
 

Správa o činnosti Dostihovej a coursingovej komisie SKJ 

za obdobie od 20.4.2014 do 11.8.2014 

 
 

 

 

Licencie 

V roku 2014 bolo vydaných celkovo 18 licencií, z toho 5 licencií vydal p. Czoglei a 13 licencií vydala p. Božiková. 

Za obdobie od 20.04.2014 do 11.08.2014 bolo vydaných 10 licencií (4 vipety, 2 barzoje, 1 greyhound, 2 afgánske 

chrty, 1 taliansky chrtík). 

 

Národný pracovný certifikát 

V roku 2014 boli doteraz vydané p. Božikovou 4 národné pracovné certifikáty (1 x saluki Badar Al-Najir, 1 x PLI 

Blue Diamond Duelano, 1 x barzoj Figura Soversenstva Mraja, 1 x vipet Faust Discobolos). 

 

Medzinárodný pracovný certifikát 

V roku 2014 boli doteraz vydané SKJ 2 medzinárodné pracovné certifikáty (PLI: El Eben Mraja, Saluki:  Badar Al-

Najir). 

 

CACIL, R-CACIL 

Za obdbobie od apríla 2014 bolo pridelených 22 x CACIL a 22 x R-CACIL nasledovne: 

 

MMS v Coursingu Žilina – Hôrky, 26.-27.04.2014: 7 x CACIL, 7 x R-CACIL (sloughi C´Sahran Nuri Al-Baida 

zatiaľ z FCI neobdržal kartičku). 6 kartičiek CACIL už bolo odovzdaných p. Dane Macejovej, ktorá ich následne 

odovzdala jednotlivým majiteľom. Z FCI bol SKJ a následne DCK doručený list s požiadavkou o doplnenie dátumov 

narodenia, plemennej knihy a čísla plemennej knihy 4 psov, ktorým mal byť pridelený CACIL. Uvedená požiadavka 

bola zaslaná na RHS, údaje však neboli dodané. Chýbajúce informácie boli dohľadané komisiou a následne zaslané 

na SKJ. 

 

MMS Rábapatóna, 03.05.2014: 3 x CACIL, 3 x R-CACIL, výsledky boli odoslané na SKJ dňa 3.5.2014. Výsledky 

nebolo možné odoslať na FCI, nakoľko znovu chýbali údaje o psoch. Chýbajúce údaje boli v takom rozsahu, že SKJ 

pristúpila dňa 10.7.2014 k vydaniu upozornenia, ktoré bolo zaslané predsedovi RHS p. Petrovi Döménymu, kde 

nariaďuje: „odteraz musia byť vždy výsledkové listiny doplnené o fotokópie preukazov o pôvode psov, ktorí získali 

tituly. Bez fotokópií a kompletných údajov vo výsledkovej listine, nebudú výsledky odstúpené na FCI.“ Psom, ktorí 

získali z daného dostihu CACIL, nebude tento oficiálne pridelený.   

 

Grand Prix Bratislava, 02.08.2014: 12 x CACIL, 12 x R-CACIL, výsledky boli odoslané na SKJ dňa 5.8.2014, bez 

fotokópií preukazov o pôvode psov, ktorí získali CACIL, r.CACIL. RHS si vyžiadalo od jednotlivých majiteľov 

víťazov preukazy o pôvode až po preteku. RHS do dnešného dňa nedodalo všetky fotokópie preukazov o pôvode 

psov. K dnešnému dňu stále nie sú kompletné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CACT, R-CACT 

V roku 2014 bolo pridelených 40 x CACT a 40 x R-CACT nasledovne: 

 

 MMS v Coursingu Žilina – Hôrky, 26.-27.04.2014: 10 x CACT, 10 x R-CACT 

MMS Rábapatóna, 03.05.2014: 8 x CACT, 8 x R-CACT 

Národný Coursing Jasenie, 15.06.2014: 4 x CACT, 4 x R-CACT 

Veľká Cena Slovenska, Ivánka pri Nitre, 14.06.2014: 1 x  CACT, 1 x R-CACT 

Grand Prix Bratislava, 02.08.2014: 17 x CACT, 17 x R-CACT 

 

Doping 

12.5.2014 bol podaný protest proti spôsobu vykonania dopingovej kontroly na coursingu v Spitzerbergu v Rakúsku. 

Protest bol zaslaný p. Hubertovi Iserovi, predsedovi CdL FCI, p. Robertovi Markschläegerovi a Michaelovi 

Kreinerovi z OKV. Dňa 12.5.2014 sme prijali stručnú odpoveď od p. Huberta Isera, že CdL daný postup vyšetrí. 

 

Merania kohútikovej výšky 

Od apríla 2014 bolo odmeraných celkovo 35 psov, z toho 20 talianskych chrtíkov a 15 vipetov. Z uvedeného počtu 

sú 4 PLI a 4 vipety nad mieru. Z uvedeného počtu premeraných psov je 16 mladých, bez licencie (6 PLI a 10 

vipetov). 

 

 

   

 

V Bratislave, dňa 12.08.2014 

 

 

 

Vypracovala: Slavomíra Božiková 

 

 

 

 

 

 


