Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA
Penzión Panda; Turčianske Teplice
01. marca 2014
Prítomní: viď prezenčná listina
Program: viď pozvánka
Zhromaždenie delegátov ASKA (ďalej len ZD) otvoril Predseda ASKA Ladislav Gorcs.
Privítal prítomných a konštatoval uznášaniaschopnosť ZD
Podľa prezenčnej listiny sa ZD účastní 27 delegátov z celkového možného počtu 34.
Stanovil zapisovateľku zápisnice: Z. Krušinovú.
Počet klubov v ASKA: 34
Počet prítomných delegátov: 27
Rozhodujúci počet hlasov (nadpolovičná väčšina zúčastnených delegátov) v hlasovaní: 14
1. Voľba overovateľa zápisnice
Prihlásila sa Natália Pelešová
Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

1

Neprítomní

0

Návrh bol schválený.
Za overovateľa zápisnice bola zvolená Natália Pelešová

2. Schválenie programu zasadnutia ZD
Navrhované doplnenia programu:
Tomáš Glabazňa: Doplniť medzi správy aj správu delegáta pri FCI.
Roman Lukáč st.: Doplniť úpravu stanov na začiatok rokovania podľa programu.
Hlasovanie o doplnenom programe
Za

27

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne schválený.

3. Správy:

3.1.

Správa o činnosti výboru

Prečítal Ladislav Gorcs
Z diskusie vyplynula potreba nájsť konečné riešenie vracania odvodov do SKJ.

Navrhovateľ: Ladislav Gorcs
Návrh: Všetky kluby do 7 dní od doručenia zápisnice doplniť presnú sumu odvodov do SKJ za roky
2012 a 2013.
Hlasovanie o návrhu
Za

11

Proti

12

Zdržal sa

4

Neprítomní

0

Návrh nebol schválený

Navrhovateľ: Roman Lukáč
Návrh: Uzavrieť doplňovanie zoznamu na vrátenie platieb dňom 1.3.2014.
Hlasovanie o návrhu
Za

18

Proti

3

Zdržal sa

6

Neprítomní

0

Návrh bol schválený.

ZD zobralo správu na vedomie s doplnením niekoľkých bodov.

3.2. Správa o hospodárení

Výhrady: Dodaná neskoro, sú v nej formálne chyby.

Prijatá s výhradami

3.3.

Správa Dozornej rady

Prebehla diskusia o činnosti a podnetoch riešených DR – kvalifikácia na MS FCI, garant akcie.
Bola konštatovaná formálna chyba v komunikácii.
Zuzka Matejková: bolo by dobre, ak by vznikali aj konštruktívne návrhy na základe podnetov DR, nie iba diskusie.

3.4.

Správa delegáta pri FCI

Prijatá bez výhrad.

Rokovanie podľa programu:
4. Zmeny v stanovách ASKA
4.1.

Návrh DR – schvaľovanie záväzných dokumentov

Zdôvodnenie:
kontrolou DR zistila, že podľa aktuálnych stanov ASKA nemá ZD právomoc meniť, dopĺňať, či zostavovať
poriadky ASKA.
Dôležité zistenie je v bode Čl.2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASKA / Orgány ASKA / 1. Zhromaždenie delegátov
/ Do výlučnej rozhodovacej právomoci ZD patrí
V týchto bodoch chýba od roku 2008 bod:
Schvaľovanie záväzných dokumentov ASKA, ich zmien a doplnkov k nim a to: skúšobného poriadku ASKA,
súťažného poriadku, rokovacieho poriadku ASKA, volebného poriadku ASKA, disciplinárneho poriadku
ASKA, štatútu rozhodcu
Tieto právomoci nie sú obsiahnuté ani v Organizačnom poriadku a tak ZD prakticky nemá právo schvaľovať
dokumenty ASKA

Návrh DR: do Stanov ASKA / Čl.2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASKA / Orgány ASKA / 1. Zhromaždenie
delegátov / Do výlučnej rozhodovacej právomoci ZD sa doplní veta:
k) Schvaľovanie vykonávacích predpisov, záväzných dokumentov ASKA, ich zmien a doplnkov k nim.
Hlasovanie o návrhu
Za

27

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

4.2.

Tomáš Glabazňa (za klub PRSA)

ZD rozhoduje, že zmena stanov ASKA pod č. 4.1. nadobúda platnosť a účinnosť okamžite.
Hlasovanie o návrhu
Za

27

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý

4.3.

