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ZÁPISNICA ZO ZASADANIA DOSTIHOVEJ A COURSINGOVEJ KOMISIE SKJ 

KONANÉHO DŇA 10.12.2015 V BRATISLAVE 

 

 

Zasadnutie DCK SKJ sa uskutočnilo dňa 10.12.2015 o 15:30 hod. v priestoroch Slovenskej 

kynologickej jednoty, Furmanská 9, Bratislava. 

 

PRÍTOMNÍ: 

Predseda:  Roman Božik 

Komisári:  Martin Dian, Ľudovít Meszároš, Slavomíra Božiková, Jana Mrázová 

Zástupcovia klubov: Vladimír Ferko (RHS) 

Hostia:   Iveta Vojteková  

 

NEPRÍTOMNÍ: 

Zástupcovia klubov: Vlastislav Vojtek (SKCHCH) – ospravedlnený  

Pavel Mozdík (NDGZ) – ospravedlnený 

Hostia:   Dalibor Steindl, predseda Nord Sighthound Club 

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Správa delegáta CdL 

3. Antidopingový fond 

4. Poplatky na rok 2016 

5. Kluby v pôsobnosti DCK SKJ v roku 2016 

6. Národný dostihový a coursingový kalendár na rok 2016 

7. Coursingoví a dostihoví víťazi SR 2015 

8. Návrh rozpočtu DCK SKJ na rok 2016 

9. Tréningy v coursingu a licenčné behy pre získanie Licencie pre coursing - podnet 

10. Diskusia 

  

 

 

BOD 1 
OTVORENIE 
 
Zasadnutie DCK SKJ otvoril a prítomných privítal predseda komisie p. Roman Božik a zároveň 
poďakoval p. Martinovi Dianovi a p. Ľudovítovi Meszárošovi a vysoko ocenil ich trpezlivosť a 
profesionalitu pri odolávaní tlakom a osobným útokom na sociálnych sieťach. Skonštatoval, 
že komisia je uznášaniaschopná. 
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VOĽBA ZAPISOVATEĽA: 
Navrhnutá bola p. Slavomíra Božiková, ktorá s funkciou zapisovateľa súhlasila a hlasovaním 
bola do tejto funkcie riadne zvolená. (hlasovali za: 3, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 1, 
nehlasovali: 1). 
 
VOĽBA OVEROVATEĽA: 
Navrhnutý bol p. Martin Dian, ktorý s funkciou overovateľa súhlasil a hlasovaním bol do tejto 
funkcie riadne zvolený. (hlasovali za: 3, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 1, nehlasovali: 1). 
 
     

