
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ASKA 
 

Penzión ANTON; Teplička nad Váhom 
17.11.2015  

 
 
Prítomní:  viď prezenčná listina 
Program:  viď pozvánka 
 
Zhromaždenie delegátov ASKA (ďalej len ZD) otvoril Predseda ASKA Ladislav Gorcs. 
Privítal prítomných a konštatoval uznášaniaschopnosť ZD 
 
Počet prítomných delegátov:   21 delegátov z celkového počtu 37.  
Stanovil zapisovateľku zápisnice: Z. Krušinovú. 
 
Počet klubov v ASKA: 37 
Počet prítomných delegátov: 21 
Rozhodujúci počet hlasov (nadpolovičná väčšina zúčastnených delegátov) v hlasovaní je 11 
 
 

1. Voľba overovateľa zápisnice 
 
Prihlásil sa Ladislav Gorcs  
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 

 
Za overovateľa zápisnice bol jednomyseľne zvolený Ladislav Gorcs 
 
 

2. Schválenie programu zasadnutia ZD  
 
 

Hlasovanie o programe 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

  

Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
  



3. Správy: 
 
3.1. Správa o činnosti výboru 

 
Prijatá bez pripomienok 
 
 

3.2.  Správa o hospodárení 
 

Prijatá bez pripomienok 

 
3.3. Správa Dozornej rady 

 
Prijatá bez pripomienok 
 

3.4. Správa Vedúceho reprezentácie pre MS  FCI 
 
Prijatá bez pripomienok 
 

3.5. Správa Vedúceho reprezentácie pre EO 
 
Prijatá bez pripomienok 
 

3.6. Správa Vedúceho reprezentácie pre EOJ  FCI 
 
Prijatá bez pripomienok 
 

3.7. Správa Delegáta pri Komisii Agility FCI 
 
Prijatá bez pripomienok. 
Z diskusie o zasadnutí Komisie Agility pri FCI : 
Komisia Agility pri FCI  konštatovala  technické chyby v organizácii MS FCI. 
 
Pravdepodobne od roku 2017 nebude môcť byť zaradený pevný kruh. 
 
Na žiadosť delegáta Romana Lukáča ml. hlasovalo ZD o hlase pre rozhodcov na EO: 
 
Z diskusie vyplynuli navrhnutí dvaja kandídáti:  Kandidáti rozhodcu na EO: 
 
*Alex Beitl    Za: 21  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
*Rolli Schitz 
 
Layla Samir Abu 
Thines Jos 
Leonardi Manuel 
 

Návrh: Martiny Vakoničovej na Kandidáta na rozhodcu za SR na EOJ 2016 Pavla Vakoniča (doplnenie po prestupe 

Tomáša Glabazňu do ČR) 

Hlasovanie o návrhu 

Za 17 

Proti 0 

Zdržal sa 4 

Neprítomní 0 

Návrh bol  schválený. 



Rokovanie podľa programu: 
 
2.  Zmeny v stanovách a poriadkoch ASKA 
 
2.1.  Návrh: Pavla Roháčka o zmene v Pravidlách Agility 
 
Priestor na ktorom organizátor organizuje preteky agility sa musí skladať z: - parkúru agility s doporučenými rozmermi 20x40m.  
Rozhodca s neštandardnými rozmermi musí byť oboznámený a musí s nimi súhlasiť. Zároveň musí byť táto skutočnosť uvedená 
v propozíciach. 
 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 
 
 

2.2. Návrh: DR bodu 7.3.Pravidiel agility ASKA 
 
DR navrhuje doplnenie vety do bodu 7.3. Pravidiel agility ASKA: 
„Garant akcie nemôže byť zároveň aj delegovaný rozhodca na daných pretekoch.“ 
 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 2 

Proti 8 

Zdržal sa 11 

Neprítomní 0 

 
Návrh nebol prijatý 

 
2.3. Návrh: Ladislava Gorcsa: bodu 7.2. Pravidiel agility ASKA 
 
Pôvodný text: 7.2. Organizátor Organizátorom pretekov agility môže byť právnická i fyzická osoba, ktorá menuje garanta akcie. 
Najmenej 45 dní pred usporiadaním akcie, ktorá nie je zaradená do riadneho termínového kalendára, je organizátor povinný 
požiadať výbor ASKA o zaradenie akcie do termínového kalendára a požiadať zároveň o delegovanie rozhodcu 

 
Navrhovaný text: 
7.2. Organizátor Organizátorom pretekov agility môže byť len člen ASKA, ktorá menuje garanta akcie. Najmenej 90 dní pred 
usporiadaním akcie, ktorá nie je zaradená do riadneho termínového kalendára, je organizátor povinný požiadať výbor ASKA o 
zaradenie akcie do termínového kalendára a požiadať zároveň o delegovanie rozhodcu 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 18 

Proti 0 

Zdržal sa 2 

Neprítomní 1 

 
Návrh bol prijatý. 

 
Prvá prestávka 



2.4. Návrh: DR o zmene bodu 7.4. Pravidiel agility ASKA 
 
Pôvodný text: 
Zúčastniť sa môžu psy všetkých plemien s preukazom pôvodu, alebo bez preukazu pôvodu pokiaľ sú staršie ako 18 mesiacov 
 
Navrhovaný text: 
Zúčastniť sa môžu psy všetkých plemien s preukazom pôvodu alebo bez preukazu pôvodu. 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 14 

Proti 4 

Zdržal sa 3 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol prijatý. 
 
 

3. Správa o príprave EOJ 2016 Pavol Vakonič 
 

Text bude priložený 
 
 

4. Voľba organizátora MSR 2016 

 
Berie na vedomie:  PRESUNIE SA NA ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 0 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Hlasovanie nebolo potrebné 
 
Juraj Ruža informoval o kandidatúre RSDC – kandidatúra bude schvaľovaná v elektronickom hlasovaní 
 
 

5. Voľba organizátora MSRDaM 2016 

 

 
Návrh  Agility Dobrý Pes 07.- 08.05.2016 
 
Návrh bude priložený v plnom znení 
 
Hlasovanie ZA:  11 
 
Návrh Psie Centrum Pozitív  30.04. – 01.05.2016 
 
Návrh bude priložený v plnom znení 
 
Hlasovanie ZA: 6 
 
Zdržali sa:  4 

 
ZD schválilo návrh: Agility Dobrý Pes 
 

 



5.1. Podmienky pre účasť na MSRDaM Iveta Lukáčová 
 
1x A1 skúška s ohodnotením V 
(hlasovanie prebehlo po odchode delegáta za Handlovú) 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 20 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 

 

6. Návrh: Voľba vedúceho reprezentácie MS FCI 2016 
 
Kandidát Juraj Ruža 
Bude priložený v plnom znení 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 

 
7. Návrh: Voľba vedúceho reprezentácie EO 2016 
 
Kandidát Juraj Ruža 
Bude priložený v plnom znení 

 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 
 
Obedňajšia prestávka 
8. Návrh: Voľba vedúceho reprezentácie EOJ 2016 
 

Kandidát Ladislav Gorcs 
 
Upravený návrh bude priložený v plnom znení 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 



9. Rozpočet 
 
Predniesla Danka Čunderlíková 

 

 Návrh bude priložený v plnom znení 
 

 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 

 
Z diskusie vyplynula potreba získania externých finančných zdrojov.  
Ďalšia diskusia priniesla potrebu registrácie ASKA do ATJK (organizácie spadajúcej pod MŠ).  

 
 
9.1. ZD poveruje  Ladislava Gorcsa rokovaniami a uzatvorením zmluvy s niektorou z organizácii združujúcich športové 

organizácie a spadajúcou pod Ministerstvo školstva.  
 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 21 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 
 
Odišla delegátka za KK Handlová – počet delegátov 20, počet hlasov potrebných k rozhodnutiu sa nemení - 11 
 

 

10. Diskusia 
 
10.1. Riešenie dvojitého členstva v Národných organizáciách  
 
Dvojité členstvo sa nerieši nikde. 
 
 
10.2. Presun bankového účtu do internetovej banky 
 
Do mailu Ladislav Gorcs spraví prehľad poplatkov k porovnaniu a účet automaticky presunieme do banky ktorá bude 
najvýhodnejšia. 
 
Hlasovanie o návrhu 

Za 20 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 



10.3. Zrušenie nástupných zón  
 
Informoval Roman Lukáč – všeobecný názor je, že je to nezmysel 
 
 
 
10.4. Vyhodnocovací software Pavla Vakoniča 
 
Software funguje, bol použitý na Slovakia Open, v Rakúsku, ladí sa s časomierou. Cena bude 100 € 

 
Priloží sa info od Vakoniča 
 
 

 
Bol odovzdaný A3CH Renate Millan Královej  
 
 

10.5. Kvalifkačné podmienky pre MSR dospelých 2016 
 
1x A1 čistá  
1x skúška A2 bez diskvalifikácie 
A3 štart automaticky 
 
V termíne od 31.08.2015 do 03.10.2016  

 
 

Hlasovanie o návrhu 

Za 20 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomní 0 

 
Návrh bol jednomyseľne prijatý 

 

 
 
Jarné ZD sa ruší 
 
Jesenné ZD 17.11.2016  
Upozorňujeme, že ZD bude volebné. 
  



Uznesenia, úlohy a prílohy: 

 
 

Zhromaždenie delegátov zo dňa 17.11.2015 v Tepličke nad Váhom  berie na vedomie: 
 

1. Správu o činnosti výboru 
2. Správu o hospodárení 
3. Správu DR 
4. Správu vedúceho reprezentácie MS FCI 2015 
5. Správu vedúceho reprezentácie EO 2015 
6. Správa vedúceho reprezentácie EOJ 2015 
7. Správa Delegáta pri Komisii Agility pri FCI 
8. Správa o príprave EOJ 2016 od Pavla Vakoniča 

 
 

Zhromaždenie Delegátov (ďalej ZD) zo dňa 17.11.2015 v Tepličke nad Váhom 
 
Ukladá 
Delegátovi pri FCI dať hlas Alex Beitl a Rolli Shiltz (na žiadosť delegáta) 
Delegátovi pri FCI nahlásiť Pavla Vakoniča ako druhého slovenského rozhodcu na EOJ 2016 
Výboru upraviť Pravidlá agility v súlade s odsúhlasenými zmenami 
Presunúť účet ASKA do najvýhodnejšej banky 
 
 

ZD schválilo 
 

1. Overovateľa zápisnice Ladislava Gorcsa 
2. Program ZD 
3. Návrh Martiny Vakoničovej na rozhodcu pre EOJ 2016 
4. Návrh Pavla Roháčka o zmene veľkosti parkúru v Pravidlách ASKA 
5. Návrh Ladislava Gorcsa o zmene bodu 7.2. Pravidiel agility ASKA 
6. Návrh DR o zmene bodu 7.4. Pravidiel agility ASKA 
7. Organizátora MSRDaM Agility Dobrý pes 
8. Kvalifikačné podmienky pre MSRDaM 2016 
9. Vedúceho reprezentácie pre MS FCI 2016 Juraja Ružu 
10. Vedúceho reprezentácie pre EO 2016 Juraja Ružu 
11. Vedúceho reprezentácie pre EOJ 2016 Ladislava Gorcsa 
12. Rozpočet pre rok 2016 
13. Mandát pre uzavretie zmluvy so Zväzom telovýchovy pod Ministerstvom školstva pre Ladislava Gorcsa 
14. Automatický presun účtu ASKA do najvýhodnejšej banky Ladislav Gorcs 
15. Kvalifikačné podmienky pre MSR 2016 

 
 

 
 

Jarné ZD sa ruší 
 
Jesenné (volebné) ZD bude 17.11.2016 
 
 
Ďalší delegát odišiel počet delegátov 19, počet rozhodujúcich hlasov 10 
 
HLASOVANIE: 
 
ZA: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
NEPRÍTOMNÝ: 0 
 
Jednomyseľne schválené 
 
 
Zapísala: Zuzana Krušinová     Overil: Ladislav Gorcs 
 



Prílohy:  
Prezenčná listina  
Pozvánka (program ZD) 
Správa o činnosti výboru 
Správa o hospodárení 
Správa Dozornej Rady 
Správa Delegáta 
Správa vedúceho reprezentácie MS FCI 2015 
Správa vedúceho reprezentácie EO 2015  
Správa vedúceho EOJ 2015  
 
Návrh Agility Dobrý Pes na usporiadanie MSRDaM 
Návrh Psie Centrum Pozitív na usporiadanie MSRDaM 
Návrh Juraja Ružu ako kandidáta na Vedúceho pre MS FCI 2016 
Návrh Juraja Ružu ako kandidáta na Vedúceho pre EO 2016 
Návrh Ladislava Gorcsa ako kandidáta na Vedúceho pre EOJ 2016 
 
Schválený Návrh rozpočtu pre rok 2016 
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Pozvánka  
 
Dovoľujem si Vás pozvať  na Zhromaždenie delegátov ASKA,   
ktoré sa uskutoční dňa  17.11.2015 od 9.00 hod.   
Miesto uskutočnenia – Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom, Penzión Anton 
 

 
Program: 
 
Úvod 
- Voľba overovateľa zápisnice 

- Schválenie programu 

Správy 

- Správa o činnosti výboru ASKA 

- Správa o hospodárení  
- Správa DR (obsahuje aj kontrolu plnenia uznesenia minulého ZD) 
- Správa vedúceho reprezentácie MS FCI, EO,EOJ 
 
 
Ďalší program 

 
1. zmeny v stanovách a poriadkoch ASKA 
2. správa o príprave EOJ 2016 
3. voľba organizátora MSR 2016 
4. voľba organizátora MSRDaM 2016 
5. voľba vedúceho reprezentácie  MS FCI 2016 
6. voľba vedúceho reprezentácie EO 2016 
7. Voľba vedúceho reprezentácie EOJ 2016 
8. Rozpočet na rok 2016 
9. Diskusia 

 
  

 

 

V Bratislave 17.10.2015    
 

 
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 poslali v dostatočnom predstihu aby sme sa nemuseli zdržovať ich pridávaním do 
programu, prípadne aby si mohli jednotliví delegáti pripraviť svoje pripomienky a protinávrhy.  
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Správa o činnosti výboru v období od 14.02.2015 do 30.10.2015 

 

Úlohy vyplývajúce zo ZD 14.02.2015: 

1. Doplniť a upraviť stránku ASKA / vykonané 

2. Upraviť Pravidlá agility SR a Poriadok pre menovanie rozhodcov /vykonané 

 

 

Úlohy vyplývajúce z mimoriadneho ZD 28.03.2015: 

 

1. Informovať SKJ o novom Delegátovi /vykonané 
2. Overiť na SKJ možnosť finančného príspevku pre Delegáta /overené – SKJ neposkytne finančné 

krytie pre nášho Delegáta pri komisii FCI 
3. Osloviť nového Delegáta aby dodal dátum a program zasadnutia Komisie Agility pri FCI /  

 

Do ASKA vstúpili dva nové kluby. 

