
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA 
Hotel Vyšehrad; Nitrianske Pravno  

14. februára 2015 
 
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 10delegátov z celkového možného počtu 35. 
Stanovil zapisovateľku zápisnice: Daniela Ivašková  
 
Počet klubov v ASKA: 35 
 
Počet prítomných delegátov: 10 
Rozhodujúci počet hlasov  (nadpolovičná väčšina zúčastnených delegátov) v hlasovaní: 6 
 
 

1. Voľba overovateľa zápisnice 
 
Prihlásila sa Daniela Ivašková 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Za overovateľa zápisnice bola zvolená Martina Kolevová. 
 
 

2. Schválenie programu zasadnutia ZD  
   
 
Navrhované doplnenia programu: 
 

- Voľba overovateľa zápisnice 
- Schválenie a doplnenie programu 
- Správy 
- Správa o činnosti výboru ASKA 
- Správa o hospodárení  
- Správa DR (obsahuje aj kontrolu plnenia uznesenia minulého ZD) 

 
Ďalší program 

- Informácie o EOJ 2016 
- Zmeny v stanovách a poriadkoch ASKA 
- Rozpočet na rok 2015 
- Diskusia 



 

Hlasovanie o doplnenom programe 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

3. Správy: 
 

3.1. Správa o činnosti výboru 
 
Prečítal Ladislav Gorcs. 
 

Prijatá s výhradami. 
 

 
 

3.2.  Správa o hospodárení 
 
Prečítala Danka Čunderlíková. 

 

Prijatá – Ladislav Gorcs bol poverený zistením možnosti nastavenia poplatkov za hotovostné 
transakcie priamo na vkladateľa + výhodnejšieho balíčka.  
Na vedomie delegátom o zasielaní presných platieb.  
 

3.3. Správa Dozornej rady 
 
Roman Lukáč – prijatá bez výhrad 
 
   
. 
 
 

3.4. Správa delegáta pri FCI 
 

V neprítomnosti delegáta prijatá bez diskusie. 
 
 
 
 
 
 

Rokovanie podľa programu:  
 
 

4. Informácie o EOJ 
 

 

4.1. Martina Vakoničová – Slovensko bolo schválené ako organizátor EOJ  



Organizátor Skiper začína budovať stránku eojunior.skiper.sk  
Royal Canin – plánované stretnutie o sponzoringu – 19.02.2015  
Rozhodcovia – v jednaní 
Informácie – budú podávané priebežne  mailom, na stránke aj sociálnou sieťou.  
Návrh – hlasovanie o slovenských rozhodcov : 
Tomáš Glabazňa – prijatý jednohlasne – 10 hlasov 
Roman Lukáč ml. – prijatý jednohlasne – 10 hlasov  
Martina Vakoničová informovala o priebehu príprav a rokovaniach. 
Organizačný výbor – Martina Vakoničová,  Pavol Vakonič.  

 
 
 

5.1.  Návrh na zmenu poriadku na menovanie rozhodcu  
  
 Návrh Romana Lukáča (viď príloha 1). 

 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 2 

Proti 7 

Zdržal sa 1 

Neprítomní 0 

 
Návrh nebol prijatý. 

 
5.2. Návrh na zmenu poriadku na menovanie rozhodcu  

 
Návrh Ladislava Gorcsa (viď príloha č. 2) 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 7 

Proti 3 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol prijatý. 

 
 
6.1. Návrh  
 Podal Vakonič Pavol 
 
Zmeny v Pravidlách agility 
 
Bod 5.3.2 
Pes, ktorý už zabehol aspoň jeden beh agility bez diskvalifikácie v 
kategórii A2 s iným psovodom, môže s novým psovodom nastúpiť do 
kategórie A2 alebo A1. 
 
 
 
 



Hlasovanie o návrhu 

Za 8 

Proti 2 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Bod 5.3.3 
Pes, ktorý už zabehol aspoň jeden beh agility bez diskvalifikácie v 
kategórii A3 s iným psovodom, môže s novým psovodom nastúpiť do 
kategórie A2 alebo A1. 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Bod 6.1. 
V prípade ak tím žiada o prvý VZ vo vyššej kategórie ako A1, musí 
ku žiadosti doložiť kópiu VZ iného psovoda, ktorý ma zabehnutú 
vyššiu skúšku ako A1. 
V prípade ak tím žiada o prvý VZ na psa, ktorý má už vystavený VZ, 
musí ku žiadosti doložiť kópiu VZ kde je pes oficiálne zmeraný. 
Výbor vykoná záznam do VZ. 

 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 

7. Rozpočet na rok 2015  
 
Návrh Danka Čunderlíková (viď príloha) 
 
7.1. Príspevok na repre EOJ – návrh preplatenia štartovného – 

max. časť 720 Eur ,preplatí 

sa štartovné, prípadne pomerné štartovné, ak sa navý
ši počet teamov nad 24. Preplatí sa 

iba zúčastneným teamom po EOJ, v termíne do 31.8. 2015.  
 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
 
 



7.2Príspevok pre vedúcich repre: 

MS FCI 315,-- 

EO 210,-- 

EOJ 80,--  

 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

7.3. Príspevok na EO:  

Á 10 Eur na team – vyplatí sa podľa zoznamu štartujúcich po pretekoch v termíne do 31.8.2015. 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

7.4. Príspevok na štartovné  na MS FCI: 

Á 25,-- Eur na team – vyplatí sa podľa zoznamu štartujúcich po pretekoch. V termíne .30.11.2015 

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

7.5. Príspevok na umiestnenie do 3. miesta na EO, EOJ a MS FCI do 30.11.2015.  

600,-- Eur , rozdelí  sa pomerne medzi umiestnených.  

Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  



 

 

 

 
 

8. Diskusia 
 
8.1. Zuzana Krušinová oboznamuje so  zmenou formulára Žiadosť o vystavenie VZ (viď príloha) 
8.2. Jana Poláková navrhuje zmenu kvalifikačných podmienok pre kategóriu Medium na EO 
a MSFCI 2015 (viď prílohač.3) 
  
Hlasovanie o návrhu 

Za 0 

Proti 8 

Zdržal sa 2 

Neprítomní 0 

Návrh nebol prijatý.  
 
8.3. Ladislav Gorcs navrhuje zmenu  podmienok pre kategóriu detí pre účasť na kvalifikačných 
pretekoch na EOJ 2015: 
 z 3x splnená skúška A1 s hodnotením na V alebo VD na 1x splnená skúška A1 s hodnotením 
V alebo VD a to dňa kvalifikačných pretekov.  
 