Tomáš Glabazňa (za klub PRSA)

Doplniť tento bod (4.1.) aj v organizačnom poriadku do: Org. Por. Čl.2/ ZD – úlohy ZD
Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

1

Návrh bol prijatý

4.4.

Návrh DR: nezrovnalosti v stanovách

DR pri kontrole stanov ASKA zistila nasledovné nezrovnalosti:
Listy stanov sú na stránke ASKA usporiadané v zlom poradí, text na seba nenadväzuje.
(Ladislav Gorcs: pri najbližšej aktualizácii stránky bude táto chyba opravená)
Ďalej sa objavuje duplicita viet a to konkrétne
v Čl.5 ZANIK ASKA
ASKA zaniká:
a) prijatím uznesenia o zániku ASKA, rozhodnutím aspoň 2/3 hlasov prítomných delegátov zhromaždenia
(na ZD ktoré rozhoduje o zániku ASKA musí byť prítomná nadpolovičná väčšina delegátov ASKA)
a v Čl.2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASKA / Orgány ASKA / 1. Zhromaždenie delegátov/ bod
h) rozhodovanie o zániku ASKA (na ZD ktoré rozhoduje o zániku ASKA musí byť prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov ASKA a so zrušením musí súhlasiť viac ako dve tretiny prítomných delegátov.)
DR navrhuje v bode h) vynechať text v zátvorke

Text bol vysvetlený a nebolo potrebné o ňom hlasovať.

4.5.

návrh DR: o uznášaniaschopnosti ZD

Na základe podnetu, ktorý DR dostala od Ladislava Ujháziho, tykajúceho sa uznášaniaschopnosti ZD, DR
navrhuje jasne definovať uznášaniaschopnosť v stanovách ASKA a to účasťou minimálne troch delegátov.
K dnešnému dňu totiž absentuje veta o uznášaniaschopnosti v stanovách a tak sa ZD musí riadiť platným
Rokovacím poriadkom, kde je definovaná uznášaniaschopnosť nasledovne:
ZD je uznášaniaschopné účasťou nadpolovičnej väčšiny členov ASKA na zhromaždení. DR pripomína
všetkým delegátom, že na základe tohto dokumentu bude najbližšie ZD uznášaniaschopné až pri účasti
nadpolovičného počtu delegátov, teda 18 delegátov.
Návrh zmeny stanov DR je nasledovný:
v Čl.2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASKA / Orgány ASKA / 1. Zhromaždenie delegátov/
ZD je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia minimálne traja delegáti.
Hlasovanie o návrhu
Za

0

Proti

17

Zdržal sa

10

Neprítomní

0

Návrh nebol prijatý

4.6.

Eva Lengyelová návrh o uznášaniaschopnosti

ZD je uznášaniaschopné v prípade, že sa ZD zúčastnia delegáti viac ako polovice členov ASKA.
Hlasovanie o návrhu
Za

24

Proti

0

Zdržal sa

3

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

4.7.

Eva Lengyelová - Delegovanie hlasov na ZD

Člen ASKA je oprávnený ak sa jeho delegát ZD neúčastní, delegovať hlas členovi iného klubu.
Hlasovanie o návrhu
Za

16

Proti

9

Zdržal sa

2

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

Zmena sídla ASKA
Zmeniť adresu sídla ASKA na: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Hlasovanie o návrhu
Za

27

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Prestávka 13:25

4.8.