 

Vydané 3x A3Ch 

Pavol Vakonič – Diana Daria Tantum Auri 

Pavol Vakonič – Shadow Of Aire Fiona Fly 

Renata Millan Králová - Earl Ziggy dei Matiblu 

 

Výbor aktívne spolupracuje s SKJ 

 

Ďalšie činnosti: 

 

 Vydávanie VZ 

 Vydávania A3 kariet 

 Niekoľko násobné hlasovanie per rollam 

Za Výbor ASKA vypracoval predseda ASKA Ladislav Görcs  

 
 

 
 
 



Návrh rozpočtu ASKA na rok 2016 

 

 

Stav k 31.10.2015 4,631.97  

banka 4,561.68  

pokladňa 70.29  

Hospodárenie ASKA: 

BÚ: príjmy - výdavky            (652.98) 

Pokladňa: príjmy - výdavky                       -    

Celkové hospodárenie ASKA            (652.98) 
 
 

Hospodárenie ASKA 2015 Návrh rozpočtu ASKA 2016 

Príjmy 2,869.95     Príjmy     2,750.00  

Výdavky (2,677.31) Výdavky (2,860.00 )  

Celkové hospodárenie ASKA 192.64    Predpokladané hosp. ASKA (120.00)  

 
PRÍJMY 
 

Príjmy: 2,869.95     Predpoklané príjmy 2,750.00 

Výkonnostné zošity 811.20 ASKA členské 2016 (37 klubov) 2,035.00 

ASKA členské 2015 (prijaté v r. 2014) 1,908.50 Výkonnostné zošity 900.00 

ASKA členské nove kluby 150.00   

Úrok 0.25   

  

  

  

  

 
VÝDAVKY 
 

 

  

Výdavky: (2,677.31) Predpokladané výdaje (2,860.00) 

Bankové poplatky (76.54) Bankové poplatky (100.00) 

Ostatné (127.89) prenajom miestnosti ZD (90.00) 

cestovné náklady (121.88) cestovné náklady (120.00) 

Prispevok za umiestnenie na 
EO/EOJ/MS (600.00) 

Príspevok vedúceho repre 2016 (500.00) 

Príspevok vedúceho repre EOJ (80.00) 
Príspevok na umiestnenie repre 
2016 EOJ/EO/MS 

(600.00) 

Príspevok vedúceho repre EO (210.00) 
Príspevok na štartovné 2016 
EOJ 

(500.00) 

Príspevok vedúceho repre MS FCI (315.00) 
Príspevok na štartovné 2015 MS 
FCI 

(250.00) 

Príspevok EOJ – štartovné, alebo 
podielovo max 720 (721.00) 

Príspevok na štartovné 2015 EO (200.00) 

Príspevok EO – 10 eur na team (200.00) Výdavky pokladne (200.00) 

Príspevok MS FCI – 25 eur na team (225.00) Príspevok delegáta ASKA u FCI (300.00) 
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Správa Dozornej rady ASKA  

za obdobie 11.02.2015 – 11.11.2015 

Dozorná rada v zložení Roman Lukáč (predseda), Jaroslav Krupár (člen) a Roman Lukáč ml. (člen) zasadala e-
mailovou konferenciou. 

Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia ZD konaného 14.02.2015: 

 
- Doplnenie a úpravy stránky www.agility.sk a úpravy Pravidiel agility a Poriadku pre menovanie 

rozhodcov / Ladislav Gorcs – úloha bola splnená 
- Zapracovať a zverejniť zmeny v poriadkoch podľa zápisnice /Krušinová - úloha bola splnená 

 
 

Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia ZD konaného 28.03.2015: 

- Informovať SKJ o novom delegátovi v Komisii Agility FCI / Ladislav Gorcs - úloha bola splnená 

- Overiť na SKJ možnosť financovania, alebo finančného príspevku od SKJ na zasadnutia Komisie Agility 
pri FCI / Ladislav Gorcs – nevieme potvrdiť splnenie úlohy, výbor ASKA Dozornej rade a ani 
členom ASKA nepreposlal vyjadrenie SKJ 

- Osloviť nového Delegáta aby dodal vopred program zasadnutia Komisie a rozpočet výjazdu na neho / - 
úloha nebola splnená 

 
DR bola 11.3.2015 emailom informovaná o prvom per rollam hlasovaní o návrhu na zmenu Organizačného 
poriadku ASKA. Na základe podnetu na DR od Evy Lengyelovej, DR podala svoje vysvetlenie k daným bodom 
podnetu a konštatovala, že hlasovanie nie je v súlade s poriadkami ASKA. Podnet aj vyjadrenie DR je v prílohe 
č.1 tejto správy. Na základe vyjadrenia DR predseda ASKA Ladislav Görcs hlasovanie zrušil. 
 
Dna 19.3.2015 predseda ASKA Ladislav Görcs delegátom rozoslal pozvánku na ZD, kde nesprávne definoval 
bod, o ktorom malo ZD hlasovať. Reagovala na to Eva Lengyelová a uviedla správne znenie bodu programu.  
Bod programu mal správne znieť: Voľba delegáta do komisie FCI pre agility. Pozvánku dodatočne opravil  
predseda ASKA Ladislav Görcs. 
 
Dna 6.6.2015 dostala DR e-mail od Kataríny Kolárovovej, ktorá žiadala o vysvetlenie, prečo Silvia Trkman zo 
Slovinska štartovala na pretekoch na Slovensku, aj keď jej pes ešte nemal 18 mesiacov. E-mailovú 
komunikáciu aj s vysvetlením od DR prikladáme v prílohe č.2  
DR vo vyjadrení navrhla, že pripraví na najbližšie ZD úpravu Pravidiel ASKA týkajúcich sa predmetného bodu. 
DR navrhuje upraviť vetu v bode 7.4. Pravidiel agility ASKA nasledovne: 
Originálne znenie: 

„7.4.  Účasť  
Zúčastniť sa môžu psy všetkých plemien s preukazom pôvodu alebo bez preukazu pôvodu, pokiaľ sú staršie 
ako 18 mesiacov. „ 
 
Navrhované znenie: 
„7.4.  Účasť  
Zúčastniť sa môžu psy všetkých plemien s preukazom pôvodu alebo bez preukazu pôvodu.„ 
 
 
 
16.7.2015 výbor ASKA vyhlásil hlasovanie „Per Rollam 01/2015 Asistent rozhodcu na EOJ 2016“ Nakoľko to už 
bolo druhé hlasovanie per rollam v roku 2015, malo byť správne označené ako 2/2015. Aj všetky ostatné 
hlasovania per rollam, ktoré nasledovali, boli nesprávne poradovo označené. 
 
18.8.2015 výbor ASKA vyhlásil tretie hlasovanie „Per Rollam 02/2015 Asistent rozhodcu na EOJ 2016“. Opäť 
zlé poradové označenie hlasovania. 
 



Asociácia slovenských klubov agility 
Štefánikova 10 
 811 05 Bratislava 

 
18.9.2015 výbor ASKA vyhlásil štvrté hlasovanie per rollam 03/2015, ktoré v texte nazval „Per Rollam 02/2015 

Asistent rozhodcu na EOJ 2016“. Opäť boli až dvojnásobne zmätočné údaje o poradí vyhláseného hlasovania. 
 
21.9.2015 výbor ASKA vyhlásil piate hlasovanie per rollam označené ako 04/2015, kde uviedol nasledovné: 

„Per Rollam 04/2015 Asistent rozhodcu na EOJ 2016“ Ďalej v texte však bolo uvedené hlasovanie nie na asistenta 
rozhodcu, ale na rozhodcu na EOJ 2016. Na základe podnetu od Evy Lengyelovej z 21.9.2015 a na základe celkového 

chaosu, ktorý hlasovaním výbor ASKA spôsobil, predseda DR Roman Lukáč podal e-mailové vysvetlenie vzniknutej 
situácie. Vyjadrenie je v prílohe č. 3 

 
24.9.2015 výbor ASKA vyhlásil šieste hlasovanie per rollam označené ako 05/2015, ktoré zavŕšilo najväčší 
zmätok v hlasovaniach, ktoré výbor ASKA vyhlasoval. Okrem toho, že vyhlásil hlasovanie na funkciu rozhodcu 
EOJ 2016, ktoré už prebiehalo na iného kandidáta, porušil zároveň organizačný poriadok ASKA v bode 
„Hlasovanie per rollam:“ kde hlasovanie nesmie byť kratšie ako jeden týždeň. V tomto hlasovaní bola 
vyhlásená doba hlasovania na 6 dní. Na základe týchto faktov výbor ASKA vyhlásil hlasovanie za neplatné, no 
opäť uviedol zlé poradie hlasovania, tento krát bolo označenie dokonca 05/2016. 
 
16.10.2015 poslal predseda ASKA Ladislav Görcs pozvánku na ZD, kde bolo uvedené, že sa bude rokovať 
o rozpočte na rok 2015. Tri krát sa predseda DR pýtal, či je to správny údaj, nakoľko sa už blíži rok 2016 
Predseda ASKA Ladislav Görcs reagoval na túto otázku až po dvoch týždňoch.  
 
Na základe doterajších preklepov, omylov, nezrovnalostí a neochote výboru ASKA spolupracovať s DR, DR 
navrhuje ZD, aby sa k našej správe vyjadrilo a zaujalo jasné stanovisko k práci výboru ASKA, či je s prácou 
výboru ASKA spokojné.  
 
DR ďalej ponúka pomocnú ruku pri  budúcich hlasovaniach per rollam, alebo vytváraniach rôznych dokumentov 
výborom ASKA, aby najprv dané dokumenty a hlasovania poslal výbor ASKA na korekciu DR. DR zosúladí 
dokumenty s pravidlami ASKA, upraví dátumy a pod, aby do budúcnosti neprichádzalo k nezrovnalostiam, ktoré 
hojne tento rok zapríčinil výbor ASKA. 
 
DR navrhuje, aby ZD uložilo výboru ASKA povinnosť uvádzať podrobnejšiu správu výboru, ktorá bude 
obsahovať chronologicky všetku činnosť výboru ASKA za obdobie, za ktoré ja správa vytvorená. Prílohy správy 
budú obsahovať dôležitú korešpondenciu výboru ASKA s partnermi, či členmi ASKA 
 
DR navrhuje doplnenie vety do bodu 7.3. Pravidiel agility ASKA 

 „Garant akcie nemôže byť zároveň aj delegovaný rozhodca na daných pretekoch.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum  12.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 

 Roman Lukáč st Jaroslav Krupár Roman Lukáč ml  

 predseda DR člen DR člen DR 



KK LUKKA, Dr. Eva Lengyelová, Jelačičova 1, 821 08 Bratislava 
 
 
 

 
       Dozorná rada ASKA 
       Roman Lukáč, predseda 
 
 
VEC: 
Podnet na prešetrenie spôsobu hlasovania 
 
 
Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste sa vyjadrili k mojej pripomienke zaslanej mailom 
na predsedu ASKA a delegátov ohľadne spôsobu hlasovania per rolam, ktoré 
v ASKA práve prebieha. 
Vo svojom maili som napísala, že podľa nášho platného Organizačného poriadku je 
potrebné v odpovedi pri hlasovani per rolam presne uviesť  znenie schvaľovaného 
návrhu za ktorý sa hlasuje. 
Predseda ASKA Ladislav Gorcs mi odpovedal mailom,  v ktorom zdôrazňuje, že 
hlasovanie je platné a prebieha v súlade s našimi predpismi.  
Myslím si, že byť si vedomý za čo hlasujem (text v maili) a korektný spôsob 
hlasovania  nie sú jedno a to isté. 
Z uvedeného vyplývajú ďalšie otázky, zhrniem ich do jednotlivých bodov: 

1. Je spôsob hlasovania, ktoré práve prebieha a v ktorom delegáti neuvádzajú 
presné znenie za čo hlasujú, v súlade s naším Organizačným poriadkom? 

2. Môžeme hlasovať za text, ktorý sa ešte pred zapracovaním do našich 
predpisov bude meniť, nakoľko nie je riadne naformulovaný? 
(Predseda ASKA pridať mimo úlohy ako právomoc) 

3. Môžeme takýmto spôsobom vytvárať nové funkcie?  
Pozn.  
Doplnenie člena výboru máme riešené v stanovách. Netreba „dočasného“ 
člena výboru.  
Dočasného člena Komisie pre agility v FCI považujem za úplný nezmysel. 
 

Ďakujem za vyjadrenie a srdečne zdravím! 
 
 
 
V Bratislave, 13.3.2015     Eva Lengyelová 
        KK LUKKA 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



Vyjadrenie DR ASKA k podnetu na prešetrenie spôsobu hlasovania  

Dozorná rada v zložení Roman Lukáč (predseda), Jaroslav Krupár (člen) a Roman Lukáč ml. (člen) 
zasadala e-mailovou konferenciou. 

Na základe oficiálneho podnetu na prešetrenie Dozornou radou ASKA, ktorý zaslala dňa 13.03.2015 
DR ASKA Eva Lengyelová za člena ASKA KK LUKKA, touto cestou DR ASKA vyjadruje 
k predmetnému podnetu nasledovné stanovisko: 
 
Ad 1: „Je spôsob hlasovania, ktoré práve prebieha a v ktorom delegáti neuvádzajú presné 
znenie za čo hlasujú, v súlade s naším Organizačným poriadkom?“  
Nakoľko v Organizačnom poriadku ASKA v bode 2. Orgány ASKA v odseku s názvom Hlasovanie per 
rollam je uvedené: „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.“ V zmysle uvedeného je pripojenie presného znenia 
schvaľovaného návrhu rozhodnutia k jednotlivým hlasom považované za neopomenuteľnú povinnosť 
z čoho vyplýva, že každý hlas, ktorý takéto znenie neobsahuje je na základe platného Organizačného 
poriadku neplatný, resp. neberie sa na vedomie z dôvodu, že nespĺňa nevyhnutnú podmienku 
hlasovania per rollam ustanovenú v Organizačnom poriadku. 
 
Ad 2: „Môžeme hlasovať za text, ktorý sa ešte pred zapracovaním do našich predpisov bude 
meniť, nakoľko nie je riadne naformulovaný? (Predseda ASKA pridať mimo úlohy ako 
právomoc)“ 
DR ASKA má za to, že pri hlasovaní per rollam by sa malo postupovať rovnakým spôsobom ako pri 
riadnom hlasovaní na ZD a teda by mala byť navrhovaná zmena poriadku kompletným spôsobom 
upravená: 

- Poriadok ASKA, v ktorom má zmena nastať 
- Presné ustanovenie poriadku ASKA, v ktorom má zmena nastať (označenie, číslo bodu, príp. 

číslo odseku, veta) 
- Presná formulácia nového znenia, ktorá má byť zapracovaná do konkrétneho poriadku 

Ďalšie úpravy schvaľovaného textu po odsúhlasení ZD sú neprípustné z dôvodu, že meniť poriadky 
a teda aj znenie jednotlivých ustanovení poriadkov má vo výlučnej právomoci ZD a nie výbor alebo DR 
ASKA. 
 