BOD 2 

SPRÁVA DELEGÁTA CdL  
 
Náplňou druhého bodu bola správa p. Slavomíry Božikovej, delegáta v CdL, ktorá uviedla, že 
sa dňa 05.06.2015 zúčastnila zasadnutia CdL v Helsinkách z ktorého oficiálna zápisnica je 
zverejnená na stránke DCK.  
Priateľský pretek v rámci ME / MS 
P. Božiková informovala, že 15.07.2015 vstúpilo do platnosti uznesenie CdL o možnosti 
usporiadať priateľský pretek v rámci majstrovstiev Európy / sveta pre Vipety a PLI 
prekračujúce stanovenú výšku (bod 1.5.3 poriadku). Víťazi tohto priateľského preteku získajú 
titul „CdL Sprinter Champion + rok“, tento titul je neoficiálny a nezapisuje sa do rodokmeňa 
psa. Francúzsko podalo v novembri 2015 protest proti možnosti usporiadavať priateľský 
pretek v rámci ME a MS pre neštandardné jedince. Ďalší protest podali Francúzi voči titulu 
„CdL Sprinter Champion“, navrhujú „Best European or Word Sprinter“. Výhrady majú v slove 
„Champion“. Na ME v coursingu v Helsinkách nebol usporiadaný priateľský pretek ale na ME 
v Hunstettene bol tento pretek usporiadaný a po prvý raz bol zadaný titul „CdL Sprinter 
Champion“. Slovensko plánuje usporiadať priateľský pretek v rámci majstrovstiev. 
Databáza 
S napĺňaním databázy vipetov a PLI sa bude naďalej pokračovať a v roku 2018 sa bude 
zhodnocovať situácia vo veľkosti vipetov a PLI. Bol popísaný spôsob merania vipeta a PLI. 
DCk SKJ následne vypracovala manuál pre majiteľov týchto plemien, podľa ktorého sa majú 
pripraviť na meranie kohútikovej výšky. 
Hodnotenie na coursingu 
Bol daný návrh na bodovanie v coursingu a to medián z bodov zadaných 3 rozhodcami na 
majstrovstvách. Bola zostavená pracovná skupina, ktorá sa bude touto problematikou 
zaoberať. 
Dopingová kontrola 
Mala by sa zamerať viac na testy z moču a menej na krv, ako je tomu dnes. Niektoré krajiny 
však odoberajú iba krv (Nemecko, Švajčiarsko). Postup pre dopingovú kontrolu musí mať 
upravený každá krajina v národných pravidlách. Psi, ktorí sú pozitívni by mali byť zverejnení 
na webe. DCK SKJ vypracovala pravidlá dopingovej kontroly a sú zapracované v národnom 
poriadku. 
Účasť na majstrovstvách podmienená výstavou 
Návrh limitovať množstvo účastníkov majstrovstiev účasťou na výstave s výsledkom 
minimálne VD bol zamietnutý. Tiež padli návrhy na DNA testy. 
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Kalendár FCI 
Tento rok dostihový kalendár FCI značne meškal, bol zverejnený až 23.11.2015 čo bolo aj 
v rámci CdL negatívne vnímané. Na túto situáciu reagovala DCK SKJ formou predĺženia lehoty 
na podanie žiadosti o národné termíny o 6 dní. 
Správa z ME v coursingu Helsinky 
Delegátom pre ME bol Jonny Hedberg zo Švédska, podľa slov ktorého boli tieto majstrovstvá 
jedny z najlepšie zorganizovaných. Veľmi pekný otvárací ceremoniál, dobre zorganizovaná 
veterinárna kontrola, dobré trate, rýchle a správne výsledky, dobre manažované zasadnutia 
vedúcich tímov a rozhodcov, veľmi dobre zabezpečené jedlo, pekné okolie pre kemping, 
priateľský a profesionálny manažment. Delegát zaznamenal množstvo pozitívnych reakcií od 
ľudí z rôznych krajín. Negatívne delegát vnímal prvý deň, keď sa vyhlasovali výsledky neskoro 
v noci. Taktiež by privítal nižšiu trávu na tratiach. Zlé veci na týchto majstrovstvách prišli od 
účastníkov. Najvážnejší incident prišiel od slovenského vedúceho tímu, ktorý sa viac alebo 
menej sám vnútil do kancelárie a agresívne sa správal v súvislosti s hodnotením 
a výsledkami. Bol vykázaný z kancelárie. Oficiálna sťažnosť bude zaslaná SKJ s tým, že takéto 
chovanie je neakceptovateľné. P. Božiková informovala, že 03.07.2015 obdržala list od 
prezidenta CdL p. Huberta Isera, kde píše: „v bode 3 môžete nájsť odkaz na slovenského 
tímlídra, p. Lukáša Jakla, ktorý bol agresívny na vedúcu kancelárie, slečnu Tiinu Sarjanen. 
Malo by Vám byť jasné, že nebudeme tolerovať tento druh správania a to, že pán Jakl už viac 
nebude akceptovaný ako tímlíder. Formálne požiadam výbor FCI o podanie tejto sťažnosti na 
SKJ.“ P. Božiková uviedla, že sa slečne Tiine Sarjanen za nevhodné správanie nášho tímlídra 
písomne ospravedlnila. Ďalej uviedla, že podľa jej názoru toto agresívne správanie 
odzrkadľovalo situáciu na Slovensku, kde sú verejne urážaní a napádaní aj komisári DCK SKJ, 
čo má negatívny vplyv na správanie bežných členov jednotlivých klubov voči funkcionárom. 
P. predseda preto apeloval na zástupcov jednotlivých klubov, aby viedli svojich členov 
k slušnému správaniu a pripomenul, že funkcia klubov by mala byť aj výchovná, s dôrazom na 
etické správanie a morálku. 
 