Návrh DR – zmena v stanovách a organizačnom poriadku o elektronickom hlasovaní

DR navrhuje upraviť bod „elektronické hlasovanie“ nasledovne:
V stanovách ostane text:
ZD môže v odôvodnených súrnych prípadoch rozhodovať elektronicky „per rollam“. Toto hlasovanie sa riadi
predpisom v Organizačnom poriadku ASKA
Zároveň DR navrhuje: Zaradiť predpis na hlasovanie „per rollam“ Do Organizačného poriadku, ASKA do bodu 2. Orgány
ASKA / Úlohy ZD:
ZD môže v odôvodnených súrnych prípadoch rozhodovať elektronicky “per rollam”, keď ZD ako najvyšší orgán
združenia tvoria všetci delegáti oprávnení hlasovať.
Priebeh hlasovania „per rollam“: Výbor zašle v elektronickej podobe znenie návrhu delegátom oprávneným hlasovať
spolu s lehotou, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Lehota nesmie byť kratšia ako jeden týždeň.
Delegát oprávnený hlasovať hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú určí Výbor, pričom okrem výslovného súhlasu
musí jeho hlasovanie obsahovať presné znenie schvaľovaného návrhu rozhodnutia.
Za prezentáciu pri rozhodovaní sa považuje odpoveď alebo potvrdenie prijatia návrhu. V prípade, že sa delegát
oprávnený hlasovať v stanovenej lehote nevyjadrí, prihliada sa na to ako keby sa takýto delegát hlasovania
nezúčastnil.
Výbor je povinný v elektronickej podobe oznámiť všetkým členom výsledok takéhoto hlasovania, a to najneskôr do 48
hodín od uplynutia lehoty na hlasovanie. Výbor je povinný zdokumentovať a uchovať výsledky každého hlasovania.
Hlasovanie per rollam nemôže byť tajné, to znamená, že v zápise o výsledku hlasovania Výbor oznámi všetkými
členom hlasovanie jednotlivých delegátov, ktorí boli oprávnení hlasovať.
Zhromaždenie delegátov formou „per rollam“ prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prezentovaných
delegátov v prípade, že za prezentovala nadpolovičná väčšina delegátov oprávnených hlasovať.
Zhromaždenie delegátov formou „per rollam“ prijíma rozhodnutia 2/3 väčšinou hlasov všetkých jej delegátov
oprávnených hlasovať a to v nasledovných bodoch jej pôsobnosti podľa a), d), e), g), h) a i)

Hlasovanie o návrhu
Za

25

Proti

0

Zdržal sa

2

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

5. MSR a MSRDaM
5.1.MSR

Návrhy odovzdané DR: predseda DR konštatoval, že DR nebol odovzdaný žiadny návrh na organizáciu MSR pre rok
2014
Neprihlásil sa žiadny kandidát na organizáciu MSR – MSR sa v roku 2014 zatiaľ nebudú konať.

5.2.

MSR DaM:

Návrhy odovzdané DR: Bol odovzdaný jeden návrh na konanie MSR DaM v termíne 14.06.2014 – podľa názoru DR
sa konať nemajú
Z diskusie k tomuto bodu vyplynuli návrhy:

5.3.

Tomáš Glabazňa: úprava poriadku: III.C odsek organizácia MSRDaM

Vypustiť slovné spojenie „v roku predchádzajúcom“

Hlasovanie o návrhu
Za

25

Proti

0

Zdržal sa

2

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

5.4.

Iveta Lukáčová: v odseku organizácia MSR

Vypustiť slovné spojenie „v roku predchádzajúcom“
Hlasovanie o návrhu
Za

24

Proti

0

Zdržal sa

3

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

Na základe prijatia týchto zmien:

5.5.

ZD rozhoduje o prijatí Kandidatúry klubov AllForDog Dunajská Streda a Activity Horná
Streda na usporiadanie MSRDaM 14.06.2014 v Hornej Strede

Návrh bude v plnom znení priložený k zápisnici.
Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

1

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

6. Rozpočet na rok 2014
Predbežný návrh prečítala Danka Čunderlíková - bude priložený k zápisnici.
Odchádza delegát klubu MsKK Handlová – delegátov ostáva 26, rozhodujúci počet hlasov sa nemení.

6.1.

Zuzana Krušinová (tajomníčka ASKA): Zvýšenie členského poplatku pre jednotlivé kluby na
55€ /ročne

Hlasovanie o návrhu
Za

15

Proti

3

Zdržal sa

8

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

6.2.

Anna Heizerová (Ister Bratislava): Zrušenie ATS (úspora v rozpočte)

Hlasovanie o návrhu
Za
20
Proti

0

Zdržal sa

6

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

6.3.

Návrhy na dotácie reprezentácie:

6.3.1. Zuzana Krušinová 1500 € pre reprezentantov + 210 € pre vedenie repre
Hlasovanie o návrhu
Za
0
Proti

11

Zdržal sa

15

Neprítomní

0

Návrh nebol prijatý.

6.3.2. Zuzana Vetráková (PRSA)
A) Preplatiť polovicu cestovného podľa sadzobníka pre rozhodcov vedúcim reprezentácií
Prepočty podľa google maps:
MS: 450 €
EO: 155 €
EOJ: 341 €
Spolu pre vedúcich reprezentácie: 946€.