Ad 3: „Môžeme takýmto spôsobom vytvárať nové funkcie? Pozn. Doplnenie člena výboru 
máme riešené v stanovách. Netreba „dočasného“ člena výboru. Dočasného člena Komisie pre 
agility v FCI považujem za úplný nezmysel.“ 
Vo veci doplnenia člena výboru súhlasíme, že takúto situáciu má ASKA vyriešenú priamo v stanovách 
ASKA a teda „dočasný člen“ by bol nadbytočnou funkciou ASKA. Čo sa týka „dočasného člena 
Komisie pre agility v FCI“, to považujeme v momentálnej situácii za absolútne nadbytočnú funkciu, 
nakoľko riadny člen Komisie pre agility v FCI bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvolený (nakoľko 
je v súčasnosti minimálne jeden kandidát na túto funkciu) na mimoriadnom ZD, ktoré sa bude konať 
28.03.2015 z čoho vyplýva, že takýto „dočasný člen Komisie pre agility v FCI“ by vykonával svoju 
funkciu od 22.03.2015 do 28.03.2015. Podľa doterajších skúseností by v zásade nevykonal v tomto 
období žiadny úkon a teda takáto funkcia by nespĺňala žiadny účel. 
  
 
DR ASKA upozorňuje na to, že predseda ASKA je povinný dodržiavať stanovy a poriadky 
ASKA a viesť hlasovanie per rollam v súlade s nimi. 
 
 
 
 
 
Dátum  14.03.2015 
 
 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 



 Roman Lukáč st Jaroslav Krupár Roman Lukáč ml 

 predseda DR člen DR člen DR 

 



Výbor ASKA, členovia dozornej rady, delegát v komisii FCI, organizátori pretekov, 

 

opakovane sa ma na pretekoch pýtali rôzni pretekári zo zahraničia na vek psa, kedy môže u 

nás štartovať na oficiálnych pretekoch. Chcela by som sa preto informovať, či uďeľuje 

ASKA, prípadne organizátor nejakú výjnimku pre psa, ktorý je mladší 18 mesiacov. 

Konkrétne ma zaujíma z akého dôvodu sa Silvia Trkman s jej fenkou To, ktorá je narodená 

3.11.2013 mala umožnený štart na oficiálnych pretekoch a je uvedená vo výsledkovej listine v 

čase, kedy ešte nespĺňala podmienku, ktorú máme uvedenú v Pravidlách aglity ASKA, ktoré 

sú platné od 2.4.2014, čl. 7.4 Účasť 

"Zúčastniť sa môžu psy všetkých plemien s preukazom pôvodu alebo bez preukazu pôvodu, 

pokiaľ sú staršie ako 18 mesiacov." 

 

Konkrétne sa jedná o preteky Skúškový maratón, konané 18 - 19.4.2015.  

Výsledky z pretekov sú prístupné na stránke ASKA, Silvia s To pretekali v kategórii LA1. 

 

Prosím o ozrejmenie situácie, eventuálne o odkaz na možnosť udelenia výjnimky 

zahraničnému tímu. 

 

 

S pozdravom 

 

Katka Kolarovová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobrý deň všetkým, 
 

ja sa k tomu len v krátkosti vyjadrím, nakoľko som to práve ja so Silviou riešil. Tak ako je zrejme všetkým jasné 

existujú pravidlá FCI ustanovené v Reglemente FCI a od týchto pravidiel sa môže každá krajina v svojich národných 

pravidlách (poriadkoch) odkloniť. V Slovinsku, za ktoré Silvia Trkman štartuje a kde má vystavený oficiálny 

výkonnostný zošit, je možné aby pes na oficiálnych FCI pretekoch štartoval už vo veku 15 mesiacov. Nakoľko ma 

Silvia požiadala, či by bolo možné s takýmto psom, ktorý mal v tom čase menej ako 18 mesiacov štartovať s tým, že 

má oficiálny výkonnostný zošit vydaný krajinou, ktorá je členom FCI, rozhodli sme sa v prospech tímu a tejto 

pretekárke umožnili štartovať, tak ako aj ďalší dvaja organizátori pretekov na Slovensku. 

 

S pozdravom, 

 

Roman Lukáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ďakujem za odpoveď na email. 
 
V tom prípade platí, že pre zahraničného pretekára platia pravidlá krajiny, v 
ktorej štartuje alebo pravidlá krajiny, z ktorej má vykonnostný zošit? 
Pre rozhodcu, ktorý ide posudzovať do zahraničia platí, že sa na parkúre riadi 
reglementom krajiny, v ktorej posudzuje. Pre pretekára teda platí, že sa má 
riadiť reglementom krajiny, ktorú zastupuje? 
Rozumiem, že Silvia je prestížna osobnosť a jej účasť na pretekoch je prínosom 
pre zvýšenie konkurencie a popularity pretekov. Na druhej strane znamená to, 
že zahraničné tímy na slovenských pretekoch nemusia dodržiavať pravidlá 
agility ASKA? Majú sa riadiť pravidlami krajiny, ktorú reprezentujú? 
 
Predpokladám, že ak zahraničný tím príde pretekať na Slovensko, mal by poznať 
pravidlá, podľa ktorých sa u nás riadi organizácia a účasť na pretekoch. 
 
Ak teda došlo z mojej strany k nesprávenemu výkladu oficiálnych pravidiel, 
ktorými sa riadi ASKA, zaujímalo by ma podľa čoho može organizátor pretekov 
zhodnotiť, že ak poruší pravidlá platné pre oficiálne akcie usporiadane pod 
hlavičkou ASKA, bude to pre klub/slovenské agility prínosné. Eventuálne kto má 
právomoc takéto rozhodnutie oficiálne učiniť. 
 
S pozdravom 
Katarína Kolarovová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahojte, 

 

skúsim to zhrnúť do stručných bodov, aby ste nemuseli veľa toho čítať: 

ad1) samozrejme, že pre zahraničného pretekára platia aj pravidlá ASKA, ale zároveň a 

hlavne pravidlá jeho krajiny - získanie oficiálneho výkonnostného zošitu, meranie výšky psa 

(prípadné premeriavanie), prestup medzi výkonnostnými kategóriami; 

ad2) len pre istotu - rozhodca musí posudzovať podľa pravidiel platných v danej krajine (tých 

rozdielov naozaj nie je veľa); 

ad3) ak by sme nebrali do úvahy kolíziu dvoch národných poriadkov a najmä ju svojím 

spôsobom na medzinárodnej úrovni neakceptovali, tak si tu môžme behať maximálne 50-ti 

medzi sebou (príkladov je veľa - stačí už len Rakúsko, kde majú výkonnostný zošit vystavený 

na psa a nie na tím); 

ad4) Silvia je moja dobrá kamarátka, takže nejaká prestíž ma naozaj nezaujíma; 

ad5) neviem ako Katka, ale behal som už vo veľa krajinách a fakt nepoznám podrobne ich 

národné poriadky; 

 

V tejto diskusii som už svoju argumentáciu vyčerpal a prajem vám všetkým príjemný zvyšok 

dňa. 

 

S pozdravom, 

 

Roman Lukáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahojte, 

predsa mám len tri otázky na túto tému: 

osobne nemám problém akceptovať mladšieho psa ako 18 mesiacov ak jeho materská krajina 

túto možnosť povoľuje. 

Ale ako to riešiť u nás na Slovensku? 

Je to na rozhodnutí organizátora? Neporuší organizátor Pravidlá Agility? Nebude za to nejako 

potrestaný? 

Pri najbližšom ZD môžeme (podám návrh) na zmenu toho bodu. 

Prosím DR v krátkosti o vyjadrenie k týmto otázkam.  

Nech do najbližšieho ZD nemusíme toto ďalej riešiť. 

 

S úctou    

Ladislav Gorcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahojte, 

 

Súhlasím Laco, myslím, že s takouto kolíziou sme sa stretli prvýkrát na Slovensku a DR 

pripraví na najbližšie ZD úpravu Pravidiel ASKA týkajúcich sa predmetného bodu, aby k 

takejto kolízii v budúcnosti už nemuselo dôjsť. 

 

Roman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ďakujem za ozrejmenie situácie. 

 

Určite by bolo vhodné rozobať túto otázku na ZD, eventuálne navrhnúť postup, ktorým by sa 

mal organizátor pretekov riadiť v takomto prípade. 

 

Prajem príjemný deň. 

 

Katka 

 



Dobrý deň. 

 

Na návrh Romana Lukáča mladšieho a podľa Organizačného poriadku ASKA 
(http://agility.sk/dokumenty/aska_organizacny_poriadok.pdf)  

vyhlasujem týmto hlasovanie Per Rollam 04/2015 Asistent rozhodcu na EOJ 2016 
 
Na základe písomnej reakcie slovenského medzinárodného rozhodcu  
 

Na Rozhodcu EOJ 2016 nomináciu v určenej lehote prijal a písomne potvrdil  
 

Roman Lukáč starší 
 

prosím hlasujte skopírovaním celého textu a odpoveďou v tvare: "Klub XY hlasuje za 

A. som za, alebo  
B. som proti, alebo  

C. zdržiavam sa hlasovania 
 

vzhľadom k nedostatku času bude na hlasovanie 7 dní - ukončenie hlasovania bude 28.09.2015 24:00. 
Výsledky budú oznámené do 48 hodín, teda do 30.09.2015 24:00. 

 
ASKA má v tejto chvíli 37 členov 

pre platnosť hlasovania je potrebných minimálne 19 hlasujúcich, prípadne prezentovaných klubov 

rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov z hlasujúcich, alebo prezentovaných klubov 
 

Prosím aby ste otázky kládli a prípadnú diskusiu viedli mimo odpovede hlasovania, čiste kvôli prehľadnosti.  
 

Zuzana Krušinová 

tajomníčka ASKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agility.sk/dokumenty/aska_organizacny_poriadok.pdf


Vazena Dozorna rada ASKA! 

 

Na odporucanie predsedu ASKA Ladiclava Gorcsa sa na vas obraciam s prosbou o 

vyjadrenie, ci bolo hlasovanie Per Rollam 4/2015 formulovane jasne, jednoznacne.a hlavne 

spravne. 

Ja osobne som v texte, citujem: 

Dobrý deň. 

 
Na návrh Romana Lukáča mladšieho a podľa Organizačného poriadku ASKA 

(http://agility.sk/dokumenty/aska_organizacny_poriadok.pdf)  

vyhlasujem týmto hlasovanie Per Rollam 04/2015 Asistent rozhodcu na EOJ 2016 
 

Na základe písomnej reakcie slovenského medzinárodného rozhodcu  
 

Na Rozhodcu EOJ 2016 nomináciu v určenej lehote prijal a písomne potvrdil  
 

Roman Lukáč starší 
 
prosím hlasujte skopírovaním celého textu a odpoveďou v tvare: "Klub XY hlasuje za 

A. som za, alebo  
B. som proti, alebo  

C. zdržiavam sa hlasovania 

 

vzhľadom k nedostatku času bude na hlasovanie 7 dní - ukončenie hlasovania bude 
28.09.2015 24:00. Výsledky budú oznámené do 48 hodín, teda do 30.09.2015 24:00. 
 

ASKA má v tejto chvíli 37 členov 

pre platnosť hlasovania je potrebných minimálne 19 hlasujúcich, prípadne 
prezentovaných klubov 

rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov z hlasujúcich, alebo prezentovaných klubov 

 

Prosím aby ste otázky kládli a prípadnú diskusiu viedli mimo odpovede hlasovania, 
čiste kvôli prehľadnosti.  
 

Zuzana Krušinová 

tajomníčka ASKA 
 

nic o hlasovani za hlavneho rozhodcu nenasla.  

Vdaka za vybavenie! 

 

Eva Lengyelova 

KK LUKKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agility.sk/dokumenty/aska_organizacny_poriadok.pdf


Ahojte 
Skusim to nejako vysvetlit, mozno z mojho emailu to bude jasnejsie. 
Po dvoch neuspesnych hlasovaniach na asistenta rozhodcu na EOJ 2016 ma Romanko oslovil, ci by 
sme nesli do niecoho takeho, ze by som kandidoval ako rozhodca na EOJ a zaroven by som bol aj 
asistent na zone. To znamena, ze v piatok by posudzovali zvoleny rozhodcovia a niekto z nas dvoch by 
mal volno, tak by posudzoval ako asistent a tak isto by to bolo aj cez vikend, bud by sme posudzovali 
svoj parkur a po skonceni posudzovania by sme na inom parkure boli ako asistenti. Vyriesili by sa 
hned dve veci, asistent rozhodcu a zaroven druhy chybajuci rozhodca za Slovensko. 
Vybor ma vsak oslovil s ponukou len na asistenta rozhodcu a to som odmietol s tym, ze bud budem 
ako jeden zo styroch rozhodcov a v pripade nutnosti pomozem ako asistent, alebo kandidaturu 
neprijmem. 
Zrazu sa rozbehlo tretie kolo hlasovania asistenta a ja som sa do stredy 21.9 (poznamka, datum a den 
nesedi, jeden z mnoha preklepov vyboru ASKA)mal vyjadrit, ci prijmem kandidaturu na riadneho, ci 
„hlavneho“ (neviem, kto prisiel na takuto formulaciu), skratka chybajuceho druheho 
medzinarodneho rozhodcu na EOJ 2016. Su tu uz sice argumenty, ze druhym riadne zvolenym 
rozhodcom je Tomas Glabazna, no od jeho zvolenia nastala zasadna zmena a to, ze Tomas Glamazna 
uz nema licenciu slovenskeho medzinarodneho rozhodcu a tak ho uz Slovensko nemoze ani navrhnut 
na posudzovanie. Bud najde Slovensko noveho rozhodcu, alebo nas delegat v komisii FCI na 
najblizsom zasadnuti predlozi na schvalenie iba jedno meno riadneho rozhodcu na EOJ 2016, ak bude 
uspesne tretie kolo hlasovania na asistenta, tak plus meno asistenta. Ak sa podari odhlasovat ja 
druheho slovenskeho rozhodcu, tak bude ponuka zo strany Slovenska kompletna 
Kvoli tomuto je to rozdielne hlasovanie. 3/2015 je na asistenta a 4/2015 je na druheho riadneho 
rozhodcu na EOJ 2016. 
Ak je nieco ine napisane v tych vyhlasenych hlasovaniach, tak je to sposobene preklepmi, ci skor 
kopirovanim textov z jednotlivych hlasovani. 
S pozdravom Roman Lukac st. 

 



Správa zo zasadnutia delegátov agility komisie FCI 12.10.2015 

Zasadnutie začalo dňa 12.10.2015 (pondelok) o 8:30 prezenciou prítomných delegátov v hoteli 

AMATI DESIGN HOTEL v Bologni. Na zasadnutí bolo pri prezencii prítomných 25 delegátov. 

Po ukončení prezencie otvorila zasadnutie prezidentka komisie Christa Bremer a delegáti schválili 

program ako aj zápisnicu z posledného zasadnutia delegátov. Oba dokumenty pripájam k správe ako 

prílohu. 