 

BOD 3 
ANTIDOPINGOVÝ FOND 
 
Na základe dohody zo stretnutia zástupcov SKJ a klubov dňa 24.09.2015 v Bratislave bude 
zriadený antidopingový fond, a to doplnením bodu 1.10.5 Antidopingový fond do Národného 
dostihového a coursingového poriadku. Návrh bodu bol súčasťou pozvánky na zasadnutie, 
aby mali relevantné strany dostatočný priestor na pripomienkovanie.  
 
Cieľom zriadenia Antidopingového fondu bude sústreďovať peňažné prostriedky za účelom 
zmiernenia dopadu vysokej finančnej čiastky za dopingovú kontrolu. Finančné prostriedky 
fondu budú použité na pokrytie časti alebo celých nákladov za vykonanie dopingových 
kontrol na pretekoch a do fondu budú prispievať všetky kluby. 
 
Resumé: 
Zúčastnení sa dohodli po vzájomnej diskusii k takémuto zneniu návrhu bodu 1.10.5, 

o ktorom následne hlasovali: 
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1.10.5 Antidopingový fond 

 

1. Antidopingový fond sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na vykonávanie 

dopingových kontrol na akciách.  

2. Zdrojmi antidopingového fondu sú: 

a) príspevky od usporiadateľov akcií, 

b) dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb, 

c) príspevky z príjmov DCK SKJ, 

d) ďalšie zdroje. 

3. Usporiadateľ zašle do 31.12. v danom kalendárnom roku príspevok do antidopingového 

fondu vo výške: 

a)  30 eur za každý schválený medzinárodný pretek so zadaním CACIL alebo 

CACIL+CACT, 

b) 10 eur za každý schválený národný pretek so zadaním CACT. 

4. Prostriedky antidopingového fondu možno použiť výlučne na financovanie 

dopingových kontrol na akciách. 

5. O poskytnutí prostriedkov antidopingového fondu rozhoduje DCK SKJ, a to na základe 

písomnej žiadosti usporiadateľa akcie. 

6. V prípade, ak o použitie prostriedkov antidopingového fondu žiada viacero 

usporiadateľov akcií v rámci jednej dostihovej sezóny, DCK SKJ prerozdelí prostriedky 

vzhľadom k  nákladom usporiadateľov na dopingovú kontrolu. 

7. DCK SKJ môže prerozdeliť prostriedky antidopingového fondu maximálne do výšky 

prostriedkov vedených na účte fondu. 

8. Zostatok prostriedkov antidopingového fondu prechádza do nasledujúceho roka. 

 
Hlasovanie: 
Súhlasíte s predloženým návrhom bodu 1.10.5 Antidopingový fond? 
Áno: 4 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 komisár 
  
Návrh bodu 1.10.5 Antidopingový fond bol schválený. 
 
 
 

BOD 4 
POPLATKY NA ROK 2016 
 
Bod 1.3.3 Poplatky národných pravidiel pojednáva o poplatkoch za preteky. „Povolenie za 
každé podujatie je viazané na poplatok, ktorý každoročne stanovuje DCK SKJ vždy pre 
nasledujúcu sezónu. Poplatok musí byť uhradený riadne a včas.“  
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Jednotlivé poplatky a ich výška je zverejnená na stránke DCK. Na rok 2016 budú poplatky 
v tejto výške: 
 
