
 

 
Zápisnica Dostihovej a coursingovej komisie SKJ 

Schvaľovanie zmien v NP 
 

 
Dňa 29.09.2015 bol rozposlaný komisárom DCK SKJ e-mail s otázkou k hlasovaniu 
o schvaľovaní zmien v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku, ktoré boli 
uvedené v prílohe. Komisia bola uznášaniaschopná a hlasovania sa zúčastnili 5 komisári. 
 
Otázka: Súhlasíte s navrhovanými zmenami v Národnom dostihovom a coursingovom 
poriadku tak, ako sú uvedené v prílohe? 
 
Áno: 5 komisári 
Nie: 0 komisárov 
Zdržal sa hlasovania: 0 komisárov 
 
Posledný komisár zahlasoval dňa 02.10.2015, a týmto bolo hlasovanie ukončené. Zmeny 
v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku boli jednohlasne schválené. 
 
Schválené zmeny v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku vo forme, v akej 
boli komisárom pri hlasovaní predložené, sú súčasťou tejto zápisnice.  
 
 
 
 
V Tesároch, dňa 09.10.2015 
Zápisnicu napísala: Ing. Slavomíra Božiková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Všeobecné ustanovenia 
 

 

1.3 Oprávnenie k používaniu názvov, záruka termínov, poplatky 

 
1.3.1 Názov akcie 

Označenie „Medzinárodný dostih chrtov“ a „Medzinárodný coursing chrtov“ môžu 

mať len akcie prihlásené s termínom a miestom konania u príslušného národného 

zväzu a schválené FCI / CdL. 

 

1. Žiadosť na usporiadanie medzinárodných akcií (dostihov, coursingov) sa 

predkladá na schválenie DCK SKJ do 31. júla predchádzajúceho roku.  

2. Akcie, ktoré nie sú uvedené v kalendári FCI, sú považované za akcie na 

národnej úrovni. 

3. Národné podujatia uvedené v národnom dostihovom a coursingovom 

kalendári povoľuje DCK SKJ. Žiadosti na usporiadanie národných podujatí  

sa podávajú na DCK SKJ do 30. novembra predchádzajúceho roku.   

4. DCK SKJ povoľuje:  

a) medzinárodné akcie, 

b) národné akcie so zadaním CACT, 

c) národné akcie bez zadania CACT tzv. klubové akcie, v prípade, ak:  

- bude akcia bodovacím pretekom alebo 

- bude sa na akcii zadávať majstrovský titul alebo 

- o zápis do Národného dostihového a coursingového kalendára 

požiada usporiadateľ akcie (klub). 

Všetky ostatné akcie, ktoré nie sú povolené DCK SKJ sú neplatné a sú 

považované za riadený tréning a DCK SKJ takéto akcie eviduje. 

5. Usporiadateľ akcie (klub) si môže na jeden kalendárny rok podať na  DCK 

SKJ zvlášť pre coursing a dostihy maximálne: 

a) tri žiadosti na usporiadanie medzinárodnej akcie podľa bodu 1, 

b) tri žiadosti na usporiadanie národnej akcie so zadaním CACT 

v termíne podľa bodu 3.    

6. DCK SKJ môže na jeden kalendárny rok schváliť maximálne 6 

medzinárodných akcií (CACIL) a maximálne 9 národných akcií so zadaním 

CACT. 

7. Schválený národný dostihový a coursingový kalendár zverejní DCK SKJ 

najneskôr do 1. januára nasledujúceho roku.   

 

 

 

 



 

1.5 Meranie výšky, vipeti, talianski chrtíci 
 

Meranie v kohútiku u vipetov a talianskych chrtíkov sa vykonáva po dosiahnutí 

veku 12 mesiacov. Ak sú pri meraní psov mladších ako 24 mesiacov namerané 

výsledky viac ako: 

 49 cm u vipetov psov, 

 47 cm u vipetov súk, 

 37 cm u talianskych chrtíkov, 

musí byť pes znovu premeraný pred začiatkom dostihovej / coursingovej sezóny, 

ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa. Výsledok tohto merania musí byť 

zapísaný do licenčnej karty. Pokiaľ majiteľ premeranie psa neumožní, licencia 

stráca platnosť a príslušný národný zväz (na Slovensku DCK SKJ) ju musí 

stiahnuť. 