Hlasovanie o návrhu 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

8.4. Pavol Vakonič  oznamuje doľaďovanie  softwaru na vyhodnocovanie výsledkov – bližšie predstaví na 

jesennom ZD. Cena bude neporovnateľne priaznivá.  

8.5. Markéta Kelbelová vyslovuje žiadosť o usporiadanie trénerských team buildingov  

8.6. Roman Lukáč vyslovuje žiadosť o usporiadanie rozhodcovských team buildingov.  

  

 
 

 
 
 
 
 

Termín jarného ZD bude: 17.11.2015 



 

Uznesenia, úlohy a prílohy: 

 
 

Zhromaždenie delegátov zo dňa 14.02.2015 v Nitrianskom Pravne berie na vedomie: 

 
Správu o činnosti výboru  
Správu o hospodárení 
Správu Dozornej rady  
Správu delegáta pri FCI 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenia zo Zhromaždenia Delegátov (ďalej ZD) zo dňa 14.02.2015 v Nitrianskom Pravne 
 
 

ZD schválilo 
 

1) Overovateľa zápisnice Martina Kolevová 
2) Doplnený program ZD o jeden bod –info EOJ 2016 
3) Návrh Romana Lukáča ml. o zmenách Poriadku pre menovanie rozhodcov  
4) Návrh Pavla Vakoniča na zmeny v  Poriadku agility  
5) Návrh  Rozpočtu a príspevkov na reprezentáciu od Danky Čunderlíkovej. 
6) Oznámenie Zuzany Krušinovej o zmene formulára  
7) Návrh zmeny podmienok pre účasť na kvalifikačných pretekoch na EOJ2015 pre kategóriu detí.  

 
 
 

Termín jesenného  ZD bude 17.11.2015 utorok . 
 
 

Zhromaždenie delegátov zo dňa 14.02.2015 v Nitrianskom Pravne ukladá 
 
Výboru:  
Doplnenie a úpravy stránky www.agility.sk a úpravy Pravidiel agility a Poriadku pre menovanie rozhodcov   / 
Ladislav Gorcs 
Zapracovať a zverejniť zmeny v poriadkoch podľa zápisnice /Krušinová 
 
  

 
 

 delegátov: 10; rozhodujúci počet hlasov:6 
 
 
HLASOVANIE: 
 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
NEPRÍTOMNÝ: 0 

 
Jednomyseľne schválené. 
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Prilohy:
Pozvdnka

PrezenEnC listina (skeny)

Sprdva o iinnosti vrfboru
Sprdva o hospoddreni

Sprdva Dozornej rady
Sprdva Delegiita pri komisii pre agility FCt

N6vrh poriadku Romana LukdEa o zmene pre menovanie rozhodcov
N6vrh poriadku Laca Gorcsa o zmene pre menovanie rozhodcov
MailJany Poldkovej poiiadavke o na zmenu kvarifikatnrfch podmienok



 
 
 

Asociácia slovenských klubov agility  
Štefánikova 10  
 811 05 Bratislava  

 
 

 

 

Pozvánka  
 

Dovoľujem si Vás pozvať  na Zhromaždenie delegátov
 

        ASKA, 
 

ktoré sa uskutoční dňa  14.02.2015
 

od
 

9.00 hod. 
  

v
 
Nitrianskom Pravne v

 
hoteli Vyšehrad

  
 
Program:

 
 Úvod

 -
 

Voľba overovateľa zápisnice
 -

 
Schválenie programu

 Správy
 -

 
Správa o

 
  činnosti výbor       u ASKA

 -
 

Správa o
 
   hospodárení

  -
 

Správa DR
 
   (obsahuje aj kontrolu plnenia uznesenia minulého ZD)

 
 
 Ďalší

 
program

 
 1.

 

zmeny v

 

   stanovách a

 

       poriadkoch ASKA

 2.

 

Rozpočet na rok 2015

 3.

 

Diskusia

 

 
  

 
 V

 

Bratislave

 

13.01.2015

    
 
 Ladislav Görcs

 
 

predseda ASKA

 
 
 

PS: Dodržte prosím čas začiatku ZD a

 

rátajte s

 

celým dňom na riešenie bodov

 

programu. Každý delegát si môže so 
sebou priviezť aj jedného poradcu. 

 
 
 
 
 
Prosím, aby ste svoje návrhy na zmeny poriadkov, prípadne aj body na prerokovanie v

 

                           rámci jednotlivých 
„kapitol“ programu posl                      ali v

 

dostatočnom predstihu aby sme sa nemuseli zdržovať ich pridávaním do 
programu, prípadne aby si mohli jednotliví delegáti pri                 praviť svoje pripomienky a

 

                         protinávrhy. 
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SprSva Dozomei rady ASI(A

za obdobie 2.11.2014 10.02.2015- 

(den) (predseda), Krup6r (den) a Roman Luk66 ml. zasadala e-Dozomd rada v zlo2eni Roman Luk66 Jaroslav 
mailovou konferenciou.

plnenia konan6ho Kontrola vyplfvaificich z uznesenia ZD 8.11.2014:0loh 

k rozhodcov / Ladislav Gorcs - rlloha bola splnen{- Vyiiadaf oficiilne stanovisko SKJ menovaniu 

-ilohabolaspluend- PodafnaMVzmenystaaovpodfazlpisnice/Iftu5inov6;Gorcs 
poriadkoch podfa Z6pimice /KiuSinov6 - 6lohi bolh sflnefd- Zailracovaf a zverejnif zrieny v 

pomoc pri vyhfadani nezapracovanj'ch anien / Gorcs tloha nebola splnend- Potiadaf Evu Lenryelovri o 

Aktualizovaf nepresnd tdaje na stnlnke ASKA/Gorcs - {loha bole splnen{- 
presun{t' neho neakhrdlne veci /Gorcs - {loha bola splneri- Vytvorit' archiv na sfrinke ASKA a do 

prenosu prdva hlasovacieho na in6hoZmeny stanov schvelene naZD tykaj0ce sa uzna5ania schopnostia 
poriadku v5akdfia 23.01.2015. V zavere tohto dokumentu 6lena ASI(A, boli zapracovan6 do Rokovacieho 

poriadok bol schvdleryt ZD dfia I3.1 1.2004. upraven;i na ZD dfia 21. 02. 2009ostala veta: Rokovaci 
potrebn6 podfa poslednejt0to vetu upravif d5tumu 

aktu6lnej zmeny.