Vystavenie licencie       10 € 
Zmena coursingovej licencie na dostihovú      2 € 
Vydanie novej licencie za stratenú     10 € 
Vydanie novej dostihovej knihy za vypísanú    bez poplatku 
Tréningová knižka         2 € 
Národný pracovný certifikát        3 € 
Medzinárodný pracovný certifikát       5 € 
Slovenský šampión práce      10 € 
Poštovné a balné v SR         3 € 
Poštovné a balné do zahraničia        5 € 
Poplatok za schválenie a ochranu termínu – CACIL pretek  15 € / deň 
Poplatok za schválenie a ochranu termínu – CACT pretek  10 € / deň 
Poplatok za schválenie a ochranu termínu – klubový pretek   5 € / deň 
Poplatok za vznesenie námietky proti nameranej výške vipeta  
a PLI podľa bodu 1.5.1  poriadku     500 € 
Poplatok – záloha za protest podľa bodu 1.12 poriadku  100 € 
Rozhodcovská skúška  
(bod 7.6.3.2 Teoretická skúška a 7.6.3.4 Záverečná skúška)   50 € 
Ročný príspevok klubov na činnosť DCK SKJ  
(Štatút DCK článok 7)           30 € 
 
Hlasovanie: 
Súhlasíte s predloženým návrhom poplatkov na rok 2016? 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Navrhované poplatky na rok 2016 boli schválené. 
 
 

BOD 5 
KLUBY V POSOBNOSTI DCK SKJ V ROKU 2016 
 
Predseda oboznámil prítomných o vzniku nových klubov, ktoré sa plánujú venovať dostihom 
a coursingom chrtov. Vymenoval všetky existujúce kluby, ktoré sú zastrešené v UKK alebo 
budú zastrešené po splnení všetkých povinností. Jedná sa o tieto kluby: 
 
Slovenský klub chovateľov chrtov 

Racing Hounds Slovakia – RHS 

Nitriansky dostihový greyhound klub 

Slovenský dostihový a coursingový zväz 

Nord Sighthound Club 

Athletic Dogs 
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BOD 6 
NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR NA ROK 2016 
 
Predseda skonštatoval, že musíme pristúpiť k väčšej ústretovosti pri plánovaní pretekov 
v rámci sezóny. Vstupom viacerých subjektov sa zákonite menia doteraz zaužívané 
stereotypy prideľovania termínov. Dopredu upozornil, že kluby, ktoré ešte nedoložili UKK 
všetky požadované dokumenty, budú mať schválené preteky podmienečne. Zároveň 
pripomenul, že by sme mali schváliť národný kalendár na rok 2016 a kluby by si mali termíny 
vzájomne rešpektovať a dohodnúť sa. V prípade, ak sa kluby nebudú vedieť dohodnúť, 
konečné stanovisko zaujme DCK SKJ. Niektoré kluby si v žiadosti uviedli 2-dňové akcie na 
národné coursingy. Aby sa predišlo nedorozumeniam a následným rušeniam  jednotlivých 
dní a nakoľko je predpoklad, že na národný coursing nepríde taký počet psov, aby bola nutná 
2-dňová akcia, predseda navrhol stanovenie len jedného dňa na národnú akciu. Zúčastnení 
s jednodňovým termínom na národný coursing súhlasili. Nord Sighthound Club si o preteky 
nepožiadal. DCK SKJ nebude v budúcnosti akceptovať spôsob preteku, ktorý bol realizovaný 
4.4.2015 v Moldave nad Bodvou pod hlavičkou RHS. 
 
 
Hlasovanie – Nitriansky dostihový greyhound klub: 
Schvaľujete navrhované termíny pre NDGK? 
11.06.2016 dostihy Veľká cena Slovenska  CACT 
09.07.2016 dostihy Cena obce Ivánka pri Nitre CACT 
01.10.2016 dostihy Slovenské Derby  CACT 
 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Termíny NDGK na rok 2016 boli schválené s podmienkou (doplnenie požadovaných 
dokumentov na UKK). 
 