 

Meranie výšky v kohútiku môžu vykonávať a potvrdzovať len organizácie 

poverené národnými zväzmi (na Slovensku DCK SKJ) a to prostredníctvom 

oprávnených rozhodcov (meracích rozhodcov určených DCK SKJ) nasledovne: 
 

1. Vek psa pre meranie jeho výšky sa riadi ustanovením v bode 1.4.2 a 1.5 

vyššie. 

2. Pes musí byť pri meraní v pokoji. Musí stáť na hladkej a nekĺzavej 

podložke alebo dostatočne veľkom stole. Pes sa predvádza so správne 

zauhlenými končatinami a prirodzene zdvihnutou hlavou (hrdlo psa je 

zhruba v rovnakej úrovni ako vrchol kohútika).  

3. Medzi meraniami sa musí pes minimálne dvakrát prejsť po zemi. Psa vodí 

jeho majiteľ alebo majiteľom poverená osoba (psovod). Rozhodcovia 

môžu upravovať postoj len so súhlasom majiteľa / psovoda. 

4. Meranie je možné vykonať, ak pes zaujme správny postoj.  Vtedy musí 

majiteľ psa / psovod od psa odstúpiť, nesmie na psa volať, poprípade 

vydávať zvuky, ani dávať znamenia, či iným spôsobom ovplyvňovať 

priebeh alebo výsledok merania. Meria sa na hrotoch lopatiek alebo na 

tŕňovom výbežku stavcov, pokiaľ tento prečnieva hroty lopatiek. Ak nie je 

možné postaviť psa do správnej pozície, meranie sa preruší a je vyhlásené 

za neplatné. 

5. Meracie zariadenie je pevná hrazda a môže byť vybavené elektronickým 

ukazovateľom. Musí byť umiestnené na dvoch nohách umožňujúcich 

nameranie pravdivých a ľahko čitateľných hodnôt. 

6. Rozhodcov zodpovedných za meranie psa tzv. meracích rozhodcov, ktorí 

jediní sú oprávnení vykonávať merania psov pre účely slovenských 

dostihových licencií a zapisovateľov určuje usporiadateľský národný zväz 

(na Slovensku DCK SKJ). DCK SKJ určí do funkcií meracích rozhodcov 

osoby, ktoré sú exteriérovým rozhodcom alebo rozhodcom pre 

coursing alebo hlavným rozhodcom.  Títo merací rozhodcovia ani 



 

zapisovatelia nesmú byť chovatelia alebo majitelia meraného psa. Iné 

merania sú neplatné. 

7. Komisia zodpovedná za meranie sa skladá z dvoch meracích rozhodcov 

a jedného zapisovateľa. Rozhodcovia sa pri meraní striedajú. Zapisovateľ 

dohliada na správny spôsob merania a zaznamenáva jeho výsledky. 

8. Pes sa meria šesťkrát. Do dokladu psa je zapísaná najčastejšie zistená 

miera. Ak je zistená miera hlboko pod maximálnou povolenou výškou, 

môže komisia na základe jednotného rozhodnutia meranie ukončiť po 

štvrtom pokuse a zistené výsledky zaznamenať do dokladu psa. Ak 

vznikne po šiestich meraniach situácia, keď tri výsledky boli pod mierou 

a tri nad mierou, uskutoční sa meranie siedme, ktoré je ako definitívne 

a správne zaznamenané do dokladu psa. 

9. Konečný výsledok merania môže do dokladu psa (licencie) zaznamenať 

len osoba alebo komisia poverená príslušným národným zväzom alebo 

organizáciou prislúchajúcou k národnému zväzu. Národný zväz musí byť 

členom FCI. Konečný výsledok merania môže do dokladu psa (licencie) 

zaznamenať len komisár DCK SKJ, ktorý bol zvolený do funkcie 

registrátora licencií. Zápis výsledku merania do licencie inou osobou je 

neplatný.  

10.  Majitelia svojho psa prihlasujú na meranie vopred, v termínoch 

stanovených DCK SKJ. V prípade prihlásenia psa na meranie po 

stanovenom termíne alebo priamo na mieste platí majiteľ psa 

poplatok vo výške stanovenej DCK SKJ. DCK SKJ má právo termín 

merania zrušiť. DCK SKJ môže vyhlásiť mimoriadne meranie. 

 

 

 

 


