
Zápisnica Dostihovej a coursingovej komisie SKJ  
Schvaľovanie nominácie na organizáciu Majstrovstiev Európy v coursingu 2016  

 
Na zasadaní v Lavarone dňa 26.06.2014 predseda CdL p. Hubert  Iser oznámil, že sa uvoľnil termín na 
realizáciu Majstrovstiev Európy v coursingu na rok 2016, nakoľko sa plánovaný usporiadateľ tohto 
podujatia oficiálne vzdal kandidatúry.  
 
Na základe tejto informácie sa rozhodol o možnosti usporiadať tieto majstrovstvá Slovenský klub 
chovateľov chrtov, ktorý o tom informoval predsedu Dostihovej a coursingovej komisie SKJ p. 
Romana Božika.  
 
Nakoľko sa jedná o mimoriadne technicky a organizačne náročné podujatie, bol predseda 
Slovenského klubu chovateľov chrtov p. Vojtek predsedom DCK SKJ  vyzvaný o podrobnú prezentáciu 
realizácie tohto podujatia a zároveň bol informovaný o možných rizikách vyplývajúcich z realizácie 
podujatia týchto rozmerov. Predseda SKCHCH ubezpečil predsedu DCK SKJ o tom, že si uvedomuje 
zodpovednosť v plnej miere a je si vedomý všetkých prípadných rizík, ktoré môžu pri realizácii 
takéhoto podujatia  vzniknúť. Zároveň dostatočne podrobne predstavil plán organizovania podujatia 
a predstavil konkrétne miesto konania ME (Lomnistá – Jasenie). Vybrané miesto disponuje 
dostatočným zázemím (Hotel, jedáleň, chatky) s priestormi na kanceláriu, miestnosť pre veterinára, 
miestnosť pre prípadné zasadanie CdL a miestnosť pre rozhodcov a vedúcich výprav. Predseda DCK 
SKJ uviedol, že hotel pozná, nakoľko sa aj v týchto priestoroch zdržiaval počas Národného coursingu 
v Jasení. SKCHCH disponuje dostatočným množstvom počítačov a kancelárskej techniky, ktorá sa 
využije v kancelárii. Ďalej p. Vojtek predstavil miesto pre kemp a priestory pre jednotlivé dráhy, ktoré 
prezentoval formou satelitnej mapy. Všetky prezentované miesta sú trávnaté plochy s dostatočnou 
rozlohou. Technickú obsluhu tratí bude riešiť dodávateľsky (bežný trend v posledných rokoch) 
formou profesionálnych tímov, s ktorými už prebehla predbežná konzultácia. Realizáciu ME p. Vojtek 
odprezentoval dostatočne presvedčivo, SKCHCH má vysoký kredit v súvislosti s kvalitou realizácie 
výstav.   
 
Žiadosť p. Vojteka bola postúpená na prerokovanie v rámci DCK SKJ formou telekonferencie (nakoľko 
bolo nutné jednať operatívne), ktorá sa uskutočnila dňa 07.07.2014. Účastníkmi telekonferencie boli 
všetci komisári DCK SKJ, okrem p. Jozefa Kaffku, ktorého sa nepodarilo telefonicky skontaktovať tzn. 
komisia bola uznášaniaschopná. Prebehlo hlasovanie za zapisovateľa, navrhnutá bola p. Božiková, 
ktorá bola jednohlasne zvolená všetkými zúčastnenými.  
 
Predseda DCK SKJ ozrejmil jednotlivým komisárom situáciu a oboznámil ich s informáciami, ktoré 
získal od p. Vojteka. Oslovení komisári neboli proti a všetci nomináciu SKCHCH ako usporiadateľov 
podujatia ME v coursingu na rok 2016 podporili. Prebehlo hlasovanie a žiadosť SKCHCH o nomináciu 
ME v coursingu 2016 bola jednohlasne odsúhlasená všetkými zúčastnenými.  
 
Predseda DCK SKJ poveril Slavomíru Božikovú, delegáta CdL, aby vyhotovila oficiálnu žiadosť 
v anglickom jazyku a táto bola dňa 07.07.2014 zaslaná predsedovi CdL p. Iserovi a zároveň na 
sekretariát CdL p. Kučerovej Chrpovej. V ten istý deň 07.07.2014 bola žiadosť o organizovanie ME na 
rok 2016 v SR rozposlaná p. Iserom jednotlivým delegátom CdL. 
 
Dňa 06.07.2014 podal na CdL žiadosť o organizovanie ME v coursingu 2016 aj delegát CdL za 
Maďarskú republiku. Nakoľko boli predsedom jednotliví delegáti CdL vyzvaní k vyjadreniu sa k tejto 
nominácii, pričom nemali informáciu o tom, že o organizáciu ME sa uchádza aj Slovenská republika, 
nebolo možné zvolať zasadanie DCK SKJ, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu formou telekonferencie. 
 
Predseda DCK SKJ sa telefonicky spojil s p. Kaffkom dňa 10.07.2014, ktorého informoval o nominácii 
SKCHCH organizovať ME v coursingu v roku 2016. P. Kaffka nemal voči nominácii výhrady, a túto 
podporil. 
 
V Tesároch, dňa 11.07.2014                                                                 Zapisovateľ:   Ing. Slavomíra Božiková 


