
Zápisnica zo zasadania Dostihovej a coursingovej komisie SKJ 

konanej 12.8.2014 v Bratislave 

 

 

Prítomní na zasadaní Dostihovej a coursingovej komisie SKJ dňa 12.8.2014 v Bratislave:  

Predseda: PhDr. Roman Božik  

Komisári: Martin Dian, Jozef Kaffka, Slavomíra Božiková, Ľudovít Mészáros  

Zástupcovia klubov: Pavel Mozdík, Vlastislav Vojtek, Dana Macejová 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

Zasadnutie DCK otvoril a prítomných privítal predseda komisie. Skonštatoval, že 

komisia je uznášaniaschopná. 

 

Voľba zapisovateľa: Prebehlo hlasovanie za zapisovateľa. Navrhnutá bola p. 

Božiková, ktorá bola jednohlasne zvolená všetkými komisármi. 

 

Voľba overovateľa: Prebehlo hlasovanie za overovateľa. Navrhnutý bol p. Martin 

Dian, ktorý bol jednohlasne zvolený všetkými komisármi. 

 

 

2. Správa o doterajšej činnosti DCK SKJ 

P. Božiková prečítala Správu o činnosti DCK SKJ za obdobie od  20.04.2014 

do 12.8.2014 (viď príloha zápisnice). 

 

3. Informovanie delegáta CdL zo zasadania CdL v Lavarone 

Delegátka CdL informovala členov komisie o zasadaní na CdL v Lavarone formou 

správy zo zasadania CdL v Lavarone. 

 

4. Meranie vipetov a talianskych chrtíkov 

Kontrolné meranie s toleranciou 1 cm slúži výlučne na zaradenie chrta do európskej 

databázy a v žiadnom prípade nenahrádza dve riadne merania kohútikovej výšky 

talianskych chrtíkov a vipetov podľa FCI poriadku. DCK SKJ pristúpi ku konkrétnym 

krokom až po prijatí oficiálneho stanoviska z CdL FCI. Jediné doteraz známe resumé 

je, že psi, ktorí boli premeraní na ME, MS už kontrolne premeriavaní nebudú.       

 

5. Majstrovstvá Európy v coursingu 2016 

Klubu SKCHCH bola deklarovaná podpora pri organizovaní ME v coursingu 2016. 

Zástupca klubu RHS vyjadril obavy z organizovania ME SKCHCH, nakoľko sa pri 

organizačnom neúspechu obáva sankcií zo strany CdL voči SR.   

 

6. Povinnosti organizátorov podujatí voči DCK SKJ 

Zástupcom klubov bolo pripomenuté, že po skončení preteku majú povinnosť zaslať 

katalóg a kompletné výsledky komisii. Klubu RHS boli vytknuté závažné nedostatky 

pri odosielaní výsledkov. Ku dňu konania schôdze neboli dodané kompletné výsledky 

s patričnými náležitosťami z dvoch podujatí (MMS Rábapatona, Grand Prix). 

Zástupkyňa klubu RHS deklarovala, že kompletné výsledky s patričnými 

náležitosťami k nim dodajú. 

 



7. Národný dostihový a coursingový poriadok 

P. Božiková oznámila, že sa komisia plánuje aktualizovať národný dostihový 

a coursingový poriadok a zástupcovia klubov boli požiadaní, aby jednotlivé kluby 

zaslali do jedného mesiaca (do 12.9.2014) svoje prípadné pripomienky a návrhy. 

 

8. Dostihový a coursingový kalendár na rok 2015 

Komisia schvaľovala jednotlivé termíny na rok 2015 na základe zaslaných žiadosti zo 

strany klubov. Nakoľko sa zistilo, že termín SKCHCH koliduje s termínom NDGK, 

došlo k úprave termínu zo strany SKCHCH. Prebehlo hlasovanie a termíny CACIL 

pretekov na rok 2015 boli jednohlasne odsúhlasené. 

 

Odsúhlasené termíny CACIL pretekov na rok 2015: 

 

Coursing: 
25.-26.04.2015   Žilina, Majstrovstvá Slovenska, CACIL, CACT / organizátor: RHS 

28.06.2015  Jasenie, Coursing, CACIL, CACT / organizátor: SKCHCH 

08.-09.08.2015   Bratislava, Grand Prix Bratislava, CACIL, CACT / organizátor: RHS 

05.-06.09.2015   Čičmany, Coursing, CACIL, CACT / organizátor: RHS 

24.10.2015   Moldava nad Bodvou, Coursing, CACIL, CACT / organizátor: RHS 

 
Dostihy: 

09.05.2015   Rábapatóna, MMS, CACIL, CACT / organizátor: RHS 

 

 

9. Diskusia 

Prebehla diskusia, po ktorej predseda skonštatoval, že body programu boli vyčerpané, 

zasadanie komisie rozhodlo o potrebných skutočnostiach, prítomným poďakoval za 

účasť a zasadnutie bolo týmto ukončené. 

 

 

V Bratislave, dňa 12.8.2014 

 

  

 

 