je Na ASKA chyba v odkaze na Z6pisnice zo zhromaidenia delegitov.......je napisan6 Zapisnce.str6nke 

Na FCI chfba sprdva od deleg6ta v FCI zo dila 15.9.2014str6nke ASKA v odkaze sprostredkovan6 

podpisant Ze v roku 2015 nem5 ASKA zmluw s Royal Canin a tak nieDR svojou kontrolnou Einnosfou zistila, 
je reklamu Royal Canin stiahnut zo str6nky ASKAsponzorom reprezent6cie. Preto navrhujeme 

poslednom Na ZD DR Ziadala o Upravu dokumentvo ASKA tak, aby na strdnke ASKA bol iba aktu6lny 6isti
pred poslednfm dokument, zbavenf textov, ktor6 boliaktuilne schv6lenim nov6ho znenia textu. Organizahny

poriadok ASKA e5te upraveni nebol.

11.02.2A15D5tum 

Roman Luk66 st Jaroslav Krup5r Roman Luki6 ml

predseda 6len DR 6len DRDR



 
 
 

Asociácia slovenských klubov agility 
Štefánikova 10 
 811 05 Bratislava 

 

 

 

Správa o činnosti výboru v období od 08.11.2014 do 09.02.2015 

 

Úlohy vyplývajúce zo ZD 08.11.2014: 

 

1. Podať na MV zmeny stanov podľa zápisnice  / splnené (sken na stránke) 
2. Zapracovať a zverejniť zmeny v rokovacom poriadku / splnené (dokument na stránke  
3. Vyžiadať oficiálne stanovisko SKJ k menovaniu rozhodcov  / splnené 
4. Požiadať Evu Lengyelovú o pomoc pri vyhľadaní nezapracovaných zmien / nesplnené  
5. Aktualizovať nepresné údaje na stránke ASKA / splnené 
6. Vytvoriť archív na stránke ASKA a presunúť do neho neaktuálne veci / splnené 

 
 

 

Do ASKA vstúpil nový klub. 

 

Ďalšie činnosti: 

 

 Vydávanie VZ 

 Vydávania A3 kariet  

 
 

 
 
 



Správa zo zasadnutia komisie pre agility FCI 
Bologna (I), 5.- 6. februára.2015 

Shôdza komisie sa tentokrát konala v hoteli Airport Bologna, ktorý je vzdialený necelé 
4km od bolognského medzinárodného letiska. Zahájila ju prezidentka komisie Christa 
Bremer vo štvrtok 5.2.2015 o 9:00. 

Na zahájení schôdze bolo prítomných 20 delegátov jednotlivých krajín, resp. ich 
splnomocnených zástupcov. Ako hosť sa zasadnutia zúčastnil aj zástupca britského 
Kennel Clubu. 

Komisia hneď na úvod schválila program rokovania, rovnako tak zápis z minulej 
schôdze, ktorá sa konala po MS FCI v Luxembourgu, a to bez pripomienok delegátov. 

Pokyny pre rozhodcov agility 

Vo štvrtok doobeda sa komisia venovala úprave dokumentu “Pokyny pre rozhodcov 
agility” (“Guidelines for agility judges”) s dôrazom na postup rozhodcov pri riešení 
rôznych situácií, ktoré vyplývajú z technických či konštrukčných parametrov prekážok.  

Do dokumentu boli zapracované niektoré nové informácie, ktoré pramenia z dlhodobej 
prípravy dokumentu, o ktorom hovorím v ďalšom pokracovaní textu, o prekážkach 
agility - Obstacle Guidelines. Viceprezident komisie Marco Mouwen, v ktorého 
právomoci je priebežná aktualizácia “Guidelines”, prisľúbil rozosielanie 
aktualizovaného domumentu delegátom v najbližšej dobe. Akonáhle sa tak stane, 
prepošlem dokument príslušným orgánom ASKA. 
 

Prehliadka haly 

Po krátkom obede zorganizovali talianský hostitelia pre delegátov obhliadku haly 
Unipol Arena, v ktorej sa bude konať svetový šampionát FCI v roku 2015.  
 
Unipol Arena je viacúčelová športová hala využívaná pre športové aj kultúrne 
podujatia. Jej kapacita môže byť podľa potreby upravená od 4000 do 8000 divákov.  

Fotografie z haly dávam k dispozícii tu:  
https://www.flickr.com/photos/129606576@N04/sets/72157650276841059/  
 
Plán haly potom tu: https://flic.kr/p/r6bg1X  
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Smernica o prekážkach agility 

Po návrate z prehliadky haly sa delegáti až do večerných hodín venovali diskusii o 
dokumente, ktorý je pripravovaný už dlhšiu dobu - Obstacle Guidelines. Ide o 
dokument, ktorý by mal definovať ideálne konstrukčné a iné technické riešenia 
prekážok používaných na vrcholných súťažiach agility pod patronátom komisie (teda 
MS FCI, EO, EOJ). Jeho prípradná implementácia do národných pravidiel je potom na 
uvážení jednotlivých členských krajín.  

Dokument sám o sebe nie je úpravou či zmenou platného reglementu FCI, ani ňou 
nemôže byť, lebo úpravu pravidiel má komisia v dlhodobom pláne inokedy - vždy raz 
za päť rokov, najbližšie s platnosťou 1.1.2017. Práve s ohľadom na fakt, že táto už 
pomerne časovo blízka úprava reglementu si môže vynútiť aj následnú úpravu tejto 
Smernice (Obstacle Guidelines), je akceptácia tohto dokumentu v jednotlivých 
národných organizáciách skôr menej pravdepodobná. 

Diskusiu o jednotlivých technických detailoch viedol místopredseda komisie Bernd 
Hüppe, ktorý celý dokument už dlhodobo pripravuje a aktualizuje. Po ôsmej hodine 
večernej bolo rokovanie prerušené, bez toho aby bol tento bod programu dokončený. 
 

Rokovanie komisie pokračovalo v piatok 6.2.2015 od 8:30 hod.  

Fínsky delegát Risto Ojanpera sa z druhého dňa zasadnutia z pracovných dôvodov 
ospravedlnil, delegát San Marina sa na zasadnutie nedostavil, pretože snehová 
kalamita, ktorá bola v noci zo štvrtka na piatok, znemožnila cestné aj železničné 
spojenie. Na zasadnutí tak bolo prítomných už len 18 delegátov. 

