného ZD (16.02.2013)

Na vedomie pracovnej skupine: Pripomienky Ladislava Ujháziho – budú doplnené

a zapracované
Návrh: údaje o pretekoch a pretekároch
Vložiť na stránku www.agility.sk výsledky pretekov za rok 2012

Termín jarného ZD bude 16.2.2013 v lokalite Žilina, alebo Banská Bystrica
HLASOVANIE:
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2

Prílohy:
Prezenčná listina
Pozvánka (program ZD)
Správa o činnosti výboru
Správa o hospodárení + účtovníctvo ASKA 2011 a tabuľky k správe za rok 2011
Správa Dozornej Rady
Správa vedúceho juniorskej reprezentácie
Správa vedúcej reprezentácie pre MS FCI

Zapísala: Zuzana Krušinová

Overil: Ladislav Ujházi