 

Prvou témou zasadnutia bol návrh dokumentu „Obstacle Guidelines“ (smernica o parametroch 

jednotlivých prekážok). Preberal sa bod tohto dokumentu a to konkrétne prekážka kruh, ktorý 

predniesol Bernd Hüppe. Prebiehala diskusia ohľadne riešenia uchytenia kruhu retiazkami, či rôznymi 

spôsobmi alebo len jedným spôsobom - zvislými retiazkami. Taktiež sa preberala sila akou by sa mal 

kruh roztvoriť (rôzne sily pri rôznych výškových kategóriách). Posledným návrhom bolo, že by sa kruh 

nemal roztvárať na viac ako 2 časti (resp. 3, 4, každá časť by mala byť ku konštrukcii kruhu 

prichytená). 

 

Ďalšou témou zasadnutia bolo posudzovanie rozhodcov na Majstrovstvách sveta v agility FCI 2015 v 

Bologni. Rozhodcovia podľa názoru Christy Bremer zvolili prijateľnú náročnosť parkúrov ako na súťaž 

tímov, tak aj na súťaž jednotlivcov. Delegáti dostali na zasadnutí správu o Majstrovstvách sveta 

v agility FCI 2015 od Wilfrieda Claesa, ktorá tvorí prílohu tejto správy. Následne boli vyzvaní obaja 

rozhodcovia MS, aby vyjadrili svoje pocity z MS. 

 

Po krátkej prestávke predniesol pár viet k poslednému workshopu (semináru) rozhodcov Marco 

Mouwen. Nasledovala správa o EOJ 2015 od Christy Bremer, v ktorej upozornila najmä na 

dodržiavanie časového plánu tak, aby deti nebehali v noci pri umelom osvetlení, ako sa stalo na 

tohtoročnom EOJ v Českej republike. Ďalšou správou bola správa o EO 2015, ktorú predniesol Bernd 

Hüppe a po skončení správy prebiehala medzi delegátmi diskusia o zlepšení štartovných listín na EO 

najmä, aby nebolo príliš málo štartujúcich medzi štartom jednej osoby s viacerými psami. 

 

Následne bola otvorená diskusia ohľadne zaradenia Amerického a karibského poháru v agility (pre 

informáciu – v Amerike je to považované za americkú obdobu EO) medzi oficiálne FCI agility akcie 

(MS, EO, EOJ). Na základe informácie od Christy Bremer to nie je možné, nakoľko FCI to zamietla 

s odôvodnením, že sa týchto pretekov zúčastňujú krajiny mimo FCI a teda nemohol by byť udelený 

titul C.A.C.I.Ag., ktorý je na Majstrovstvách sveta v agility FCI udeľovaný . Krajiny mimo FCI sú na 

Majstrovstvá sveta v agility FCI priamo pozvané od FCI a na EO a EOJ titul C.A.C.I.Ag. nie je udeľovaný. 

 

Ďalším bodom programu zasadnutia bolo hlasovanie o rozhodcoch na Majstrovstvá sveta v agility FCI 

2016, ktoré sa budú konať v meste Zaragoza v Španielsku. Oficiálne v lehote štyroch týždňov pred 

konaním zasadnutia boli prijaté nasledovné kandidatúry: 

1. Thomas Ebeling (Nemecko) 

2. Tamás Tráj (Maďarsko) 

3. Toshiyuki Oba (Japonsko) 



4. Ton van de Laar (Holandsko) 

Prítomní delegáti hlasovali prostredníctvom tajnej voľby nasledovne: 

1. Thomas Ebeling (Nemecko) – 2 hlasy  

2. Tamás Tráj (Maďarsko) – 12 hlasov 

3. Toshiyuki Oba (Japonsko) – 5 hlasov 

4. Ton van de Laar (Holandsko) – 5 hlasov 

ZDRŽAL SA: 1 

 

Delegátmi bol zvolený Tamás Tráj z Maďarska - trajtomi@gmail.com a zo Španielska bol predstavený 

ako domáci rozhodca Miguel Angel Humanes – agilblack@hotmail.com 

Na tomto zasadnutí som bol už riadne delegovaný delegát za Slovensko, takže mi bolo umožnené 

hlasovať a svoj hlas som dal práve zvolenému rozhodcovi z Maďarska, s ohľadom na skúsenosti s jeho 

posudzovaním a parkúrmi na EO 2014 a zároveň aj s ohľadom na vzdialenosť v prípade, ak by mal 

niektorý slovenský klub záujem pozvať na posudzovanie rozhodcu, ktorý bude posudzovať 

budúcoročné MS. 

 

Podľa poslednej informácie od organizátorov MS 2016 mal byť na MS 2016 povrch piesok, avšak MS 

2016 sa budú konať na umelej tráve. Športová hala v Zaragoze má dostatočnú kapacitu pre divákov, 

ako aj šatne pre jednotlivé reprezentácie. Dátum konania bol stanovený na 22.9.2016-25.9.2016. 

Zároveň pripájam link, na ktorom je možné nájsť informácie ohľadne športovej haly v Zaragoze, kde 

sa MS 2016 budú konať: 

www.principefelipe.zaragozadeporte.com 

 

Na posudzovanie EO 2016 a EOJ 2016 nebola doručená žiadna kandidatúra a z daného dôvodu bolo 

rozhodnuté, že je potrebné zaslať návrhy rozhodcov do 25.10.2015 prostredníctvom emailu Marcovi 

Mouwenovi. Do 30.10.2015 budú delegátom zaslané doručené kandidatúry a do 15.11.2015 bude 

možné hlasovať o jednotlivých kandidatúrach. Bude sa hlasovať o 3 rozhodcoch na EOJ a 2 

rozhodcoch na EO, avšak ak nebude viac návrhov ako je potrebné, nebude sa vôbec hlasovať 

a navrhnutí rozhodcovia sa automaticky stanú schválenými rozhodcami na EO 2016 a EOJ 2016. 

 

Francúzsko, ako organizátorská krajina EO 2016 predstavilo miesto, kde sa EO 2016 bude konať. 

Pripájam link, na ktorom je možné nájsť informácie ohľadne miesta: 

http://www.parcdolhain.fr/ 

Francúzsko taktiež predstavilo domácich rozhodcov na EO 2016: Linda Bourasse, Dominique Dreyer 

a rozhodcov na nástupné zóny na kladine: Marie-José Boudier, Michele Perain 

Ako organizátorská krajina EO 2016 upozornili na fakt, že vo Francúzsku nemôže súťažiť pes 

s kopírovanými ušami, pokým nebol narodený pred rokom 2008. 

Zároveň francúzsky delegát požiadal o zvýšenie štartovného na EO o 5 EUR (35 EUR za jednotlivcov 

alebo tímy a 45 EUR za oboje) – delegáti odsúhlasili túto žiadosť, nakoľko od budúceho roku budú aj 
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na EO rozhodcovia, ktorí budú vykonávať premeriavanie výšky psov a náklady týchto rozhodcov znáša 

organizátor EO. 

Zasielanie prihlášok na EO 2016 bude prebiehať od 1.5.2016 do 31.5.2016. 

Ďalším programom zasadnutia bola voľba prezidenta a štyroch viceprezidentov komisie. Keďže bol 

predložený jediný návrh na prezidenta komisie a štyroch viceprezidentov (rovnaký delegáti ako 

predchádzajúce volebné obdobie), delegáti jednohlasne týchto kandidátov odsúhlasili. 

Kandidáti boli zvolení do funkcií nasledovne:  

Christa Bremer – prezidentka komisie 

Wilfried Claes – viceprezident komisie 

Marco Mouwen – viceprezident komisie 

Bernd Hüppe – viceprezident komisie 

Paolo Meroni – viceprezident komisie 

 

Nakoľko komisia pripravuje schválenie nových pravidiel agility (reglementu FCI) boli vyzvaní prítomní 

delegáti na zaslanie návrhov svojej krajiny do 15. novembra 2015. Po zvážení doručených návrhov 

komisiou ustanovenou na prípravu nových pravidiel v zložení Marco Mouwen, Alen Marekovic a Allan 

Hansen bude do 10. januára 2016 zaslaný spracovaný návrh pravidiel, ktorý bude prerokovaný 

delegátmi na najbližšom zasadnutí. 

 

Následne boli predbežne predstavené krajiny, ktoré by mali v budúcnosti usporiadať MS a EO 

nasledovne: 

MS 2017 – Česká republika (Liberec) 

EO 2017 – Portugalsko  

MS 2018 – Švédsko 

EO 2018 – Rakúsko (Ebreichsdorf) 

MS 2019 – Fínsko 

MS 2020 – Brazília (v prípade, ak by prejavilo záujem o účasť dostatočný počet krajín) 

 

Dátum najbližšieho zasadnutia komisie bol stanovený na 6.-7. februára 2016 v Zaragoze – Španielsko. 

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 14:30. 

 

V Bratislave, dňa 03.11.2015 

 

 



Roman Lukáč ml.  

delegát v komisii pre agility FCI 



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, Internet :www.fci.be 

 

 

 

Thuin, 10/09/2015 
 

A l’attention des membres de la commission d’Agility de la FCI 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
A la demande de Mme Christa Bremer, Présidente de la Commission d’Agility de la FCI, nous 
avons le plaisir de vous annoncer qu’une réunion aura lieu le 12 octobre 2015 à Bologne 
(IT).  La réunion débutera à 8h30 et se terminera vers 15h00. 

 

La réunion aura lieu à l’hôtel suivant :  
 
AMATI DESIGN HOTEL 
Via Rigosa 14 
I – 40069 ZOLA PEDROSA (BO) 
ITALY 
Tel.: 0039 051 758093 

 
Les délégués sont priés  de s’adresser à Mme Sandra Deidda pour la réservation de leur chambre : 

sandradeidda.cvrs@gmail.com 

 
Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour. 
 
Nous vous souhaitons une excellente réunion et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

Y. De Clercq 
Directeur Exécutif 
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REUNION DE LA COMMISSION D’AGILITY DE LA FCI 
LE 12 OCTOBRE 2015 A BOLOGNE (IT) 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1) Liste des présences 
2) Approbation de l’ordre du jour 
3) Approbation du compte rendu de la réunion du 5-6/02/2015 
4) Rapport sur l’atelier international pour juges (Marco Mouwen) 
5) Rapport sur les compétitions internationales 

a) JEO, Roznow/ CZ _ Christa Bremer 
b) EO, Rieden / Kreuth / Allemagne – Bernd Hüppe 

6) Information, confirmation et élection de juges nationaux et internationaux et 
commission de mesurage 
a) EO 2016 Liévin (FR) 
b) Coupe du monde en 2016 (23-25/09 à Saragosse (ES) 
c) Information sur les juges nationaux et internationaux pour le JEO 2016 en Slovaquie - 

Sélection 
7) Elections des membres de la commission nommés par leurs clubs respectifs 

a) Président, 
b) 1er vice-président (secrétaire, délégué FCI au Championnat du Monde, membre du 

groupe de travail pour juges) 
c) 2ème vice-président (Président du Groupe de travail sur les directives, équipement et 

délégué FCI pour l’EO) 
d) 3ème vice-président (Délégué FCI pour le JEO) 
e) 4ème vice-président (président du Groupe de Travail pour l’atelier des juges) 
f) Propositions et confirmation de la composition des membres des différents groupes 

de travail par les délégués 
8) Propositions des pays par les Kennel Clubs 
9) Détermination des dates pour : 

a) Propositions – rédaction – décision concernant le Règlement d’Agility 
b) Directives pour les obstacles (équipement) 
c) Directives pour les juges 

10) Discussion et décision concernant l’atelier international des juges d’automne 2016 
11) Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, email : info@fci.be 

 

 

     Thuin, 10/09/2015 
 

For the attention of the members of the FCI Agility Commission 
 
 
Dear Madam, dear Sir, 
 
At the request of Mrs Christa Bremer, President of the FCI Agility Commission, we have the 
pleasure to inform you that a meeting will take place on October 12th 2015 in Bologna (IT). 
The meeting will start at 8.30 am and will end at 3.00 pm.  
 
The meeting will take place in:    

 
AMATI DESIGN HOTEL 
Via Rigosa 14 
I – 40069 ZOLA PEDROSA (BO) 
ITALY 
Tel.: 0039 051 758093 

 
The delegates are kindly asked to contact Mrs Sandra Deidda for the booking of their room: 

sandradeidda.cvrs@gmail.com 

 
Please find the agenda below.  
 
We wish you an excellent meeting. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
Y. De Clercq 
Executive Director 
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MEETING OF THE FCI AGILITY COMMISSION 

OCTOBER 12th, 2015 IN BOLOGNA (IT) 

AGENDA 
 

1. Determination of the presence 
2. Approval of the agenda 
3. Approval of the minutes of the meeting from 5-6/02/2015 
4. Report on the Judges Workshop (Marco Mouwen) 
5. Reports about the international competitions 

a) EOJ, Roznov / CZ - Christa Bremer 
b) EO, Rieden / Kreuth / Germany  - Bernd Hüppe 

6. Information, confirmation and election for national and international judges and 
Measurement Commission 

a) EO 2016 Lievin (FR) 
b) World Cup in 2016 (23-25.9. in Saragossa (ES) 
c) Information about national and international judges for JEO 2016 in Slovakia  / 

Selection  
7. Elections of the board members nominated by their Kennel Clubs 

a) President, 
b) 1st Vice President (secretary, FCI delegate World Championship, member of the 

working group for judges) 
c) 2nd Vice President (Chairman of the Working Group, Guidelines, equipment, FCI 

delegate for EO) 
d) 3rd Vice-President (FCI delegate for JEO) 
e) 4th Vice-President (Chairman of the Working Group for Judges Workshop) 
f)  Proposals and confirmation for the members of the different working groups by 

delegates 
8.  Applications from the Kennel Clubs 
9. Set up the time schedule for: 

a) Proposals – draft – decision on Agility-rules 
c) Obstacle Guidelines 
c) Judges Guidelines 

10. Discussion and decision on the int. judges’ workshop autumn 2016 
11. Any other business 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, Internet : www.fci.be 

 
        Thuin, 10/09/2015 

 
 

A la atención de los miembros de la Comisión de Agility de la FCI 
 
 
Muy Sra. nuestra, muy Sr nuestro: 
 
A petición de la Sra. Christa Bremer, Presidenta de la Comisión de Agility de la FCI, tenemos 
el gusto de informarle de que una reunión tendrá lugar el 12 de octubre de 2015 en  Boloña 
(IT).  La reunión empezará a las 8h30 y se acabará a las 3h00 de la tarde.  

 

La reunión tendrá lugar en el:  
 
AMATI DESIGN HOTEL 
Via Rigosa 14 
I – 40069 ZOLA PEDROSA (BO) 
ITALIA 
Tel.: 0039 051 758093 

 
Les rogamos a los delegados ponerse en contacto con la Sra. Sandra Deidda para la reserva 

de sus habitaciones: sandradeidda.cvrs@gmail.com 

 
Le rogamos encontrar a continuación el orden del día. 
 
Le deseamos una excelente reunión. 
 