 
 
Hlasovanie – Atletic Dog: 
Schvaľujete navrhovaný termín pre Atletic Dog? 
23.07.2016 Čičmianske srdce coursing Čičmany CACT 
 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Termín NDGK na rok 2016 bol schválený s podmienkou (doplnenie požadovaných 
dokumentov na UKK). 
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Hlasovanie – Slovenský klub chovateľov chrtov: 
Po prečítaní žiadosti SKCHCH položil p. Ferko otázku, prečo si SKCHCH navrhol termín 
v auguste a nie v mesiaci jún? P. Vojteková uviedla, že termín prispôsobili termínu výstavy, 
ktorú realizujú v tomto termíne už 30 rokov a uvedený pretek bude súčasťou súťaže Krása 
a výkon SR. P. Ferko položil otázku, prečo si SKCHCH navrhol termín v apríli? P. Božiková 
uviedla, že tento pretek je generálnou skúškou pred ME. P. Ferko sa opýtal aký je rozdiel 
medzi Medzinárodnými majstrovstvami Slovenska a Majstrovstvami Slovenska. P. Dian 
vysvetlil, že rozdiel je v zadávaní majstrovského titulu a podrobne popísal (viď bod 2.8.1. a 
bod 3.10.1 Majstrovské tituly národného dostihového a coursingového poriadku SR). 
Predseda uviedol, že ak mal RHS záujem o Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska, mal si taký 
typ preteku uviesť aj do žiadosti, ale RHS uviedlo do žiadosti iba záujem o Majstrovstvá 
Slovenska. P. Božiková uviedla, že RHS bolo na túto skutočnosť upozorňované aj 
predchádzajúci rok. Túto skutočnosť je možné si overiť aj na webovej stránke DCK SKJ v 
„Zápisnica – Národný kalendár 2015“ a zároveň v liste, ktorý RHS dostalo od predsedu DCK a 
ktorý je prílohou zápisnice). 
 
 
Schvaľujete navrhované termíny národných pretekov a pridelenie CACT pre medzinárodné 
preteky SKCHCH? 
09.-10.04.2016 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska, Jasenie, CACIL, CACT coursing 
17.-19.06.2016 Majstrovstvá Európy v coursingu 2016, Veľké Pole, CACIL, CACT 
14.08.2016  Národný Coursing Mojmírovce CACT 
 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Termíny SKCHCH na rok 2016 boli schválené. 

 
 
Hlasovanie – Racing Hounds Slovakia - RHS: 
Predseda povedal, že posledný navrhovaný termín RHS koliduje s termínom klubu SDCZ. 
Prítomní súhlasili, že RHS si môže tento termín presunúť. Konečné rozhodnutie klubu 
ohľadom tohto termínu (05.-06.11.2015) ohlásia na DCK SKJ najneskôr do pondelka 
14.12.2015.  
 
Nakoľko sa iný klub neuchádzal o Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v dostihoch, 
požiadal p. Ferko o možnosť zmeny dostihu 07.05.2015 Majstrovstvá Slovenska na 
Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska. O tejto zmene sa hlasovalo a bola jednohlasne 
odsúhlasená (hlasovalo za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0). 
 
 
Schvaľujete navrhované termíny národných pretekov a pridelenie CACT pre medzinárodné 
preteky RHS? 
05.-06.03.2016 Majstrovstvá Slovenska Žilina, CACIL, CACT coursing 
07.05.2016  Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska Rábapatona CACIL, CACT 
17.09.2016  Národný Coursing Moldava nad Bodvou, CACT 
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Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Navrhované termíny RHS na rok 2016 boli schválené.  

 
 
Hlasovanie – Slovenský dostihový a coursingový zväz 
Schvaľujete navrhovaný termín pre SDCZ? 
12.11.2016 StredoEurópske Derby, Coursing CACT, Partizánske 
 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Termín SDCZ na rok 2016 bol schválený. 
 