Prezidentka komisie predniesla v úvode návrh, aby doposiaľ nedokončený bod o 
Obstacle guidelines komisia prerokovala až na záver schôdze. Piatkové ráno potom 
navrhla venovať prednostne ostatným bodom programu, ktorých prerokovanie na 
tejto schôdzi bolo nutné. Delegáti súhlasili s týmto postupom. 
 

Seminár pre medzinárodných rozhodcov agility 

Marco Mouwen informoval o seminári pre rozhodcov agility, ktorý pripravili talianskí 
usporiadatelia v Bologni na dva dni nasledujúce po zasadnutí komisie, teda na víkend 
7.-8.2.2015. Informácie o tomto seminári boli rozoslané všetkým národným 
kynologickým organizáciám členských krajín. 

Delegáti v diskusii vyjadrili presvedčenie, že by komisia aj v budúcnosti mala tieto 
semináre organizovať, nemala by sa však už opakovať situácia, kedy samotné 
zasadnutie komisie bude presunuté na pracovné dni zatiaľ čo seminár pre rozhodcov 
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prebehne cez víkend. Nabudúce tomu bude práve naopak. O termíne budúceho 
seminára pre rozhodcov delegáti rozhodnú na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
 

European Open Junior 2015 

Delegát ČR Antonín Grygar potvrdil, že ostávajú v platnosti informácie o tejto akcii, 
ktoré prezentoval na minulom zasadnutí. Plne funkčné sú internetové stránky 
podujatia, na ktorých je možné nájsť všetky podrobnosti. 

 
 

European Open 2015 

EO 2015 sa bude konať v dňoch 24.-26.7. v nemeckom Riedene, teda v mieste, kde sa 
už konali Majstrovstvá sveta FCI v roku 2010. K dispozícii budú trávnaté plochy 
(outdoor) aj pieskové plochy v jazdeckej hale (indoor). Ich využitie v programe 
pretekov potom určí usporiadateľ predovšetkým podľa aktuálneho vývoja počasia. 
 
Použité budú 4 sady prekážok, každá od iného výrobcu. 
Usporiadatelia budú ponúkať možnosť ubytovania aj tréningu v blízkom okolí v dňoch 
bezprostredne predchádzajúcich samotnej akcii. 

Christa Bremer oboznámila delegátov s kontaktnými údajmi pracovníka organizačného 
výboru, ktorý je poverený komunikáciou ohľadom ubytovaní, kempingu, komerčných 
stánkov, atď. 
Týmto pracovníkom je Steffi Fetzer, email: veranstaltung@gut-matheshof.de, tel.+49 
9624 919 6151. 

Nemecký usporiadatelia oznámili aj mená domácich rozhodcov, ktorí budú EO 2015 
posudzovať. Sú to: 

- Thomas Ebeling, email: vize2@dvg-hundesport.de 
- Jörg Thenert, email: ofa@dvg-hundesport.de 

Webové stránky podujatia sú zatiaľ umiestnené na tomto mieste: www.dvg-
hundesport.de (ďalej do sekcie “hľadať” - SUCHE a zadať “EO 2015”), usporiadateľ ich 
ale v najbližšej dobe presmiestni na túto doménu: www.eo2015.de. 

Delegáti ďalej v tomto bode diskutovali o krajinách, ktoré zatiaľ ešte stále neprihlasujú 
svojich reprezentantov na EO prostredníctvom jedného trénera reprezentácie, ale 
umožňujú im individuálne prihlásenie. Bola zdôraznená potreba, aby tieto krajiny vždy 
určili jednu osobu poverenú kominikáciou s usporiadateľom. Individuálne prihlásené 
tímy za tieto krajiny by mali organizátorovi v budúcnosti doložiť svoju príslušnosť k 
danej národnej kynologickej organizácii. 
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MS FCI 2015 

Sandra Deidda, ktorá na meetingu komisie zastupovala talianského delegáta Paola 
Meroniho zotavujúceho sa zo zdravotných problémov, informovala o webových 
stránkach nadchádzajúceho MS FCI a kontaktných údajoch organizačného tímu. 

Stránky majstrovstiev nájdete tu: www.agility-awc2015.it.

 

Pre komunikáciu s organizátormi sú určené tieto tri emailové adresy: 

info@agility-awc2015.it

 

segreteria@agility-awc2015.it

 

commerciale@agility-awc2015.it

 

Prvá z nich slúži pre všobecne informatívnu komunikáciu, druhá pre komunikáciu s 
teamleaderami jednotlivých krajín (prihlášky atď.), tretia pre komunikáciu o 
komerčných či marketingových záležitostiach.

 

Všetky ďalšie informácie o MS FCI 2015 sú umiestnené na vyššie uvedených 
webových stránkach a budú tiež priebežne aktualizované. 
 

EOJ 2016 

Slovenská kynologická jednota podala prostredníctvom svojho prezidenta písomne 
kandidatúru Slovenska na usporiadanie EOJ v roku 2016. 

V návädznosti na túto skutočnosť som komisii prezentoval informácie a fotografický 
materiál o Element Resorte v Čilistove (cca. 25 km od Bratislavy), má tím slovenských 
usporiadateľov v úmysle túto súťaž usporiadať - Element Resort v Čilistove, cca. 25 
km od Bratislavy. 

Delegáti komisie kandidatúru Slovenska schválili, EOJ 2016 sa teda bude konať v 
modernej jazdeckej hale Hipo Arena v Čilistove. Webové stránky Element Resortu

 

nájdete tu: www.elementresort.sk

 

. Povrchom bude jazdecký piesok.

 
 

 

EOJ v ďalších rokoch
 

Luxembursko potvrdilo prostredníctvom svojho delegáta záujem o usporiadanie EOJ v 
roku 2017. Na ďalšie ročníky zatiaľ nie sú žiadne kandidatúry.
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EO 2016 

Kandidatúru pre usporiadanie nasledujúceho ročníka European Open predložilo 
Francúzsko. Usporiadatelia však ešte len upresnia miesto konania, v úvahu 
prichádzajú dve možné riešenia - jedno na severe a druhé na juhu Francúzska.  
 

EO v ďaľších rokoch 

Kandidatúry na usporiadanie EO v rokoch 2017 či nasledujúcich zatiaľ neboli podané. 
 