Sin otro particular, nos despedimos de Vd. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Y. De Clercq 
Director Ejecutivo 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AGILITY DE LA FCI 
12 DE OCTUBRE DE 2015 – BOLOÑA  

 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de los delegados presentes 
2. Aprobación del orden del día  
3. Aprobación del acta de la reunión del 5-6/02/2015 
4. Informe sobre el Taller de Jueces (Marco Mouwen) 
5. Informes de las competiciones internacionales 

a) JEO, Roznov / CZ - Christa Bremer 
b) EO, Rieden / Kreuth / Alemania  - Bernd Hüppe 

6.  Información, confirmación y elección de jueces nacionales e internacionales y de la 
Comisión de medición? 

a) EO 2016 Lievin (F) 
b) Campeonato Mundial en 2016 (23-25/09 in Zaragoza (ES) 
c) Información sobre jueces nacionales e internacionales para el EOJ 2016 en 
Eslovaquia / Selección 

7. Elección de los miembros del Comité por sus organizaciones caninas 
a) Presidente, 
b) 1° Vicepresidente (secretario, delegado del Campeonato Mundial de la FCI, 

miembro del grupo de trabajo para los jueces) 
c)  2° Vicepresidente (Presidente del Grupo de Trabajo,  Directrices, obstáculos, 

delegado de la FCI para el EO) 
d) 3° Vicepresidente (delegado de la FCI para el JEO) 
e) 4° Vice-presidente (Presidente del Grupo de trabajo para el el taller de Jueces) 
f)  Propuestas y confirmación de los miembros de los diferentes grupos de trabajo 

por los delegados 
8.  Solicitudes de las organizaciones caninas 
9. Establecimiento del calendario para: 

a) propuestas – redacción – decisión sobre el Reglamento de Agility 
c) Directrices para los obstáculos  
c) Directrices para los Jueces 

10. Debate y decisión respecto al Taller internacional de Jueces de otoño de 2016 
11. Varios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, Internet : www.fci.be 

 

 

 

Thuin, 10/09/2015 
 

An die Aufmerksamkeit der Mitglieger der FCI Agility Kommission 
 
 

 
Sehr geehte Dame, Sehr geehrter Herr, 
 
Auf Verlangen der Frau Christa Bremer, Präsidentin der FCI Agility Kommission, haben wir 
die Freude Ihnen mitzuteilen, dass eine Sitzung am  12.  Oktober 2015 in Bologna (IT) 
stattfinden wird.  Die Sitzung beginnt am Montag um 8.30 Uhr und endet gegen 15h00.  
 
Die Sitzung wird im folgenden Hotel stattfinden : 

 

AMATI DESIGN HOTEL 
Via Rigosa 14 
I – 40069 ZOLA PEDROSA (BO) 
ITALY 
Tel.: 0039 051 758093 

 
Die Delegierten werden freundlich gebeten, sich mit Frau Sandra Deidda für die Anmeldung ihres 

Zimmers in Verbindung zu setzen:  sandradeidda.cvrs@gmail.com 

 
Sie finden hierunter die Tagesordnung. 
 
Wir wünschen Ihnen eine ausgezeichnete Sitzung und verbleiben 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
 
 
Y. De Clercq 
Directeur Exécutif 
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SITZUNG DER FCI AGILITY KOMMISISON 
AM 12. OKTOBER 2015 IN BOLOGNA (IT) 

 
1. Feststellung der Anwesenheit 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom  05./06.02.2015 

4. Bericht über den Richter Workshop (Marco Mouwen) 

5. Berichte zu Wettkämpfen 

a) JEO, Roznov Pod Radhostem/ CZ – Christa Bremer 

b) EO, Rieden/Kreuth/Deutschland – Bernd Hüppe 

6. Informationen und Festlegung der nationalen u. internationalen Leistungsrichter  

und Messkommission für  

a) EO 2016 in der Region Lievin (F)  

b) die WM 2016 (23.-25.9. in Zaragossa (E) 

c) Informationen und Festlegung der Leistungsrichter zur JEO 2016 in der Slowakei 

7. Wahlen des Vorstandes 

a) Präsident,  

b) 1. Vizepräsident (Protokollführer, FCI- Delegierter WM,  Mitglied der 

Arbeitsgruppe LR) 

c) 2. Vizepräsident (Vorsitzender der Arbeitsgruppe Geräteleitfaden und  FCI-

Delegierter EO) 

d) 3. Vizepräsident (FCI Delegierter JEO) 

e) 4. Vizepräsident (Vorsitzender der Arbeitsgruppe LR-Workshop) 

f) Vorschläge und Entscheidungen zur Besetzung der Arbeitsgruppen durch 

Delegierte 

8.  Anträge aus den Nationen von den Kennel Clubs 

9. Festlegung des Zeitablaufs  - Einreichung von Anträgen – Versendung Entwurf – 

Beschluss  

a) Prüfungsordnung 

b) Geräteleitfaden 

c) Richterleitfaden 

10. Diskussion und Beschluss zum int. LR-Workshop Herbst 2016 

11. Verschiedenes 

 

 



Správa vedúceho reprezentácie na Majstrovstvách sveta v agility FCI 2015 

 

 

Dátum konania: 08.-11. 10. 2015 

Miesto konania: Unipol Arena, Bologna (Taliansko) 

Vedúci reprezentácie: Roman Lukáč ml. 

Asistenti vedúceho reprezentácie: Iveta Lukáčová, Juraj Ruža a Helena Potfajová (fyzioterapeut) 

 

Kvalifikácia: Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta v agility FCI 2015 (ďalej len „MS“), prebehla 

v súlade s kvalifikačnými podmienkami schválenými Zhromaždením delegátov. Do kvalifikácie sa 

zaslaním výsledku aspoň z jedného čistého behu zapojili kvalifikanti nasledovne: 

 

LARGE: 13 tímov z toho minimálne kvalifikačné kritéria splnilo 6 tímov 

MEDIUM: 2 tímov z toho minimálne kvalifikačné kritéria splnil jeden tím 

SMALL: 8 tímov z toho minimálne kvalifikačné kritéria splnilo 5 tímov 

 

Dňa 30.06.2015 boli všetkým kvalifikantom, ako aj výboru ASKA zaslané konečné výsledky 

kvalifikácie na MS spolu so zaradením reprezentantov do jednotlivcov a družstiev. Konečné výsledky 

kvalifikácie na MS, ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránke ASKA a email zo dňa 30.06.2015, 

prostredníctvom ktorého bolo zloženie reprezentácie oznámené tvoria prílohu tejto správy. 

 

Pred konaním MS mala reprezentácia tri spoločné bezplatné tréningy v hale Rose Speedlight Dog 

Camp v Pezinku, ktoré sa konali dňa 13.09.2015 od 9:00 do 12:00 (zúčastnila sa aj asistentka Helena 

Potfajová, ktorá prítomným psom z reprezentácie spravila masáž a prehliadku tela), 15.09.2015 od 

9:00 do 12:00 a posledný tréning sa konal dňa 01.10.2015 od 18:00 do 21:00. 

 

K samotnému priebehu MS: 

 

07.10.2015 (streda) 

Deň pred samotným začatím MS sa konalo stretnutie vedúcich reprezentácií od 17:00 v priestoroch 

Unipol Arény. Organizátori na stretnutí predniesli základné informácie a inštrukcie pre vedúcich 

reprezentácií o priebehu MS. Na žiadosť Paľa Vakoniča som požiadal organizátora MS, aby bola 

Martina Vakoničová registrovaná ako hosť delegáta FCI za Slovensko (Romana Lukáča ml.) a to 

z dôvodu, aby mohla byť prítomná pri štartoch Paľa, nakoľko mal na MS 4 psy a na štart mohli ísť 

s pretekárom len vedúci reprezentácie, resp. asistenti, takže ako delegát FCI za Slovensko som na 

stretnutí vedúcich taktiež obdržal vstup pre hosťa. 

 

08.10.2015 (štvrtok) 

Na programe v prvý deň samotného MS bola veterinárna kontrola spolu s registráciou tímov 

a následne tréning reprezentácie, na ktorom si mohli reprezentanti vyskúšať všetky prekážky a najmä 

povrch, na ktorom sa na MS súťažilo – jednalo sa o umelú trávu. Registrácia tímov prebehla 

prostredníctvom vedúceho reprezentácie o 9:55 a následne veterinárna prehliadka pre slovenskú 

reprezentáciu začala o 10:00. Tréning prebiehal od 11:00 na troch menších oddelených parkúroch 

a keďže slovenská reprezentácia bola zložená z kategórie large a small, tak sme mali k dispozícii 2x 

large parkúr a 1x small parkúr. Veterinárna kontrola ako aj samotný tréning prebehli bez akýchkoľvek 

komplikácií. 

 

Po ukončení tréningov všetkých reprezentácií bola na programe otváracia ceremónia kde boli 

predstavené všetky prítomné reprezentácie a kde boli MS oficiálne otvorené spolu so sprievodným 

programom. Vo štvrtok sa behal iba jeden beh, a to Jumping družstiev large. Slovenské družstvo sa 

umiestnilo na 34. mieste s nasledovnými behmi: 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Fiona Fly – diskvalifikácia 

Renáta Millan Králová s Earl Ziggy Dei Matiblu – diskvalifikácia 

Roman Lukáč ml. s Brenna Ferenčík – 1 chyba a 1 odmietnutie 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Iris Ikea – diskvalifikácia 



 

09.10.2015 (piatok) 
 

V piatok prebiehal ako prvý beh dňa Jumping družstiev medium, kde Slovensko nemalo zastúpenie. 

Nasledoval Jumping družstiev small, kde sa slovenské družstvo umiestnilo na 16. mieste 

s nasledovnými behmi: 

Anita Jančovičová s Chilli Little Harisson – čistý beh s trestnými bodmi za čas 

Pavol Vakonič s Diana Daria Tantum Auri – čistý beh 

Martina Žideková s Nelly Od Ptací Skály - čistý beh s trestnými bodmi za čas 

Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri – čistý beh 

 

Ďalším behom bolo Agility družstiev large, kde sa slovenské družstvo umiestnilo na 26. mieste 

s nasledovnými behmi: 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Fiona Fly – čistý beh 

Renáta Millan Králová s Earl Ziggy Dei Matiblu – 1 chyba 

Roman Lukáč ml. s Brenna Ferenčík – diskvalifikácia 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Iris Ikea – 3 chyby 

 

Slovenské družstvo v kategórii large sa v súčte oboch behov umiestnilo na 32. mieste. 

 

Posledným behom v piatok bolo Agility družstiev small, kde sa slovenské družstvo umiestnilo na 18. 

mieste s nasledovnými behmi: 

Anita Jančovičová s Chilli Little Harisson – čistý beh 

Pavol Vakonič s Diana Daria Tantum Auri – čistý beh 

Martina Žideková s Nelly Od Ptací Skály – 1 chyba 

Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri – 3 chyby 

 

Slovenské družstvo v kategórii small sa v súčte oboch behov umiestnilo na 13. mieste. 

 

10.10.2015 (sobota) 

 

V sobotu bol na programe ako prvý beh Jumping jednotlivcov large, kde sa slovenské tímy umiestnili 

nasledovne: 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Iris Ikea – čistý beh 1. miesto 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Fiona Fly – čistý beh 2. miesto 

Renáta Millan Králová s Earl Ziggy Dei Matiblu – čistý beh 49. miesto 

Michal Ondrášek s Daisy Biely Tesák – diskvalifikácia 

Roman Lukáč ml. s Brenna Ferenčík – diskvalifikácia 

 

Ďalším behom bol Jumping jednotlivcov medium, kde Slovensko nemalo zastúpenie. Nasledoval beh 

Jumping jednotlivcov small, kde sa slovenské tímy umiestnili nasledovne: 

Pavol Vakonič s Diana Daria Tantum Auri – čistý beh 5. miesto 

Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri – čistý beh 14. miesto 

Anita Jančovičová s Chilli Little Harisson - diskvalifikácia 

Martina Žideková s Nelly Od Ptací Skály - diskvalifikácia 

 

Posledným behom na sobotňajšom programe bolo Agility družstiev medium, kde Slovensko nemalo 

zastúpenie. 

 

 

11.10.2015 (nedeľa) 

 

V nedeľu boli na programe posledné tri behy MS a to Agility jednotlivcov small, medium a large. 

 

 



 

V behu Agility jednotlivcov small sa slovenské tímy umiestnili nasledovne: 

Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri – čistý beh 16. miesto 

Pavol Vakonič s Diana Daria Tantum Auri – 1 chyba 41. miesto 

Anita Jančovičová s Chilli Little Harisson – 2 chyby 56. miesto 

Martina Žideková s Nelly Od Ptací Skály – diskvalifikácia 

 

Slovenské tímy skončili v súčte behov Jumping a Agility jednotlivcov small nasledovne: 

Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri – 6. miesto 

Pavol Vakonič s Diana Daria Tantum Auri – 18. miesto 

 

Ďalším behom bolo Agility jednotlivcov medium, kde Slovensko nemalo zastúpenie. 

 

V poslednom behu MS Agility jednotlivcov large sa slovenské tímy umiestnili nasledovne: 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Fiona Fly – čistý beh 3. miesto 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Iris Ikea – čistý beh 7. miesto 

Renáta Millan Králová s Earl Ziggy Dei Matiblu – 1 chyba 53. miesto 

Michal Ondrášek s Daisy Biely Tesák – diskvalifikácia 

Roman Lukáč ml. s Brenna Ferenčík – diskvalifikácia 

 

Slovenské tímy skončili v súčte behov Jumping a Agility jednotlivcov large nasledovne: 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Fiona Fly – čistý beh 1. miesto 

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Iris Ikea – čistý beh 2. miesto 

Renáta Millan Králová s Earl Ziggy Dei Matiblu – 31. miesto 

 

 

Kompletné výsledky z MS ako aj nákresy jednotlivých parkúrov je možné nájsť na linku: 

http://www.agility-awc2015.it/en/rankings-tracks 

 

 

Po ukončení posledného behu nasledoval nástup reprezentácií a slávnostné vyhlásenie výsledkov 

víťazov Majstrovstiev sveta v agility FCI 2015, ktorým bolo MS ukončené a zároveň bola odovzdaná 

vlajka zástupcom Španielska, kde sa budú konať Majstrovstvá sveta v agility FCI 2016. 

 

Na záver by som sa chcel poďakovať svojim asistentom Ivete Lukáčovej a Jurajovi Ružovi za ich 

odvedenú prácu, či už pred konaním MS alebo počas konania MS. Helene Potfajovej za prípravu psov 

v podobe masáží počas prvého tréningu reprezentácie pred MS ako aj počas konania MS. Jurajovi 

Ružovi ako zástupcovi Rose Speedlight Dog Camp by som zároveň chcel poďakovať za bezplatné 

poskytnutie haly RSDC v Pezinku na tri tréningy reprezentácie, za vybavenie dresov pre reprezentáciu 

a zároveň za sponzoring reprezentácie na účely nákupu dresov vo výške približne 500 EUR. Ďakujem 

reprezentantom za spoluprácu a dovolím si touto cestou pogratulovať Palovi Vakoničovi s Fionou 

k získaniu titulu Majster sveta agility v kategórii large pre rok 2015 a s Ikeou k získaniu titulu 

Vicemajster sveta agility v kategórii large pre rok 2015. 