 
 

BOD 7 
COURSINGOVÍ A DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR 2015 
 
P. Božiková prečítala dostihových a coursingových víťazov SR za rok 2015: 

 
 
Coursingoví víťazi SR za rok 2015 

Bodovacie preteky v roku 2015 

Spolu 

  Dátum 4.4.2015 25.-26.04. 28.06. 5.-6.9. 
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Meno chrta PK a číslo 01 02 03 05 

Afghan Hound - Suka             

Coursingový víťaz SR Bahirra Juwel von Persien SPKP 328 1 6 9 4 20 

Afghan Hound - Pes             

Coursingový víťaz SR Blue Briliant Kaskarak-Shahra SPKP 311   5 5 2 12 

Barzoj - Female               

Coursingový víťaz SR B´Laure Wilwarin von Dretowitz SPKP 306   5 6 8 19 

Barzoj - Male               

Coursingový víťaz SR Dogoni Menja Mraja SPKP 248   6   3 9 

Greyhound - Male               

Coursingový víťaz SR Straight ahead Basil SPKP 202   1 4 1 6 

Irish Wolfhound - Male             

Coursingový víťaz SR Arlin Lux Essenia SPKP 389 1   4   5 
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Piccolo Levriero Italiano - Suka             

Coursingový víťaz SR Bellen Dora Grey SPKP 216 1   2 7 10 

Piccolo Levriero Italiano - Pes             

Coursingový víťaz SR El Eben Mraja SPKP 202   4 4 8 16 

Piccolo Levriero Italiano - National Class - Pes             

Coursingový víťaz SR Eterno di Sangue Regale SPKP 285 2 2 1 1 6 

Saluki - Suka               

Coursingový víťaz SR Ta´zim Gehna Gazalah SPKP 135   6 2   8 

Saluki - Pes               

Coursingový víťaz SR Badar Al-Najir SPKP 122   4 1   5 

Sloughi - Pes               

Coursingový víťaz SR Basir El Guerrouj SPKP 7   3   1 4 

Whippet National Clas - Pes             

Coursingový víťaz SR Jaspis Isis Wind SPKP 511   1 3   4 

Whippet - Suka               

Coursingový víťaz SR Fierce Fireball Badaboom SPKP 542   5 9 6 20 

Whippet - Male               

Coursingový víťaz SR Fierce Fireball Blaze SPKP 517   6 12 8 26 

 
 

Dostihoví víťazi SR za rok 2015 
Preteky zaradené do súťaže Coursingový víťaz 

  Dátum konania podujatia 09.05. 13.06. 11.07. 03.10. 2015   

Získaný 
počet bodov 
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Názov preteku 
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Meno chrta 01 02 03 04 05 06* 

  Whippet - pes               

1. LG Bohemia Snap Dog 

    1/6 1/1 
06.09.   

30 
ME 2015   

    6 6 
3/45   

18   

  Saluki - pes               

1. Badar Al-Najir 

1/1 DNF 1/1 1/1 
05.07.   

32 
Lednice   

12 0 6 6 
5/6   

8   

         
VYSVETLIVKY: 

       
zelené políčko - medzinárodný pretek, majstrovský pretek v SR alebo v zahraničí (len majstrovstvá štátu) 

 
oranžové políčko - národný pretek, klubový pretek, majstrovský pretek, ktorý nie je majstrovstvami štátu 

 
modré políčko - majstrovstvá Európy 

       06* - ďalší najlepší zdokladovaný výsledok (v prípade rovnosti 
bodov) 
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Hlasovanie: 
Schvaľujete uvedených coursingových a dostihových víťazov SR za rok 2015? 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Coursingoví a dostihoví víťazi na rok 2015 boli schválení. 
 
Predseda informoval, že ceny víťazom sa plánujú odovzdať 16.01.2016 na Medzinárodnej 
výstave psov v Nitre, v rámci záverečných kruhov. P. Mrázová navrhla, že urobí prieskum 
trhu a do 20.12.2015 predloží cenovú ponuku na nákup pohárov pre coursingových 
a dostihových víťazov.  
 
Pre dostihových a coursingových víťazov SR za rok 2016 budú kluby prispievať sumou 0,50 € 
za každého štartujúceho psa v dostihovej sezóne roka 2016. Tento návrh bol jednohlasne 
schválený (hlasovalo za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0). 
 