B) Ďalších 1000€ na jesennom ZD rozdeliť ako odmeny pre umiestnených do piateho miesta
v súčtoch, resp. vo finále podľa podujatia.
Hlasovanie o návrhu
Za

20

Proti

0

Zdržal sa

6

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

7. Reglement FCI / Slovenské pravidlá agility
7.1. Zmena v bode 2.3.5. – Veteráni: vynechať prekážky skok ďaleký, hojdačka
Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

7.2.

V bode 3.1. jednoduchá skoková vypustiť text: „štetiny a pod.“

V bode 3.1. ďalej vypustiť text: „každé krídlo, môže obsahovať len toľko držiakov z koľkých
bude skoková prekážka zložená“
Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

7.3. V bode 4.3. odsek „skok ďaleký“ sa druhá veta doplní o text „šliapnutie na element“
Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

7.4. V bode 4.6. poslednú vetu zmeniť na: „beh sa končí a časomiera sa zastavuje, keď pes prekoná
cieľovú prekážku.“
Hlasovanie o návrhu
Za

23

Proti

0

Zdržal sa

3

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

7.5.

V bodoch 8.1. a 8.2. sa mení slovo „tím“ za slovo „štart“

Hlasovanie o návrhu
Za

22

Proti

1

Zdržal sa

3

Neprítomní

0

Návrh bol prijatý.

POZN.PRE EDITORA: V bode CACIAg vyhodiť slovo „súčet“
7.6. Eva Lengyelová: V bode 6.1. žiadosť o VZ vypustiť „potvrdenie klubu“

Hlasovanie o návrhu
Za

1

Proti

11

Zdržal sa

13

Neprítomní

0

Návrh nebol prijatý.

7.7. V bode 12.1. Sa mení text prvej vety na: „Kvalifikačné podmienky navrhuje Vedúci repre
a schvaľuje ZD“
A text Reglement FCI sa mení na „platnými predpismi FCI“

Hlasovanie o návrhu
Za

26

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

7.8. V bode 12.1. „Ak sú stanovené ZD alebo vedúcim reprezentácie kvalifikačné preteky alebo
behy, tak takéto môžu prebiehať iba na území Slovenska.“

Hlasovanie o návrhu
Za

12

Proti

11

Zdržal sa

2

Neprítomní

0

Návrh nebol prijatý.

Odchádzajú delegáti ďalších dvoch klubov: Lazany, Horná Streda – delegátov ostáva 24, rozhodujúci počet
hlasov sa mení na 13.

7.9.

V bode 6.1. VZ – vypúšťa sa text „fotografia psa“

Hlasovanie o návrhu
Za

24

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
7.10. Hlasovanie o Pravidlách Agility ASKA

Hlasovanie o návrhu
Za

24

Proti

0

Zdržal sa

0

Neprítomní

0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Odchádzajú delegáti ďalších dvoch klubov Ister, Lukka – delegátov ostáva 22, rozhodujúci počet hlasov sa mení
na 12.

8. Úpravy ostatných poriadkov a dokumentov ASKA

8.1. DR navrhuje doplniť organizačný poriadok v bode 2. Orgány ASKA / výbor / práva a povinnosti
výboru o bod
u) Zverejniť všetky dokumenty ASKA na stránke www.agility.sk najneskôr do 30 kalendárnych dní od
nadobudnutia ich platnosti.
Hlasovanie o návrhu
Za

17

Proti

0

Zdržal sa

4

Neprítomní

1

Návrh bol prijatý.

8.2. Na základe tejto zmeny DR navrhuje zmeniť aj Rokovací poriadok ASKA / B) Zásady rokovania /

bod 7
Pôvodný text:
Zápisnica musí byť vyhotovená a zaslaná jednotlivým členom ASKA najneskôr do 30 dní od dátumu
konaného ZD.
Sa zamení za:
Zápisnica musí byť vyhotovená a zaslaná jednotlivým členom ASKA najneskôr do 20 kalendárnych dní od
dátumu konaného ZD.
Hlasovanie o návrhu
Za

17

Proti

0

Zdržal sa

2

Neprítomní

3

Návrh bol prijatý.

8.3.