 

 

V Bratislave, dňa 28.10.2015 

 

          Roman Lukáč ml. 



Správa vedúceho reprezentácie European Open 2015 

 

 

Dátum konania: 23.-26. 07. 2015 

Miesto konania: areál Gut Matheshof, Rieden (Nemecko) 

Vedúci reprezentácie: Roman Lukáč ml. 

Asistenti vedúceho reprezentácie: Iveta Lukáčová a Juraj Ruža 

 

Kvalifikácia: Kvalifikácia na European Open 2015 (ďalej len „EO“), prebehla v súlade 

s kvalifikačnými podmienkami schválenými Zhromaždením delegátov. Do kvalifikácie sa zaslaním 

výsledku aspoň z jedného čistého behu zapojili kvalifikanti nasledovne: 

 

LARGE: 14 tímov z toho minimálne kvalifikačné kritéria splnilo 8 tímov 

MEDIUM: 5 tímov z toho minimálne kvalifikačné kritéria splnil jeden tím 

SMALL: 18 tímov z toho minimálne kvalifikačné kritéria splnilo 13 tímov 

 

Dňa 25.05.2015 boli všetkým kvalifikantom, ako aj výboru ASKA zaslané konečné výsledky 

kvalifikácie na EO spolu s rozdelením reprezentantov do družstiev. Konečné výsledky kvalifikácie na 

EO tvoria prílohu tejto správy a zároveň sú zverejnené na oficiálnej stránke ASKA. 

 

Dňa 09.07.2015 ma prostredníctvom emailu kontaktovala Katarína Knapová, nakoľko kvôli 

pracovným povinnostiam musela zrušiť svoju účasť na EO a preto som pristúpil k zmenám v zložení 

družstiev, tak aby mala slovenská reprezentácia každé družstvo v kompletnom 4-člennom zložení. 

Nakoľko bol počet reprezentantov v kategórii small/medium 13, bolo možné zložiť len 3 kompletné 4-

členné družstvá a z daného dôvodu bola Martina Žideková s Aimée zaradená do medzinárodného 

družstva. 

 

Pred konaním EO mala reprezentácia spoločný bezplatný tréning v hale Rose Speedlight Dog Camp v 

Pezinku, ktorý sa konal dňa 19.07.2015 a zúčastnila sa ho takmer kompletná reprezentácia na EO. 

 

K samotnému priebehu EO: 

 

23.07.2015 (štvrtok) 

Na programe v prvý deň EO bola veterinárna kontrola spolu s registráciou tímov a následne tréning 

reprezentácie, na ktorom si mohli reprezentanti vyskúšať všetky prekážky a najmä povrch, na ktorom 

sa na EO súťažilo – jednalo sa o špeciálny piesok určený na konské športy. Po skončení tréningov 

všetkých reprezentácií sa konalo stretnutie vedúcich reprezentácií, na ktorom sa už tradične preberali 

základné inštrukcie od organizátora a pravidlá priebehu EO. Po ukončení stretnutia vedúcich 

reprezentácií nasledoval slávnostný nástup všetkých reprezentácií a oficiálne otvorenie EO. 

 

24.07.2015 (piatok) 
 

V piatok prebiehali dva kvalifikačné behy (agility a jumping) v súťaži družstiev, z ktorých nakoniec sa 

ani jednému slovenskému družstvu nepodarilo kvalifikovať do nedeľného finále družstiev.  

 

Kompletné výsledky kvalifikácie družstiev je možné nájsť na linku: 

http://www.agility-eo.de/contents/home/results.en.html 

 

25.07.2015 (sobota) 

 

V sobotu prebiehali dva kvalifikačné behy (agility a jumping) v súťaži jednotlivcov, v ktorých sa 

podarilo do nedeľného finále kvalifikovať nasledovným slovenským tímom: 

 

LARGE:  

Pavol Vakonič s Shadow of Aire Fiona Fly – kvalifikovaný z 3. miesta v kvalifikačnom behu agility 



Michal Ondrášek s Daisy Biely Tesák – kvalifikovaný ako najlepší large tím zo Slovenska v súčte 

oboch kvalifikačných behov jednotlivcov 

 

MEDIUM: nekvalifikoval sa žiadny tím zo Slovenska 

 

SMALL:  

Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri – kvalifikovaný z 13. miesta v kvalifikačnom behu 

jumping 

Martina Žideková s Nelly od Ptačí skály - kvalifikovaná ako najlepší small tím zo Slovenska v súčte 

oboch kvalifikačných behov jednotlivcov 

 

Kompletné výsledky kvalifikácie jednotlivcov je možné nájsť na linku: 

http://www.agility-eo.de/contents/home/results.en.html 

 

26.07.2015 (nedeľa) 

 

V nedeľu prebiehali najprv finálové behy družstiev small/medium a družstiev large, v ktorých 

Slovensko nemalo žiadne zastúpenie. 

 

Následne prebiehali finálové behy jednotlivcov small, v ktorých sa na 18. mieste s čistým behom, 

avšak s trestnými bodmi za čas umiestnila Martina Žideková s Nelly od Ptačí skály a na 34. mieste sa 

s dvoma chybami umiestnil Pavol Vakonič s Cira Caria Tantum Auri.  

 

Vo finálovom behu medium Slovensko nemalo žiadne zastúpenie. 

 

Vo finálovom behu jednotlivcov large sa na 41. mieste s dvoma chybami umiestnil Pavol Vakonič s 

Shadow of Aire Fiona Fly a na 47. mieste s jednou chybou a jedným odmietnutím umiestnil Michal 

Ondrášek s Daisy Biely Tesák. 

 

Kompletné výsledky finálových behov družstiev ako aj finálových behov jednotlivcov je možné nájsť 

na linku: 

http://www.agility-eo.de/contents/home/results.en.html 

 

Po ukončení finálových behov nasledoval nástup reprezentácií a slávnostné vyhlásenie výsledkov 

víťazov European Open 2015, ktorým bolo EO ukončené a zároveň bola odovzdaná vlajka zástupcom 

Francúzska, kde sa bude konať European Open 2016. 

 

Na záver by som sa chcel poďakovať svojim asistentom Ivete Lukáčovej a Jurajovi Ružovi za ich 

odvedenú prácu, či už pred konaním EO alebo počas konania EO. Jurajovi Ružovi ako zástupcovi 

Rose Speedlight Dog Camp by som zároveň chcel poďakovať za bezplatné poskytnutie haly RSDC 

v Pezinku na tréning reprezentácie, za vybavenie dresov pre reprezentáciu a zároveň za sponzoring 

jedného dresu pre každého reprezentanta. Ďakujem reprezentantom za spoluprácu a dovolím si touto 

cestou pogratulovať Palovi Vakoničovi s Fionou k jedinému pódiovému umiestneniu zo slovenskej 

reprezentácie na European Open 2015 – 3. miesto v kvalifikačnom behu agility jednotlivcov large. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.08.2015 

 

          Roman Lukáč ml. 



EUROPEAN OPEN JUNIOR 2015 

Rožňov nad Radhoštěm 10.-12.07.2015  /CZE/ 
 

 

Miesto konania : Rožňov nad Radhoštěm, povrch umelá tráva 
 

Kvalifikačné preteky na EOJ 2015 prebehli v dňoch 2.-3.05.2015 vo 
Vydranoch. Rozhodkyňa bola Lenka Pánková. Výsledky a priebeh som 

rozposielal Delegátom po ukončení preteku. 
 

Vedúci reprezentácie: Ladislav Görcs 
Asistent reprezentácie: Pavol Vakonič (Large) 

Asistent reprezentácie: Iveta Lukáčová (Small/Medium) – po príchode na 
EOJ som poprosil Ivetu Lukáčovú, či by sa nezhostila pozície asistenta pre 

small/medium.  
 

 
Kvalifikované tímy + doplnené tímy po priradení voľných miest pre 

Slovensko: 

 
Slovakia I 

Veronika Králiková, Absolut Vanilia Rose Speedlight 
Elena Jarošová, Apocalypsa Rose Speedlight 

Adriána Majtánová, Andante Momo Magnolia PassCo 
Marek Peleš, Moly 

 
Slovakia II 

Veronika Simanová, Mulan 
Andrea Vlčková, ELF Dejvické kvítko 

Grétka Kolevová, Ebby Daisy World 
Margareta Hanzlová, Paula little rascal Věropa 

 
Slovakia III 

Sonka Ivaškova, Hedera Zlatá Fantázia 

Peter ml. Neumann, Jackie 
Silvia Cabadajová, Cherry 

Michaela Papcunová, ICE LADY Jandaluz 
 

Slovakia IV 
Andrea Vlčková, Godric Nebelvír ze Stříbrné planety 

Grétka Kolevová, Grip Ťapka  
Petra Šimonová, Temperance z Šardanu 

Peter ml. Neumann, Darius Tantum Auri 
 

Slovakia V 
Karin Popovicova, Earl ziggy dei matiblu 

Rebecca Rojková, Hot Kiss ze Zalásku 
Jakub Brza, Escape Era Katemy 



Veronika Králiková, Wellness Akumulator 

 
Slovakia VI 

Karin Popovicova, Flores Ferenčík 

Elena Jarošová, Artuš 
Natália Kušniráková, Kaly 

Nina Grajcarova, Odine Blue 
 

 
international team 

 
Soňka Ivašková, Chelsea Stříbrné Doly 

 
Slovakia VII 

Silvia Kandrová, Aylin von Chirlitz 
Paulína Baroková, Anabell Labská přehrada 

Paulína Stanková, Čiko 
Táňa Štěpánková, Teo 

 

 
Priebeh: 

9.7.2015 štvrtok 
 

Väčšina pretekárov prišla už vo štvrtok do obeda (okrem Rebecca 
Rojková, Silvia Kandrová a Pavol Vakonič – pre pracovné povinnosti prišli 

v piatok, o tomto som bol vo pred informovaný)  
 

O 16.00 som sa s Ivetou Lukáčovou zúčastnil na stretnutí vedúcich 
reprezentácií, kde sme dostali podrobné informácie o priebehu EOJ 2015 

Následne sme mali prvú poradu a oboznámili sme pretekárov ale aj 
rodičov a fanúšikov ako bude prebiehať EOJ. 

 
Pretekári následne dostali voľno. 

 

10.7.2015 piatok 
 

V piatok pre nás začal deň registráciou a veterinárnou kontrolou o 09.20 
Následne sme sa presunuli so psami k parkúru, kde nám začal tréning 

o 10.20 do 10.49. Tréning viedli asistenti, pre veľký počet small tímov 
som požiadal o malú výpomoc Renatu Millan Královú. Large a medium 

viedol Pavol Vakonič.  
Tréning prebehol bez problémov. Prekážky bolo použite od KELO – agility 

prekážky. Prekážky boli podľa predpisov FCI, len segmenty múru boli príliš 
ľahké a padali už pri menšom náznaku vetra, či jemnom dotyku psa. Kruh 

bol otvárací, ale konštrukcia nebola tiež najšťastnejšie riešená. 
 

O 14.00 som spoločne s asistentmi absolvoval druhý míting už aj 
s rozhodcami. Rozhodcami na EOJ boli Veronika Herendy /HUN/, Lenka 



Pánková /CZE/, Otto Frühwirth /AUT/, Antonín Grygar /CZE/ a mítingu sa 

zúčastnila aj Christa Bremer Prezidentka komisie pre agility FCI 
 

Na mítingu prišiel rad aj na prekážky, kde mnoho vedúcich reprezentácií 

namietalo kvalitu prevedenia múru. Rozhodcovia sa po krátkej porade 
zhodli, že prekážky múr, kruh a látkový tunel nebudú stavať na preteku. 

Po ukončení mítingu sa hneď začal nástup krajín.  
 

15.00 nástup krajín. Veľmi pekný ceremoniál na ktorý sa každý rok veľmi 
teším. Po predstavení jednotlivých krajín prišli na radu príhovory od 

Prezidentky Klubu ČR, Prezidentky Komisie agility pri FCI, zástupca 
starostu Rožňova nad Radhoštěm a predstavenie rozhodcov EOJ. Následne 

zložili sľub za pretekárov Denisa Sommerová /CZE/ v češtine 
a v anglickom jazyku Claire O´Niel /USA/. Za rozhodcov to bola Lenka 

Pánková a Veronika Herendy. 
 

17.30 prvé behy družstiev Agility. Parkúr A pre Large a parkúr B pre 
small/medium. 

 

V Large sa Slovakia V dostala na 17 miesto a Slovakia VI na 32 miesto 
z celkového počtu 39 družstiev 

 
Small/Medium -  Slovakia VII 45.miesto, International team, ktorej bola 

súčasťou aj Soňka Ivášková s Easy 31. miesto, Slovakia IV 14.miesto, 
Slovakia III 13. miesto, Slovakia II 10.miesto a Slovakia I 9.miesto. 

 
Všetky družstvá podali fantastické výsledky v piatok. Ak vezmem do 

úvahy, že deti boli hore celý deň, behať sa začalo až okolo 17.30 
a posledný slovenský tím dobehol až okolo 23.00 sú tieto výsledky 

obdivuhodné!  
 

11.07.2015 sobota 
 

Sobota sa niesla v duchu Jumpingu. 

Ráno už o 08.00 boli naplánované obhliadky parkúrov pre družstvá.  
Large – Slovakia VI 24.miesto, Slovakia V 21.miesto. 

 
Small/Medium – Slovakia IV 51.miesto, Slovakia I 41.miesto, Slovakia VII 

31.miesto, Slovakia III 24.miesto, Slovakia II 21.miesto. 
 

Celkové výsledky – súčty družstiev Large:  
Slovakia VI 31.miesto, Slovakia V 14. miesto 

 
Celkové výsledky – súčty družstiev small/medium: 

Slovakia VII 35.miesto, Slovakia IV 34.miesto, Slovakia I 30.miesto, 
Slovakia III 14.miesto, Slovakia II 12.miesto. 

International Team (Soňka Ivášková s Easy) 16.miesto 
 



O 14.00 začali behy Jumping pre deti na oboch parkúroch. 

Vypíšem len najlepšie tímy, nakoľko nás bolo fakt veľa. 
Kompletné výsledky nájdete na linku, ktorý uvádzam o niečo nižšie 

v správe. 

 
Large – Veronika Králiková 6.miesto a Nina Grajcárová 5. miesto!!! 

 
Medium – nemali sme zastúpenie 

 
Small – Petra Šimonová 19. miesto, Veronika králiková 18. miesto 

a Silvinka Cabadajová 9.miesto!!! 
 

 
Sobota týmto skončila, aspoň čo sa týka pretekania. 

Pre deti bola pripravená ešte párty. Ale len pre deti! Dozor nad deťmi mali 
organizátori.  

 
12.07.2015 nedeľa 

 

Tak ako sobota bola v znamení jumpingu, tak nedeľa v znamení Agility. 
Ráno o 8.30 začali obhliadky parkúrov. Najprv začali opäť deti. 

 
Large –  posledných 10 tímov behalo v úplnom pokoji. Boli zastavené 

behy na vedľajšom parkúre. Bohužiaľ, ani Nina, ani Veronika neustáli ten 
tlak a diskvalifikovali sa.  