 

MS FCI 2016 

V roku 2016 bude MS FCI usporiadané v španielskej Zaragoze, v multifunkčnej 
športovej hale s kapacitou až 10 tis. divákov, v termíne od 22. do 25. septembra 
2016. Bližšie informácie budú prezentované španielskými organizátormi na 
nasledujúcej schôdzi komisie.  
 

MS FCI v ďalších rokoch 

Prezidentka komisie Christa Bremer informovala delegátov o tom, že Fínsko odstúpilo 
od svojho zámeru usporiadať MS FCI v roku 2018. Fínsky delegát toto oznámil 
prezidentke komisie ešte pred svojím odchodom zo zasadnutia s tým, že sa zámer 
usporiadateľov nestretol s podporou národného kynologického zväzu. 

Švédsky delegát Nalle Jansson potom komisiu informoval, že MS FCI v roku 2017 sa 
nebudú konať vo Švédsku tak, ako bolo  pôvodne myslené, ale že Švédsko ponúka 
možnost usporiadania MS o rok neskôr, teda v roku 2018. Zo švédskej strany však ide 
v tomto okamžiku len o neoficiálne vyjadrenie, nakoľko stanovisko zastrešujúcej 
kynologickej ogranizácie k tejto veci zatiaľ nemáme k dispozícii. 

Česká republika mala pôvodne v úmysle organizovať MS FCI v roku 2019. Jej delegát 
Antonín Grygar však teraz uviedol, že ČR je pripravená usporiadať toto podujatie aj o 
rok či dva skôr, teda v roku 2017 alebo 2018 a vyriešiť tak situáciu vzniknutú 
stiahnutím kandidatúry Fínska či Švédska.  
Prezídium a ostatní delegáti komisie tento návrh uvítali a predbežne sa shodli na 
usporiadaní MS FCI v ČR v roku 2017. 
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V najbližších rokoch teda predpokladáme konianie MS FCI v týchto krajinách: 

2016 - Španielsko (Zaragoza) 
2017 - Česká rebuplika 
2018 - Švédsko 
 

V závere meetingu sa komisia ešte vrátila k diskusii o jednotlivých bodoch Obstacle 
Guidelines. Aj v tomto prípade bude delegátom v najbližšej dobe rozoslaná 
prepracovaná verzia dokumentu obsahujúca najnovšie pripomienky a úpravy,  
o ktorej samozrejme budem ďalej informovať. 
Nasledujúce zasadnutie komisie prebehne po MS FCI, v pondelok 11.10.2015 v 
Bologni. Nasledujúce dvojdňové zasadnutie je naplánované v Španielsku na dni 6.-7. 
februára 2016, konkrétne miesto bude ešte upresnené. 

8.2.2015 

Tomáš Glabazňa, delegát v komisi pre agility FCI 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PORIADOK PRE MENOVANIE ROZHODCOV AGILITY  
 
 

I. Účel 
 

Agility  je kynologická športová disciplína so zvláštnym dôrazom na úzky a priateľský kontakt medzi 
psovodom a psom a na radosť z pohybu, v ktorej pes bez vôdzky, obojku či inej výstroje prekonáva na 
povel psovoda prekážky zaradené v parkúre. 
Pravidlá pre prevádzkovanie agility na Slovensku určuje Asociácia Slovenských Klubov Agility  
(ASKA) pod záštitou Slovenskej Kynologickej Jednoty (SKJ). 

 
Účelom tohto poriadku je určiť podmienky pre menovanie národných a medzinárodných 
rozhodcov agility, stanoviť  povinnosti rozhodcov a vymenovať dôvody, pre ktoré môže byť licencia 
rozhodcu pozastavená alebo odobratá. 
 
Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať každý čakateľ na funkciu rozhodcu, národný ako aj 
medzinárodný rozhodca je byť občanom Slovenskej republiky a mať trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky.  

 
 

II.  Čakatelia na funkciu rozhodcu 
 

Skôr ako sa uchádzač môže stať národným rozhodcom agility, musí prejsť určenou čakateľskou 
dobou, t.j. musí sa stať čakateľom na funkciu rozhodcu (ďalej len čakateľ). 

 
Návrh na menovanie za čakateľa podáva členský klub ASKA písomne výboru ASKA. Za čakateľa 
možno navrhnúť len uchádzača, ktorý: 

 
    má pre funkciu rozhodcu odborné, morálne, verbálne, fyzické a zdravotné predpoklady 

    je minimálne 2 roky nepretržite členom klubu (resp. klubov) združeného v ASKA 

    má minimálne 2 ročnú prax pretekára agility 

    má minimálne 2 ročnú prax trénera agili ty 
 

V návrhu potvrdí členský klub ASKA, že uchádzač spĺňa tieto podmienky a že je klubom odporúčaný 
pre funkciu rozhodcu agility.  

 
Vstupný test. Uchádzač bude pozvaný k absolvovaniu vstupného testu, ktorý organizuje ASKA. 
Vstupný test preveruje základné znalosti poriadkov agility ASKA a organizačnej štruktúry agility a 
kynológie na Slovensku. 
Výsledky vstupného testu a teda spôsobilosť uchádzača pre funkciu rozhodcu posudzuje najmenej 
trojčlenná skúšobná komisia, ktorú menuje výbor ASKA. 
ASKA je oprávnená účtovať účastníkom poplatok s ohľadom na náklady usporiadania vstupného 
testu. 
Výbor ASKA menuje úspešných absolventov vstupného testu čakateľmi na funkciu rozhodcu. 

 
 

III.  Hospitácie 
 

V prípravnom období čakateľ absolvuje najmenej 6 hospitácií v otvorenom behu Agility  a 6 hospitácií 
v otvorenom behu Jumping. Hospitácie musia prebehnúť u minimálne dvoch rôznych medzinárodných 
rozhodcov agility. Hospitácie prebiehajú na oficiálnych pretekoch agility usporiadaných na Slovensku 
alebo v zahraničí po predchádzajúcom súhlase usporiadateľa preteku a rozhodcu. Ako hospitačný 
môže byť uznaný beh, ktorý je otvorený pre všetky veľkostné kategórie a výkonnostné triedy a pre 
všetkých účastníkov daných pretekov bez obmedzenia. 
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Čakateľ po získaní súhlasu rozhodcu a usporiadateľa s hospitáciou požiada písomne výbor ASKA o 
delegovanie čakateľa na hospitáciu. Výbor ASKA vystaví na základe žiadosti delegačný list čakateľa. 
Po hospitácii  vystaví rozhodca čakateľovi hospitačný list, ktorého vzor je prílohou tohto poriadku. Za 
úspešnú hospitáciu sa považuje len hospitácia, pri ktorej rozhodca v hospitačnom liste hodnotí činnosť 
čakateľa kladne s tým, že preukázal schopnosť samostatnej prípravy a stavby parkúru a samostatného 
posudzovania. 
 