DR ďalej v tom istom bode navrhuje vyňať body e) a f)

prijať odvody do SKJ a zabezpečiť ich prevod do SKJ

a
odovzdať členom preukazy SKJ, osobne na najbližšom ZD alebo poštou štatutárnemu zástupcovi
Hlasovanie o návrhu
Za

19

Proti

0

Zdržal sa

1

Neprítomní

2

Návrh bol prijatý.

8.4. DR navrhuje doplniť organizačný poriadok v bode 1. Členstvo v ASKA / Práva členov ASKA /bod
f)
Podávať návrhy na zmenu dokumentov ASKA najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním samotného ZD.
Návrh musí obsahovať pôvodný bod dokumentu a návrh nového znenia tohto bodu. Návrhy treba doručiť na
e-mailovú adresu všetkým orgánom ASKA a jednotlivým delegátom ZD. ZD môže hlasovať iba o takto
podaných návrhoch zmien dokumentov ASKA.

Hlasovanie o návrhu
Za

11

Proti

5

Zdržal sa

6

Neprítomní

0

Návrh nebol prijatý.

9. Diskusia

Termín jesenného ZD bude 01.11.2014

Uznesenia, úlohy a prílohy:
Zhromaždenie delegátov zo dňa 01.03.2014 v Turčianskych Tepliciach berie na vedomie:
Správu o činnosti výboru s doplnením niekoľkých bodov
Správu o hospodárení s výhradami
Správu Dozornej rady s diskusiou
Správu delegáta pri FCI.
Fakt, že sa nebudú zatiaľ konať MSR v roku 2014, keďže sa neprihlásil žiadny usporiadateľ.

Uznesenia zo Zhromaždenia Delegátov (ďalej ZD) zo dňa 01.03.2014 v Turčianskych Tepliciach

ZD schválilo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Overovateľa zápisnice Natáliu Pelešovú,
Doplnený program ZD o dva body,
Uzavretie spätného riešenia odvodov ku dňu 1.3.2014,
Zmena v stanovách – schvaľovanie záväzných dokumentov: Doplnenie Stanov ASKA o vetu v čl.2/ods.1/bod.k)
Schvaľovanie vykonávacích predpisov, záväzných dokumentov ASKA, ich zmien a doplnkov k nim,
ZD rozhoduje že zmena stanov ASKA v bode č.2/ods1/bod.k. nadobúda platnosť a účinnosť okamžite,
Tento bod bude zapracovaný aj do Organizačného poriadku Čl.2/ZD – úlohy ZD,
Evy Lengyelovej o uznášaniaschopnosti,
Evy Lengyelovej o delegovaní hlasov na ZD,
Zmena sídla ASKA v stanovách ASKA,
Úprava Per Rollam v stanovách a organizačnom poriadku ASKA,
Tomáša Glabazňu o úprave organizácie MSR DaM,
Ivety Lukáčovej o úprave organizácie MSR,
Kandidatúru AFD a Activity na usporiadanie MSR DaM,
Zvýšenie členského poplatku na 55,- €,
Zrušenie ATS,
Výške a spôsobe rozdelenia dotácie pre reprezentácie,
7 úprav v Slovenských pravidlách agility pod bodom 7.1. – 7.9.,
Pravidlá agility ASKA pod bodom 7.10.,
Doplnenie DR organizačný poriadok v bode 2.,
Zmenu rokovacieho poriadku o vyhotovení zápisnice,
Upraviť text rokovacieho poriadku o odvodoch do SKJ.

Termín jesenného ZD bude 08.11.2014

Zhromaždenie delegátov zo dňa 16.11.2013 na Donovaloch ukladá

Výboru:
Podať na MV zmeny stanov podľa zápisnice
Zapracovať a zverejniť zmeny v poriadkoch (okrem zmien v SPA) podľa zápisnice
Romanovi Lukáčovi ml.
Zapracovať schválené zmeny do vznikajúcich Slovenských pravidiel Agility (SPA) a tento dokument následne zaslať
webmasterovi na zverejnenie na stránke www.agility.sk.

Jeden delegát neprítomný
HLASOVANIE:
ZA: 21
PROTI:
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 1

Zapísala: Zuzana Krušinová

Prílohy:
Prezenčná listina
Pozvánka (program ZD)
Správa o činnosti výboru
Správa o hospodárení
Správa Dozornej Rady
Návrh na usporiadanie MSRDaM

Overila: Natália Pelešová