Elenka Jarošová nakoniec skončila v jumpimgu na krásnom 8.mieste! 
 

Súčtoch oboch behov za Elenka Jarošová na výbornom 15. mieste. 
 

Medium detí sme nemali zastúpenie. 
 

Small – Dúfam, že mi deti, tréneri a rodičia odpustia. Spomeniem len 
jedno meno:   

SILVINKA CABADAJOVÁ so Cherry. Súčtoch 5.miesto!!! 

Iba 9 ročné útle dievčatko zabehla dva čisté behy! Na parkúre sa 
pohybovala úplne s istotou. Ak si zoberiete, že prvé miesto obsadil 15 

ročný chlapec s výškou cca 185 cm, ktorý miestami vyzeral staršie ako ja, 
je Silvinkyn úspech niečo nevídané! 

 
Po dobehnutí detí prišli na rad junior. 

 
Large – Rebecca Rojková s Kiss (veľký bradáč) 21. miesto V záplave 

Border Collii podali „dievčatá“ slušný výsledok  
 

Medium – Grétka Kolevová s oboma PRT 15-16. miesto 
 

Small – Marek Peleš 10.miesto, Adriana Majtánová 14.miesto, Peter 
Neumann ml. 15. miesto. 



 

 
Súčty Juniori – Large 

Rebecca Rojková s Kiss 48.miesto 

 
Medium – Grátka Kolevová 11 a 17. miesto  

 
Small – Adriana Majtánová 7.miesto!!! Peter Neumann ml. 8.miesto!!! 

a Andrejka Vlčková s Tobim 23. miesto 
 

Kompletné výsledky nájdete : 
 

http://www.eojunior2015.cz/results/index.html 
 

Záverečný nástup. 
 

Okolo 15.00 začal záverečný nástup krajín a rozlúčka z EOJ 2015. Po 
príhovoroch, poďakovaní, prišlo k predaniu oficiálnej zástavy EOJ. Ak už 

isto viete, EOJ 2016 sa uskutoční na Slovensku! Vlajku prebrali naše dve 

najstaršie (odchádzajúce) a dve dievčatá ktoré sa prvý krát zúčastnili EOJ 
spoločne s organizátorkou EOJ 2016 Martinou Vakoničovou.  

Martina Vakoničová mala ešte krátky príhovor, kde sa poďakovala za 
dôveru a srdečne pozvala na Slovensko všetky krajiny. 

 
Po ukončení ceremoniálu sme sa individuálne rozišli. 

 
 

 Vážení Delegáti. Dovoľte mi ešte niekoľko postrehov z EOJ 2015.  
Petr Dostál, ako skúsený organizátor Moravia Open urobil maximum čo sa 

dalo. No napriek tomu boli maličkosti na ktoré by som rád upozornil. 
Veterinárna pohotovosť, resp. starostlivosť. Áno, bola tam po celý čas 

lekárka, ale bez akéhokoľvek vybavenia. Jedného psíka Andrejky Vlčkovej 
poštípala osa nad oko. Psík je alergický na uštipnutie. Dostával sa 

postupne do anafylaktického šoku. Sťažené dýchanie a postupné 

opúchanie boli až životu nebezpečné pre psíka. Myslel som si, že 
tragických udalostiach z EOJ 2013, kde psík zomrel priamo na parkúre, 

bude veterinárna starostlivosť na vyššej úrovni, resp. vybavený 
základnými pomôckami. Trvalo dosť dlho, kým sa lekárka aspoň dovolala 

do vlastnej ambulancie, či tam niekto je a či majú daný prostriedok. 
Myslím, že tomuto sa dalo pred ísť. Sučka Mareka Peleša Moly trpela 

v sobotu veľkými žalúdočnými ťažkosťami. Tiež si myslím, že starostlivosť 
zo strany veterinárky mohla byť o niečo kvalitnejšia. 

Ak sa obzriem na EOJ 2014 v Miláne, kde veterinárky sledovali aj samotné 
behy a pri našom jednom psíkovi sa im nepáčilo dýchanie, okamžite ju 

popočúvali a neodporučili ďalší štart.  
 

  
 

http://www.eojunior2015.cz/results/index.html


 Ďalšou vecou je obťažnosť parkúru pre deti. Možno som bol 

rozmaznaný z minulých rokov, kde pre deti boli ľahšie parkúry.  
Otto Frühwirth /AUT/ postavil pre deti v nedeľu dosť náročný parkúr 

v kategórií Large, kde poslednou prekážkou bola použitá prekážka – 

dvojskok. Obrovské množstvo tímov si tam pokazilo beh. Áno viem, aj 
toto je oficiálna prekážka, ale som presvedčený, že sa to dalo riešiť 

citlivejšie. 
 

 
Záver –  

Začnem ďakovnou rečou.  
Ďakujem obom mojim asistentom! Iveta Lukáčová a Pavol Vakonič 

priniesli ohromné množstvo skúseností, pozitívnej nálady, motivácie. Ich 
skúsenosti boli k nezaplateniu. Vydržali so mnou stáť na parkúre 

v priemere 9 hodín denne, na priamom slnku, no až do posledného behu 
ich neopúšťala dobrá nálada, čím fantasticky motivovali deti.  

 
Rodičia, fanúšikovia, kamaráti, ktorí pricestovali s nami, za nami na EOJ 

vytvárali miestami až futbalovú atmosféru! Po dlhom čase to neboli 

ostrovčeky fanúšikov na tribúne, ale skutočný „kotol“ ktorí fandil do 
posledného behu! Vytvárali úžasnú atmosféru a ich energia bola cítiť dole 

na parkúr!   
 

Ďakujem nášmu dlhoročnému partneri SKS – František Štepánek za 
oblečenie pre deti + za zaplatenie vstupeniek na párty pre deti!  

 
Každý rok píšem, že práve táto partia deciek bola najlepšia. A aj tento rok 

to napíšem. Boli ste úplne najlepšia partia akú som viedol na EOJ za 6 
rokov!  

 
 

Takže, EOJ 2015 máme za sebou! 
 

EOJ 2016 vitaj na Slovensku! 

 
 

 



                                                        

Majstrovstvá Slovenska v agility 

detí a mládeže 

07.- 08. Mája 2016 

 
 

Organizátor:   Agility Dobrý pes 

Miesto konania:  Kamenný mlyn pri Bratislave        GPS  48°36181"N,   17°01738"E   www.kamennymlyn.sk 

Rozhodcovia:  Pavol Roháček (SK), Roman Lukáč ml.(SK) 

Garant akcie:  Roman Lukáč  agilitylukac@gmail.com 

 

Program pretekov: 

   Sobota – 07.05.2016   Nedeľa – 08.05.2016 

  8,00-8,45  Prezentácia    

 9,00 začiatok pretekov   9,00 začiatok pretekov 

  Agility družstvá    Jumping družstvá 

  Jumping jednotlivci deti   Agility jednotlivci deti  

  Jumping jednotlivci mládež  Agility jednotlivci mládež 

 

V prípade účasti menšej ako 40 teamov, sa program majstrovstiev upraví, všetky plánované behy sa pobežia iba v sobotu. 

Zmena programu bude prihláseným teamom oznámená v deň uzávierky prihlášok. 
 

Štartovné: 15,- Є tím  
  Platba vopred na číslo účtu: 2626013419/1100 Tatra Banka 

  SWIFT: TATRSKBX      Majiteľ účtu: Agility Dobrý pes  

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2601 3419            Tilgnerova 4. Bratislava   

variabilný symbol bude zaslaný v potvrdení o prijatí prihlášky.  

  Platba na mieste možná len po dohode s garantom akcie. 

 

80 % vybraného štartovného bude prevedených na účet ASKA ako príspevok na nákup 

dresov s logom ADP pre reprezentantov na EOJ 2016  
 

Uzávierka prihlášok:  01.05.2016 

Podmienky účasti: Majstrovstvá sú otvorené aj pre zahraničných účastníkov 

Podmienky účasti na MSR DaM sa riadia platnými Pravidlami agility ASKA.  

Podmienkou účasti, schválenou ZD 17.11.2015 je splnená skúška A1 na výborne do termínu 1.5.2016 

 Deti: od ročníka 2002 vrátane 

 Mládež: ročníky 1998 – 2001 vrátane 

Hodnotenie:   Jednotlivci: Víťaz súčtu behov jednotlivcov dostane cenu víťaza majstrovstiev. Titul Majster Slovenska 

v agility detí (resp. 1. a 2. vicemajster) získava najvyššie umiestnený tím v súčte behov Jumping jednotlivcov 

deti a Agility jednotlivcov deti, pričom spĺňa podmienku členstva v klube zastrešenom v ASKA a zároveň má 

slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov.  

Titul Majster Slovenska v agility mládeže (resp. 1. a 2. vicemajster) získava najvyššie umiestnený tím v súčte 

behov Jumping jednotlivcov mládež a Agility jednotlivcov mládež, pričom spĺňa podmienku členstva v klube 

zastrešenom v ASKA a zároveň má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 

mesiacov. 

Družstvá: Družstvá budú zložené z 3 členov a môžu byť zložené aj z detí aj z mládeže v kombinácii všetkých 

troch výškových kategórii. Víťazom súťaže družstiev (resp. 2. a 3. miesto) sa stane najvyššie umiestnené 

družstvo v súčte behov Agility družstiev a Jumping družstiev. 

 

Veterinárne podmienky: Platné očkovania zapísané vo veterinárnom preukaze, alebo Petpase 

Všeobecné ustanovenia:   Preteky sú usporiadané podľa platných Pravidiel ASKA. Preteky sa konajú na jednom parkúre. Za 

škody spôsobené psom  zodpovedá  psovod. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. Venčenie možné mimo areálu 

Kamenného mlyna v rozľahlom lese. Protest možno podať len po zaplatení sumy vo výške 20,- Є. V prípade nutnosti zrušenia 

pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Štartovné je nevratné, v prípade potreby je možné 

štartovné preniesť na iný prihlásený tím. 

 

           Obmedzený počet pretekárov, max. 100! 

Stravovanie, ubytovanie :  Reštaurácia je tesne pri parkúre. Ubytovanie v dvoj, alebo troj lôžkových izbách, či bungalovoch, 

možnosť parkovania auto karavanov a možné i stanovanie vo vlastných stanoch. Rezervácie ubytovania na  

kamennymlyn@kamennymlyn.sk 

Odporúčame rezervovať ubytovanie včas, najlepšie aj pár mesiacov vopred. 

 

Prihlasovanie bude prebiehať na stránke      www.agilityportal.sk 

 

 

http://www.kamennymlyn.sk/
mailto:agilitylukac@gmail.com
mailto:kamennymlyn@kamennymlyn.sk
http://www.agilityportal.sk/


Kvalifikácia Majstrovstvá sveta v agility FCI 2016 

 
Vedúci reprezentácie: Juraj Ruža 
 

Asistenti vedúceho reprezentácie:  
 

Iveta Lukáčová –asistencia pri tréningu reprezentácie na MS 2016, asistencia pri dovádzaní 

reprezentantov na štart 

 

Beata Podobná – asistencia pri spracovávaní výsledkov kvalifikácie a asistencia priamo v mieste 

konania MS 2016 

 

Helena Potfajová – fyzioterapeut a asistencia priamo v mieste konania MS 2016. 

(v riešení) 

 

Podmienky účasti: Kvalifikácia je otvorená pre všetky psy s preukazom pôvodu, pre slovenské tímy 

s platným výkonnostným preukazom vydaným ASKA a s identifikačným čipom psa. Kvalifikovať na 

MS 2016 sa môžu len tímy, ktoré majú zloženú skúšku A2 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A2) 

alebo skúšku A3 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A3) na výborne (V) alebo Veľmi dobre (VD), 

tzn. v čase ukončenia kvalifikácie (23.05.2016) musia spĺňať túto podmienku. Psovod musí mať trvalý 

pobyt na území SR alebo mať slovenskú štátnu príslušnosť (ďalej len „kvalifikant“). 

 

Systém kvalifikácie: 

 

Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na MS 2016 sa musí najneskôr do 

31.1.2016 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom webstránky: www.agilityportal.sk 

 

Výber reprezentácie sa uskutoční na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov: 

 

05.03.2016 – 06.03.2016 Lord of the Winter V – Kvalifikačný pretek I. (Pezinok) – rozhodcovia: 

Jan Egil Eide (NO), Iveta Lukáčová (SK) 

02.04.2016 – 03.04.2016 Kvalifikačný pretek II. (Pezinok) – rozhodca: Lenka Pánková (CZ) 

30.04.2016 – 01.05.2016 Kvalifikačný pretek III. (Pezinok) – rozhodca bude zahraničný a zatiaľ je 

v stave riešenia 

 

Všetky tri preteky budú organizované v kynologickej hale RSDC (Pezinok), na umelej tráve JUTA 

Grass PlayComfort2 a prekážkach SMART99 / Kelbel Agility. 

 

Systém je založený na získavaní bodov v behoch Agility a Jumping na určených kvalifikačných 

pretekoch, čo znamená 6 behov Open Agility a 6 behov Open Jumping. Z celkom 12 kvalifikačných 

behov sa do záverečnej bodovej tabuľky každému tímu započíta 8 kvalifikačných behov, v ktorých tím 

dosiahol najvyšší bodový zisk. Tieto behy sa spočítajú a na základe počtu získaných bodov sa zostaví 

poradie. 

 

Na základe svojho umiestnenia tím získa body podľa uvedenej tabuľky. Pri udeľovaní bodov sa 

neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. Kvalifikácia sa bude 

hodnotiť zvlášť pre každú veľkostnú kategóriu. V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším 

ziskom bodov v behoch Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný, rozhodne vedúci 

reprezentácie. 

 

Za štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví najrýchlejší čas daného behu (aj s trestnými bodmi), 

vynásobený koeficientom 1,2. 

 

Body získajú len tie tímy, ktoré daný beh dokončia so známkou max. VD, a súčasne s max 2,00 

trestného bodu za prekročenie štandardného času. 

 

 



Open Agility Open Jumping 

Poradie Počet bodov Poradie Počet bodov 

1. 25 1. 18 

2. 20 2. 15 

3. 17 3. 13 

4. 14 4. 12 

5. 12 5. 11 

6. 10 6. 10 

7. 9 7. 9 

8. 8 8. 8 

9. 7 9. 7 

10. 6 10. 6 

11. 5 11. 5 

12. 4 12. 4 

13. 3 13. 3 

14. 2 14. 2 

15. 1 15. 1 
 

Vyhodnotenie:  

 

Pre úspešné splnenie kvalifikácie musí tím získať v ôsmich behoch minimálne 60 bodov. 

 

Jednotlivci: 

Do troch dní po uplynutí doby na prihlasovanie sa do kvalifikácie (31.01.2016) oznámi vedúci 

reprezentácie všetkým kvalifikantom, výboru ASKA ako aj delegátom klubov ASKA koľko miest 

v jednotlivcoch bude určených, pre každú kategóriu. Spôsob určenie miest bude pomerný a vypočítaný 

podľa počtu prihlásených kvalifikantov v jednotlivých kategóriách, s tým, že v ktorejkoľvek kategórii 

bude maximálny možný počet 6 miest a minimálny jeden. 