 

IV.  Skúška rozhodcov 
 

Splnenie podmienok podľa článku III.  oznámi čakateľ výboru ASKA. Na základe splnenia podmienok 
bude pozvaný na skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej časti má čakateľ  
preukázať dokonalú znalosť poriadkov ASKA. V praktickej časti pripraví čakateľ dve trate agility 
podľa predchádzajúceho zadania a na týchto tratiach posúdi samostatne minimálne päť štartov. Skúška 
sa koná pred komisiou menovanou výborom ASKA. O výsledku skúšky bude každý čakateľ 
informovaný ihneď po ukončení skúšky. Čakateľ, ktorý neobstál na skúške, môže ju opakovať len raz, 
a to pri najbližších skúškach.  
 
Organizáciu skúšok zabezpečuje výbor ASKA. ASKA je oprávnená účtovať účastníkom poplatok s 
ohľadom na náklady usporiadania skúšok. Čakateľ, ktorý úspešne zloží skúšku rozhodcu, bude 
menovaný Národným rozhodcom agility. Národného rozhodcu menuje výbor ASKA a informuje o tom 
SKJ.  

 
 

V. Národný rozhodca agility 
 

Národný rozhodca je oprávnený posudzovať preteky organizované v rámci celej SR pod hlavičkou SKJ a 
ASKA na základe platného delegačného listu rozhodcu vydaného ASKA. 

 

 
VI. Medzinárodný rozhodca agility 

 
Medzinárodný rozhodca je oprávnený posudzovať všetky preteky organizované v rámci celej 
Slovenskej republiky pod hlavičkou SKJ a ASKA na základe platného delegačného listu rozhodcu 
vydaného ASKA, o ktorý vopred organizátor požiada výbor ASKA. Zároveň je oprávnený posudzovať 
preteky organizované v zahraničí pri dodržaní všetkých pravidiel pre posudzovanie v zahraničí na 
základe platného delegačného listu rozhodcu vydaného SKJ, o ktorý požiadala národná kynologická 
organizácia danej krajiny. 
 
Medzinárodným rozhodcom agility sa môže stať národný rozhodca agility po splnení týchto 
podmienok: 

- Posúdenie aspoň 1500 štartov na oficiálnych pretekoch agility. Z týchto 1500 štartov musí byť 
najmenej 1000 štartov v behu agility (otvorený beh agility, Agility 1, Agility 2, Agility 3). 

-  Posúdenie aspoň 40 rôznych behov agility alebo jumping na oficiálnych pretekoch agility. 
 

Národný rozhodca agil ity, ktorý splní vyššie uvedené podmienky, môže podať žiadosť o menovanie 
medzinárodným rozhodcom agility výboru ASKA. K žiadosti priloží výsledkové listiny preukazujúce 
splnenie podmienok. Medzinárodného rozhodcu agility menuje výbor ASKA. 

 
 

VII. Povinnosti rozhodcu 
 

Rozhodca musí vystupovať tak, aby svojím správaním nenarušil  dôstojný priebeh pretekov a všeobecne 
dôstojnosť osoby rozhodcu. Musí si byť vedomý toho, že práve on je tou osobou zodpovednou za priebeh 
súťaží, ktorá je zárukou regulárnosti celých pretekov. 
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V prípade medzinárodných rozhodcov je táto zodpovednosť ešte väčšia, najmä pri posudzovaní v 
zahraničí, kde je zároveň aj reprezentantom Slovenskej republiky. Medzinárodný rozhodca môže v 
zahraničí posudzovať len také preteky, ktoré sú usporiadané organizáciami, ktoré sú buď priamo alebo 
prostredníctvom strešnej národnej kynologickej organizácie členom FCI. O delegovanie posudzovať v 
zahraničí musí požiadať SKJ organizácia, ktorá preteky usporiada. 
 
Rozhodca je povinný sa pri posudzovaní riadiť platnými poriadkami ASKA. V prípade posudzovania v 
zahraničí je povinný dodržiavať národné poriadky agility hosťovskej krajiny. 
 
 

VIII. Odvolanie rozhodcu 
 

Rozhodca, ktorý si riadne neplní svoje povinnosti stanovené poriadkami ASKA, alebo stratí predpoklady 
pre výkon tejto funkcie, môže byť odvolaný. O odvolaní rozhodcu rozhoduje disciplinárne konanie 
ASKA, ktoré sa riadi disciplinárnym poriadkom ASKA. Na základe disciplinárneho konania môže výbor 
ASKA požiadať o dočasné alebo trvalé odvolanie rozhodcu z funkcie. 
 
Absencia čo i len jednej zo základných dvoch podmienok pre výkon funkcie čakateľa, národného alebo 
medzinárodného rozhodcu a to občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky sa považuje za nezlučiteľnú s výkonom, ktorejkoľvek z vyššie uvedených funkcií. V prípade 
ak počas výkonu niektorej z vyššie uvedených funkcií nastane takáto absencia, vyzve výbor ASKA 
bezodkladne čakateľa na funkciu rozhodcu, národného alebo medzinárodného rozhodcu  na odstránenie 
takejto absencie do 30 dní od doručenia výzvy. Ak k takémuto odstráneniu nedôjde v určenej lehote, 
vymaže výbor ASKA čakateľa na funkciu rozhodcu ako aj národného rozhodcu zo zoznamu, ktorý je 
povinný výbor ASKA evidovať a aktualizovať. V prípade medzinárodných rozhodcov bez zbytočného 
odkladu výbor ASKA požiada SKJ o vymazanie zo zoznamu medzinárodných rozhodcov agility. 

 
 

IX.  Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

ASKA vedie evidenciu rozhodcov a čakateľov. Medzinárodní rozhodcovia sú evidovaní pri SKJ. Ich 
zoznam sa každoročne aktualizuje. Rozhodcovia i čakatelia sú povinní nahlásiť  všetky zmeny 
súvisiace s výkonom funkcie (zmena bydliska, prípadne dôvody neumožňujúce dočasný výkon 
funkcie) výboru ASKA. 