 
Coursingový víťaz – podmienky na rok 2016 
P. Dian navrhol zmenu v minimálnom počte bodovacích coursingov na rok 2016, ktorých sa 
musí pes zúčastniť, aby bol zaradený do súťaže, a to zvýšením z 2 na 3. Dôvodom je zvýšený 
počet bodovacích coursingov v sezóne. Komisári o tomto hlasovali a návrh bol jednohlasne 
schválený (hlasovali za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0).  
 
P. Božiková uviedla, že v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku SR sú stanovené 2 
preteky. Bolo navrhnuté, aby sa v pravidlách upravil minimálny počet pretekov tak, aby 
nebol stanovený číslom, ale aby ho pred každou sezónou stanovovala DCK SKJ. Týmto by 
mohla DCK SKJ promptne a flexibilne reagovať na stanovenie podmienok pre coursingového 
víťaza SR, ktoré súvisia a priamo vychádzajú z počtu pretekov v danej sezóne. O tomto 
návrhu komisári hlasovali a návrh bol jednohlasne schválený (hlasovali za: 5, proti: 0, zdržali 
sa: 0). Uvedená zmena bude zapracovaná do paragrafu 3.10.2 bodu 2 národného poriadku 
v tomto znení: 
 
„DCK SKJ na každý rok stanoví minimálny počet coursingov, ktorých sa musí pes zúčastniť, 
aby bol zaradený do súťaže.“ 
 
 
Dostihový víťaz – podmienky na rok 2016 
P. Božiková uviedla, že v rámci spätnej väzby v súvislosti s touto súťažou majitelia psov 
uviedli, že by privítali započítať viac zahraničných pretekov. Do súťaže sú vypísané 4 domáce 
bodovacie dostihy. Z diskusie vyplynul návrh, že do súťaže sa psom započítajú najlepšie 
výsledky najviac z 5 dostihov, z ktorých môžu byť najviac 2 dostihy zo zahraničia (namiesto 
pôvodného 1 zahraničného dostihu). O návrhu sa hlasovalo a bol jednohlasne schválený 
(hlasovali za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0). 
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BOD 8 
NÁVRH ROZPOČTU DCK SKJ NA ROK 2016 
 

P. Božiková predložila návrh rozpočtu DCK SKJ na rok 2016. K návrhu neboli pripomienky, 
preto sa pristúpilo k hlasovaniu. Návrh bol komisármi jednohlasne schválený (hlasovali za: 5, 
proti: 0, zdržali sa: 0). 
 

Predpokladané príjmy 
   Poplatky za vystavenie licencie  200,00 € 

  Poplatky za tréningové karty  20,00 € 

  Poplatky národný pracovný certifikát  6,00 € 

  Poštovné  30,00 € 

  Iné príjmy (zmena licencie za dostihovú, meranie bez prihlášky a pod.)  4,00 € 

 
Ročné príspevky klubov na činnosť DCK SKJ podľa článku 7 štatútu DCK SKJ  180,00 € 

  Poplatky za podujatia  60,00 € 

Spolu:   500,00 € 

   Predpokladané výdavky 
   Kancelárske potreby  38,00 € 

  Poštovné  62,00 € 

 
Tlačivá  60,00 € 

  Zariadenie na meranie vipetov a PLI  60,00 € 

 
Zariadenie na meranie dráhy 90,00 € 

 
Rezerva na nákup čítačky čipov 100,00 € 

 
Iné výdavky 50,00 € 

Spolu:   460,00 € 

   Rozdiel medzi príjmami a výdavkami: 40,00 € 

 
 

BOD 9 
TRÉNINGY V COURSINGU A LICENČNÉ BEHY PRE ZÍSKANIE LICENCIE PRE 
COURSING - PODNET 
 

Predseda DCK SKJ prečítal podnet od predsedu Slovenského klubu chovateľov chrtov p. 
Vojteka, v ktorom p. Vojtek žiada skvalitniť úroveň tréningov, zabezpečiť dodržiavanie 
pravidiel pri realizovaní licenčných behov a pri platbách zabezpečiť zo strany klubu doklad 
o úhrade za tréningový/licenčný beh, nakoľko príjmy z tréningov/licenčných behov sú 
príjmami klubu. 
 