 

Príklad: 

Ak by sa do kvalifikácie prihlásilo 20 large tímov, 20 small tímov a jeden medium tím – zostavenie 

jednotlivcov by bolo 4 miesta pre large, 4 miesta pre small a jedno miesto pre medium. 

 

Družstvá:  
Do družstiev sa kvalifikujú prví štyria kvalifikanti v každej kategórii podľa získaných bodov. 

 

Náhradníci:  

Náhradníci budú určení na základe získaných bodov. 

 

Povinnosti vedúceho reprezentácie v spolupráci s asistentmi: 

- komunikácia s kvalifikantmi/reprezentantmi o všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

kvalifikácie/reprezentácie 

- vyhodnotenie kvalifikácie a zaslanie informácie o výsledkoch všetkým kvalifikantom, výboru 

a delegátom klubov ASKA 

- zaslanie prihlášok na MS 2016 

- zabezpečenie reprezentačných dresov po konzultácii s reprezentantmi 

- komunikácia s usporiadateľmi MS 2016 

- informovanie reprezentantov o všetkých organizačných pokynoch určených usporiadateľom, 

ktoré sa vedúci reprezentácie dozvie najmä na teamleader meetingu  

- konzultácia parkúrov s reprezentantmi na obhliadke parkúru (iba v prípade potreby) 

- technická a psychická podpora reprezentantov pred štartom  

- zaslať správu vedúceho reprezentácie o priebehu MS 2016 výboru ASKA 

 



 

 

Povinnosti kvalifikanta: 

- včas doručiť všetky podklady uvedené v podmienkach kvalifikácie vedúcemu reprezentácie 

 

Povinnosti reprezentanta: 

- svojím vystupovaním na MS 2016 dôstojne reprezentovať SR 

- dodržiavať pokyny vedúceho reprezentácie a jeho asistentov 

- počas celého konania MS 2016 nosiť v mieste konania reprezentačné oblečenie  

- informovať vedúceho reprezentácie o všetkých podstatných skutočnostiach (zlý zdravotný stav 

reprezentanta alebo jeho psa, iné skutočnosti) 

 

Výsledky kvalifikácie budú zaslané všetkým kvalifikantom do 10.05.2016 a následne bude 

povinnosťou každého kvalifikanta, ktorý splní podmienky kvalifikácie do 20.05.2016 oznámiť 

vedúcemu reprezentácie, či má záujem zúčastniť sa MS 2016 – na kvalifikantov, ktorí si túto 

povinnosť nesplnia sa pri zostavení reprezentácie nebude prihliadať. Vedúci reprezentácie 

zašle zoznam reprezentantov spolu s rozdelením do družstiev všetkým kvalifikantom, výboru 

a delegátom klubov ASKA do 23.05.2016 a tieto výsledky budú zároveň zverejnené na 

stránke ASKA www.agility.sk. 

 

 

http://www.agility.sk/


Kvalifikácia European Open 2016 

 
Vedúci reprezentácie: Juraj Ruža 
 

Asistenti vedúceho reprezentácie:  
 

Iveta Lukáčová – zostavenie tímov na EO 2016, asistencia pri tréningu reprezentácie na EO 2016, 

asistencia pri dovádzaní reprezentantov na štart finálových behov 

 

Beata Podobná – asistencia pri spracovávaní výsledkov kvalifikácie a asistencia priamo v mieste 

konania EO 2016 

 

Helena Potfajová – fyzioterapeut a asistencia priamo v mieste konania EO 2016 

(v riešení) 

 

Podmienky účasti: Kvalifikácia je otvorená pre všetky slovenské tímy s platným výkonnostným 

preukazom vydaným ASKA a s identifikačným čipom psa. Kvalifikovať na EO 2016 sa môžu len tímy 

s platným výkonnostným zošitom vydaným ASKA, ktoré majú zloženú skúšku A2 (v prípade ak tím 

štartuje v kategórii A2) alebo skúšku A3 (v prípade ak tím štartuje v kategórii A3) na výborne (V) 

alebo Veľmi dobre (VD), tzn. v čase ukončenia kvalifikácie (23.05.2016) musia spĺňať túto 

podmienku. Psovod musí mať trvalý pobyt na území SR alebo mať slovenskú štátnu príslušnosť (ďalej 

len „kvalifikant“). 

 

Systém kvalifikácie: 

 

Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na EO 2016 sa musí najneskôr do 

31.1.2016 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom webstránky: www.agilityportal.sk 

 

Výber reprezentácie sa uskutoční na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov: 

 

05.03.2016 – 06.03.2016 Lord of the Winter V – Kvalifikačný pretek I. (Pezinok) – rozhodcovia: 

Jan Egil Eide (NO), Iveta Lukáčová (SK) 

02.04.2016 – 03.04.2016 Kvalifikačný pretek II. (Pezinok) – rozhodca: Lenka Pánková (CZ) 

30.04.2016 – 01.05.2016 Kvalifikačný pretek III. (Pezinok) – rozhodca bude zahraničný a zatiaľ je 

v stave riešenia 

 

Všetky tri preteky budú organizované v kynologickej hale RSDC (Pezinok), na umelej tráve JUTA 

Grass PlayComfort2 a prekážkach SMART99 / Kelbel Agility. 

 

Systém je založený na získavaní bodov v behoch Agility a Jumping na určených kvalifikačných 

pretekoch, čo znamená 6 behov Open Agility a 6 behov Open Jumping. Z celkom 12 kvalifikačných 

behov sa do záverečnej bodovej tabuľky každému tímu započíta 8 kvalifikačných behov, v ktorých tím 

dosiahol najvyšší bodový zisk. Tieto behy sa spočítajú a na základe počtu získaných bodov sa zostaví 

poradie. 

 

Na základe svojho umiestnenia tím získa body podľa uvedenej tabuľky. Pri udeľovaní bodov sa 

neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. Kvalifikácia sa bude 

hodnotiť zvlášť pre každú veľkostnú kategóriu. V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším 

ziskom bodov v behoch Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný, rozhodne vedúci 

reprezentácie. 

 

Za štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví najrýchlejší čas daného behu (aj s trestnými bodmi), 

vynásobený koeficientom 1,2. 

 

Body získajú len tie tímy, ktoré daný beh dokončia so známkou max. VD, a súčasne s max 2,00 

trestného bodu za prekročenie štandardného času. 

 



 

Open Agility Open Jumping 

Poradie Počet bodov Poradie Počet bodov 

1. 25 1. 18 

2. 20 2. 15 

3. 17 3. 13 

4. 14 4. 12 

5. 12 5. 11 

6. 10 6. 10 

7. 9 7. 9 

8. 8 8. 8 

9. 7 9. 7 

10. 6 10. 6 

11. 5 11. 5 

12. 4 12. 4 

13. 3 13. 3 

14. 2 14. 2 

15. 1 15. 1 
 

Vyhodnotenie:  

 

Pre úspešné splnenie kvalifikácie musí tím získať v ôsmich behoch minimálne 40 bodov. 

 

Kvalifikanti, ktorí sa po sčítaní bodov získaných v zabehnutých behoch umiestnia nasledovne:  

 

LARGE: 1.-16. miesto, MEDIUM: 1.-8. miesto, SMALL: 1.-8. miesto, sa kvalifikujú do jednotlivcov 

aj družstiev na EO 2016. V prípade ak v kategórii MEDIUM alebo SMALL nesplní 8 kvalifikantov 

podmienku minimálneho počtu potrebných bodov, bude druhá kategória doplnená na základe výšky 

získaných bodov. 

 

Družstvá:  
Rozdelenie do družstiev určí vedúci reprezentácie spolu so svojimi asistentmi, podľa vlastného 

uváženia. 

 

Náhradníci:  

Náhradníci budú určení na základe získaných bodov. 

 

Povinnosti vedúceho reprezentácie v spolupráci s asistentmi: 

- komunikácia s kvalifikantmi/reprezentantmi o všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

kvalifikácie/reprezentácie 

- vyhodnotenie kvalifikácie a zaslanie informácie o výsledkoch všetkým kvalifikantom, výboru 

a delegátom klubov ASKA 

- zaslanie prihlášok na EO 2016 

- zabezpečenie reprezentačných dresov po konzultácii s reprezentantmi 

- komunikácia s usporiadateľmi EO 2016 

- informovanie reprezentantov o všetkých organizačných pokynoch určených usporiadateľom, 

ktoré sa vedúci reprezentácie dozvie najmä na teamleader meetingu  

- konzultácia finálových parkúrov s reprezentantmi na obhliadke parkúru (iba v prípade potreby) 

- technická a psychická podpora reprezentantov pred štartom vo finálových behoch 

- zaslať správu vedúceho reprezentácie o priebehu EO 2016 výboru ASKA 

 

 



 

Povinnosti kvalifikanta: 

- včas doručiť všetky podklady uvedené v podmienkach kvalifikácie vedúcemu reprezentácie 

 

Povinnosti reprezentanta: 

- svojím vystupovaním na EO 2016 dôstojne reprezentovať SR 

- dodržiavať pokyny vedúceho reprezentácie a jeho asistentov 

- počas celého konania EO 2016 nosiť v mieste konania reprezentačné oblečenie  

- informovať vedúceho reprezentácie o všetkých podstatných skutočnostiach (zlý zdravotný stav 

reprezentanta alebo jeho psa, iné skutočnosti) 

 

Výsledky kvalifikácie budú zaslané všetkým kvalifikantom do 10.05.2016 a následne bude 

povinnosťou každého kvalifikanta, ktorý splní podmienky kvalifikácie do 20.05.2016 oznámiť 

vedúcemu reprezentácie, či má záujem zúčastniť sa EO 2016 – na kvalifikantov, ktorí si túto 

povinnosť nesplnia sa pri zostavení reprezentácie nebude prihliadať. Vedúci reprezentácie 

zašle zoznam reprezentantov spolu s rozdelením do družstiev všetkým kvalifikantom, výboru 

a delegátom klubov ASKA do 23.05.2016 a tieto výsledky budú zároveň zverejnené na 

stránke ASKA www.agility.sk. 

 

 

http://www.agility.sk/


Kvalifikačné podmienky EOJ 2016 
 
 

Základné informácie:  
Výber reprezentácie je určený pre EOJ 2016  ktoré sa uskutoční na Slovensku v Šamoríne, 
časť Čilistov v areáli Elements resort od 08.07.2016 do 10. 7. 2016.  
 
Bližšie informácie o preteku : http://eojunior2016.skiper.sk/ 
 
Ukončenie kvalifikácie 01.06.2016 
 
Kvalifikačné kritéria: 
 
Do kvalifikácie sa môže prihlásiť každý pretekár, ktorý má buď slovenské občianstvo alebo 
trvalý pobyt v Slovenskej republike, je členom ASKA a spĺňa podmienky príslušnej vekovej 
kategórie. Kvalifikácia je otvorená pre psy s preukazom pôvodu, aj bez preukazu pôvodu. 
 
Vekové kategórie: 
Deti : mladšie ako 15 rokov  (ročník narodenia 2002 a mladšie)  
 
Výkonnostné minimum: 
 
3 x splnená skúška A1 s hodnotením V alebo VD  
 
Juniori : od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 1998 – 2001 vrátane)  
 
Výkonnostné minimum: 
 
 splnená skúška A2 s hodnotením V  
 
 
 
 
 
 
Realizačný tím pre rok 2016: 
Vedúci reprezentácie: Ladislav Görcs 
Asistenti reprezentácie: Markéta Kelbelová (koordinátor pre východné Slovensko) 
                                            Renáta Millan Králová 
  
Prihlášky, štartovné:   
 
Každý, kto sa chce zúčastniť kvalifikácie  musí: 
- najneskôr do 1.1.2016 zaslať prihlášku cez  www.agilityportal.sk 
Do poznámky uviesť dieťa/junior 
 
 

http://www.agilityportal.sk/


 
Zloženie reprezentácie: 
 
Počet účastníkov je max 36  
 
Zloženie reprezentantov sa delí na 18 detí a 18 juniorov, v každej kategórii max. 50% large. 
Ak sa niektorá z kategórií dieťa/junior  nezaplní, bude doplnená druhou kategóriou podľa 
výsledkov kvalifikácie. 
 
Kvalifikačné behy budú podľa pravidiel ASKA, ich výsledky budú zverejnené na www.agility.sk 
 
Zloženie družstiev predložia vedúcemu reprezentácie jeho asistenti najneskôr do 10.06.2016 
 
 
 
  

http://www.agility.sk/


Agility AllStars Bratislava POTVRDZUJE svoju účasť na ZD a zároveň: 
 
Navrhujeme zmenu v poriadku Pravidlá agility ASKA v bode 2.1. Parkúr všeobecne zmeniť z pôvodného  
"Priestor, na ktorom organizátor organizuje preteky agility sa musí skladať z: - parkúru agility s rozmermi 
minimálne 20 m x 40 m,"  
v novom znení: Priestor, na ktorom organizátor organizuje preteky agility sa musí skladať z: - parkúru agility 
s doporučenýmirozmermi 20 m x 40 m. 
 
Prajem príjemný zbytok večera, s pozdravom 

 

 

 

Návrh sa mení : Pravidlá agility ASKA v bode 2.1. Parkúr všeobecne zmeniť z pôvodného  

"Priestor, na ktorom organizátor organizuje preteky agility sa musí skladať z: - parkúru agility s rozmermi 
minimálne 20 m x 40 m,"  
v novom znení: Priestor, na ktorom organizátor organizuje preteky agility sa musí skladať z: - parkúru agility s 
rozmermi minimálne 20 m x 40 m. Ak je parkúr menši, organizátor je povinný túto zmenu uverejniť 
v propozíciách.  
 



Návrh na zmenu Pravidiel agility: 

 

Pôvodne: 

7.2. Organizátor Organizátorom pretekov agility môže byť právnická i fyzická osoba, ktorá menuje 

garanta akcie. Najmenej 45 dní pred usporiadaním akcie, ktorá nie je zaradená do riadneho 

termínového kalendára, je organizátor povinný požiadať výbor ASKA o zaradenie akcie do 

termínového kalendára a požiadať zároveň o delegovanie rozhodcu 

 

Zmena: 

7.2. Organizátor Organizátorom pretekov agility môže byť len člen ASKA, ktorá menuje garanta akcie. 

Najmenej 90 dní pred usporiadaním akcie, ktorá nie je zaradená do riadneho termínového kalendára, 

je organizátor povinný požiadať výbor ASKA o zaradenie akcie do termínového kalendára a požiadať 

zároveň o delegovanie rozhodcu 

 

 

Pôvodne: 

 

7.3.Garant akcie je organizátorom poverená osoba staršia ako 18 rokov. Garant akcie je povinný 

dodržiavať ustanovenia Pravidiel agility ASKA. 

 

Zmena:  

7.3. Garant akcie je organizátorom poverená osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je členom niektorého 

klubu ASKA.  Garant akcie je povinný dodržiavať ustanovenia Pravidiel agility ASKA. 