 

 
X. Prechodné ustanovenia 

 
Podmienky pre národného rozhodcu agil ity, aby sa mohol stať po vymenovaní SKJ medzinárodným 

rozhodcom agility špecifikované v bode VI., ods.2 tohto poriadku sa použijú u národných rozhodcov, 

ktorí boli vymenovaní po dátume 1.3.2009. 

 
 

Tento poriadok schválilo ZD ASKA dňa 14.02.2015. Poriadok je platný od 15.02.2015. 
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republiky.  

 
 

II.  Čakatelia na funkciu rozhodcu 
 

Skôr ako sa uchádzač môže stať národným rozhodcom agility, musí prejsť určenou čakateľskou 
dobou, t.j. musí sa stať čakateľom na funkciu rozhodcu (ďalej len čakateľ). 

 
Návrh na menovanie za čakateľa podáva členský klub ASKA písomne výboru ASKA. Za čakateľa 
možno navrhnúť len uchádzača, ktorý: 

 
    má pre funkciu rozhodcu odborné, morálne, verbálne, fyzické a zdravotné predpoklady 

    je minimálne 2 roky nepretržite členom klubu (resp. klubov) združeného v ASKA 

    má minimálne 2 ročnú prax pretekára agility 

    má minimálne 2 ročnú prax trénera agili ty 
 

V návrhu potvrdí členský klub ASKA, že uchádzač spĺňa tieto podmienky a že je klubom odporúčaný 
pre funkciu rozhodcu agility.  

 
Vstupný test. Uchádzač bude pozvaný k absolvovaniu vstupného testu, ktorý organizuje ASKA. 
Vstupný test preveruje základné znalosti poriadkov agility ASKA a organizačnej štruktúry agility a 
kynológie na Slovensku. 
Výsledky vstupného testu a teda spôsobilosť uchádzača pre funkciu rozhodcu posudzuje najmenej 
trojčlenná skúšobná komisia, ktorú menuje výbor ASKA. 
ASKA je oprávnená účtovať účastníkom poplatok s ohľadom na náklady usporiadania vstupného 
testu. 
Výbor ASKA menuje úspešných absolventov vstupného testu čakateľmi na funkciu rozhodcu. 

 
 

III.  Hospitácie 
 

V prípravnom období čakateľ absolvuje najmenej 6 hospitácií v otvorenom behu Agility  a 6 hospitácií 
v otvorenom behu Jumping. Hospitácie musia prebehnúť u minimálne dvoch rôznych medzinárodných 
rozhodcov agility. Hospitácie prebiehajú na oficiálnych pretekoch agility usporiadaných na Slovensku 
alebo v zahraničí po predchádzajúcom súhlase usporiadateľa preteku a rozhodcu. Ako hospitačný 
môže byť uznaný beh, ktorý je otvorený pre všetky veľkostné kategórie a výkonnostné triedy a pre 
všetkých účastníkov daných pretekov bez obmedzenia. 
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Čakateľ po získaní súhlasu rozhodcu a usporiadateľa s hospitáciou požiada písomne výbor ASKA o 
delegovanie čakateľa na hospitáciu. Výbor ASKA vystaví na základe žiadosti delegačný list čakateľa. 
Po hospitácii  vystaví rozhodca čakateľovi hospitačný list, ktorého vzor je prílohou tohto poriadku. Za 
úspešnú hospitáciu sa považuje len hospitácia, pri ktorej rozhodca v hospitačnom liste hodnotí činnosť 
čakateľa kladne s tým, že preukázal schopnosť samostatnej prípravy a stavby parkúru a samostatného 
posudzovania. 
 
 

IV.  Skúška rozhodcov 
 

Splnenie podmienok podľa článku III.  oznámi čakateľ výboru ASKA. Na základe splnenia podmienok 
bude pozvaný na skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej časti má čakateľ  
preukázať dokonalú znalosť poriadkov ASKA. V praktickej časti pripraví čakateľ dve trate agility 
podľa predchádzajúceho zadania a na týchto tratiach posúdi samostatne minimálne päť štartov. Skúška 
sa koná pred komisiou menovanou výborom ASKA. O výsledku skúšky bude každý čakateľ 
informovaný ihneď po ukončení skúšky. Čakateľ, ktorý neobstál na skúške, môže ju opakovať len raz, 
a to pri najbližších skúškach.  
 
Organizáciu skúšok zabezpečuje výbor ASKA. ASKA je oprávnená účtovať účastníkom poplatok s 
ohľadom na náklady usporiadania skúšok. Čakateľ, ktorý úspešne zloží skúšku rozhodcu, bude 
menovaný Národným rozhodcom agility. Národného rozhodcu menuje výbor ASKA a informuje o tom 
SKJ.  

 
 

V. Národný rozhodca agility 
 

Národný rozhodca je oprávnený posudzovať preteky organizované v rámci celej SR pod hlavičkou SKJ a 
ASKA na základe platného delegačného listu rozhodcu vydaného ASKA. 

 

 
VI. Medzinárodný rozhodca agility 

 
Medzinárodný rozhodca je oprávnený posudzovať všetky preteky organizované v rámci celej 
Slovenskej republiky pod hlavičkou SKJ a ASKA na základe platného delegačného listu rozhodcu 
vydaného ASKA, o ktorý vopred organizátor požiada výbor ASKA. Zároveň je oprávnený posudzovať 
preteky organizované v zahraničí pri dodržaní všetkých pravidiel pre posudzovanie v zahraničí na 
základe platného delegačného listu rozhodcu vydaného SKJ, o ktorý požiadala národná kynologická 
organizácia danej krajiny. 
 
Medzinárodným rozhodcom agility sa môže stať národný rozhodca agility po splnení týchto 
podmienok: 

- Posúdenie aspoň 1500 štartov na oficiálnych pretekoch agility. Z týchto 1500 štartov musí byť 
najmenej 1000 štartov v behu agility (otvorený beh agility, Agility 1, Agility 2, Agility 3). 

-  Posúdenie aspoň 40 rôznych behov agility alebo jumping na oficiálnych pretekoch agility. 
 

Národný rozhodca agil ity, ktorý splní vyššie uvedené podmienky, môže podať žiadosť o menovanie 
medzinárodným rozhodcom agility výboru ASKA. K žiadosti priloží výsledkové listiny preukazujúce 
splnenie podmienok. Medzinárodného rozhodcu agility menuje výbor ASKA. 