Predseda ďalej uviedol, že tréningy sú plne v kompetencii klubov a je to na zodpovednosti 
klubu robiť tréningy na požadovanej úrovni. Dĺžka trate pri tréningu môže byť prispôsobená 
požiadavkám trénujúcich (nesmie byť však dlhšia ako požaduje poriadok) – rovinka pre 
začínajúcich psov, prispôsobenie dráhy pre problémových psov a pod. Pri licenčných behoch 
však musí byť plne v súlade s bodom 3.2.3 poriadku. 
P. Božiková uviedla, že pri licenčných behoch musia byť obsadené pozície ťahač, štartér 
a rozhodca. Uvedené funkcie by sa nemali kumulovať, nakoľko by licenčný beh mal byť 
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simuláciou behu v preteku a nielen pes, ale aj jeho majiteľ sa má naučiť, ako sa na preteku 
správať.  
 

P. Ferko sa opýtal, či rozhodca, ktorý ťahá nemôže zároveň rozhodovať aj licenčný beh.  P. 
Dian reagoval, že to nie je vhodné, nakoľko sa ťahač nemôže sústreďovať aj na funkciu 
ťahača aj na funkciu rozhodcu, a vysvetlil prečo.  
 

P. Božiková ďalej uviedla, že v tréningových kartách sú nezrozumiteľne uvádzané mená 
rozhodcov, a nie je možné zistiť, kto daný licenčný beh rozhodoval. P. Mrázová uviedla, že by 
bolo vhodné v tréningovej karte potvrdiť zápis pečiatkou rozhodcu. 
 

Navrhované opatrenie: 
Z diskusie vyplynulo, že licenčné skúšky môžu byť vykonávané len pod záštitou klubov 
a v súlade s pravidlami (dĺžka dráhy, trať a pod.), a tieto kluby budú o licenčných skúškach 
podávať DCK SKJ hlásenie, v ktorom bude napísaná identifikácia psa a obsadenie 
funkcionárov (rozhodca, ťahač, štartér). Tréning musí byť riadne vypísaný (na webovej 
stránke klubu) a musí byť uvedené, že sa na ňom budú vykonávať licenčné skúšky. DCK SKJ si 
vyhradzuje právo kontroly dodržiavania pravidiel pri licenčnom behu aj priamo v teréne. 
 

Hlasovanie: 
Súhlasíte s navrhovaným opatrením? 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Navrhované opatrenie bolo schválené. 
 

 

BOD 10 
DISKUSIA 
 

V rámci diskusie predostrela p. Mrázová požiadavku klubu RHS, aby odstúpila z funkcie 
komisára DCK SKJ, nakoľko už nie je členkou daného klubu. Predseda povedal, že odstúpenie 
z funkcie je na jej osobnom zvážení. P. Mrázová nie je členkou komisie RHS, ale je členkou 
komisie SKJ. 
 

P. Ferko požiadal o vyjadrenie k rozhodcovským skúškam. Komisia sa bude týmto bodom 
zaoberať na ďalšom zasadaní. 
 

Na záver predseda skonštatoval, že klubová činnosť by mala byť nielen na vysokej športovej 
úrovni, ale mala by obsahovať aj dodržiavanie morálnych a etických princípov. Zástupcovi 
klubu RHS p. Ferkovi bolo vytknuté neetické správanie sa niektorých členov klubu RHS 
v poslednom období a vyslovil poľutovanie, že na poslednej členskej schôdzi klubu RHS 
k tomuto nezaujali žiadne stanovisko. P. Ferko prisľúbil nápravu. 
 
 
Zapísala: Slavomíra Božiková, dňa 12.12.2015  

Schválil: Martin Dian, dňa 14.12.2015 
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PRÍLOHA ZÁPISNICE 
 
 