 
 

VII. Povinnosti rozhodcu 
 

Rozhodca musí vystupovať tak, aby svojím správaním nenarušil  dôstojný priebeh pretekov a všeobecne 
dôstojnosť osoby rozhodcu. Musí si byť vedomý toho, že práve on je tou osobou zodpovednou za priebeh 
súťaží, ktorá je zárukou regulárnosti celých pretekov. 
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V prípade medzinárodných rozhodcov je táto zodpovednosť ešte väčšia, najmä pri posudzovaní v 
zahraničí, kde je zároveň aj reprezentantom Slovenskej republiky. Medzinárodný rozhodca môže v 
zahraničí posudzovať len také preteky, ktoré sú usporiadané organizáciami, ktoré sú buď priamo alebo 
prostredníctvom strešnej národnej kynologickej organizácie členom FCI. O delegovanie posudzovať v 
zahraničí musí požiadať SKJ organizácia, ktorá preteky usporiada. 
 
Rozhodca je povinný sa pri posudzovaní riadiť platnými poriadkami ASKA. V prípade posudzovania v 
zahraničí je povinný dodržiavať národné poriadky agility hosťovskej krajiny. 
 
 

VIII. Odvolanie rozhodcu 
 

Rozhodca, ktorý si riadne neplní svoje povinnosti stanovené poriadkami ASKA, alebo stratí predpoklady 
pre výkon tejto funkcie, môže byť odvolaný. O odvolaní rozhodcu rozhoduje disciplinárne konanie 
ASKA, ktoré sa riadi disciplinárnym poriadkom ASKA. Na základe disciplinárneho konania môže výbor 
ASKA požiadať o dočasné alebo trvalé odvolanie rozhodcu z funkcie. 
 
Absencia čo i len jednej zo základných dvoch podmienok pre výkon funkcie čakateľa, národného alebo 
medzinárodného rozhodcu a to občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky sa považuje za nezlučiteľnú s výkonom, ktorejkoľvek z vyššie uvedených funkcií. V prípade 
ak počas výkonu niektorej z vyššie uvedených funkcií nastane takáto absencia, vyzve výbor ASKA 
bezodkladne čakateľa na funkciu rozhodcu, národného alebo medzinárodného rozhodcu  na odstránenie 
takejto absencie do 30 dní od doručenia výzvy. Ak k takémuto odstráneniu nedôjde v určenej lehote, 
vymaže výbor ASKA čakateľa na funkciu rozhodcu ako aj národného rozhodcu zo zoznamu, ktorý je 
povinný výbor ASKA evidovať a aktualizovať. V prípade medzinárodných rozhodcov bez zbytočného 
odkladu výbor ASKA požiada SKJ o vymazanie zo zoznamu medzinárodných rozhodcov agility. 

 
 

IX.  Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

ASKA vedie evidenciu rozhodcov a čakateľov. Medzinárodní rozhodcovia sú evidovaní pri SKJ. Ich 
zoznam sa každoročne aktualizuje. Rozhodcovia i čakatelia sú povinní nahlásiť  všetky zmeny 
súvisiace s výkonom funkcie (zmena bydliska, prípadne dôvody neumožňujúce dočasný výkon 
funkcie) výboru ASKA. 

 

 
X. Prechodné ustanovenia 

 
Podmienky pre národného rozhodcu agil ity, aby sa mohol stať po vymenovaní SKJ medzinárodným 

rozhodcom agility špecifikované v bode VI., ods.2 tohto poriadku sa použijú u národných rozhodcov, 

ktorí boli vymenovaní po dátume 1.3.2009. 

 
 

Tento poriadok schválilo ZD ASKA dňa 14.02.2015. Poriadok je platný od 15.02.2015. 



Jana Poláková 
AK&KK Hafěk Bratislava 
 

Ahojte, 

nakolko sa nebudem moct zucastnit ZD rozhodla som sa napisat mail. 

Chcela by som skusit navrhnut zmenu kvalifikacnych podmienok pre EO 2015 a MS FCI 2015 pre kategoriu 
medium. Kedze sa do kvalifikacie vybera small a medium spolu neviem ci to bude mozne ale tak za pokus 
nic nedam. 

Kedze som s hrozou zistila aky je biedny pocet ucastnikov na pretekoch v kategorii medium (za co nikto 
nemoze) mala by som navrh, znizit potrebny pocet bodov pre kvalifikaciu v tejto kategorii. O kolko bodov by 
sa to znizilo to uz by som nechala na veducom reprezentacie. No bolo by dobre aspon o 10 bodov pre EO 
2015 aj pre MS. 

Aj keby sme chodili na kazde preteky na Slovensku alebo v ČR nie je mozne v kategorii medium nazbierat 
tolko bodov kolko je momentalne potrebnych. Teda mozno by aj bolo ale to by sme sa asi museli vsetci 
umiestnit na prvom mieste co asi nie je mozne. Teda urcite to nie je mozne. 

Niektori mozno poviete nech ideme niekam dalej do zahranicia ale bohuzial niektori budeme radi ak si 
nasetrime na EO alebo MS a nie to chodit po zahranicnych pretekoch. Teda aspon ja.  

Dufam ze ste pochopili co som chcela napisat :) Tymto by som chcela tento moj navrh zaradit do programu 
ZD. Ak sa schvali urcite by sa viaceri mediaci potesili, ak nie neostava nam nic ine len sa snazit dalej a 
zbierat po max. 20 bodov na kazdych pretekoch :) 

 
 

 
Ladislav Görcs 
 
 
Vážení Delegát, Výbor, DR, Delegát pri FCI, 
zasielam vám návrh zmeny Kvalifikačných podmienok pre EOJ 2015. 
Ide v prvom rade o zmenu miesta. Je to vrámci okr DS, takže ide len o kozmetickú úpravu. 
Druhá zmena je pre kategóriu (detí do 15 rokov). 
 

3 x splnená skúška A1 s hodnotením V alebo VD a to do dňa 
konania kvalifikačných pretekov.  
 
miesto toho -  

1 x splnená skúška A1 s hodnotením V alebo VD a to do dňa 
konania kvalifikačných pretekov.  

 



Doplnenie Pravidiel Agility z predošlých ZD : 
 
Zapisnica zo ZD 24.11.2007: 
 
"Pokial tim, ktory poziada o vydanie VZ ASKA mal VZ niektorej krajiny FCI, bude mu VZ ASKA 
vydany. Bude mu uznana vykonnostna kategoria a doiahnute tituly a skusky. Povodny VZ bude  
oznaceny ako neplatny."  
Hlasovanie: ZA 13 PROTI 0 ZDRZAL SA 0 
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