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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  

DOSTIHOVEJ A COURSINGOVEJ KOMISIE SKCHCH  
 

Prvé zasadnutie DCK sa uskutočnilo dňa 19.12.2019 o 17:00 hod. v Bratislave. 
 
PRÍTOMNÍ:   
Predseda:     Martin Latečka   
Komisári:     Martin Dian, Miroslav Žikavský, Michaela Vedrödyová 
Zástupcovia klubov:  Vlastislav Vojtek (SKCHCH)   
 
NEPRÍTOMNÍ:   

Komisári:     Roman Božik (ospravedlnenie emailom) 

Zástupcovia klubov:  - 

 
PROGRAM:   
1) Uvítanie 
2) Voľba zapisovateľa a overovateľa schôdze 
3) Informácia o zmene v zriaďovateľovi DCK a zástupcovi SR v CDL 
4) Schválenie návrhu na nomináciu komisárov DCK 
5) Štatút DCK 
6) Úprava/doplnenie Národného dostihového a coursingového poriadku (zosúladenie pravidiel 

udeľovania pracovných certifikátov s FCI) 
7) Dostihoví a coursingoví víťazi SR 2019 
8) Kalendár meraní na rok 2020 
9) Dostihový a coursingový kalendár SR na rok 2020 
10) Rozpočet DCK SKJ na rok 2020 
11) Antidopingový fond 
12) Web stránka DCK 
13) Rôzne 

 
 

1) Uvítanie 

Zasadnutie Dostihovej a coursingovej komisie (ďalej len DCK) otvoril a prítomných privítal 

SKCHCH poverený predseda komisie p. Martin Latečka. 

 

2) Voľba zapisovateľa a overovateľa schôdze 
Voľba zapisovateľa:   

Predseda komisie navrhol p. Michaelu Vedrödyovú, ktorá s funkciou zapisovateľa súhlasila  

a hlasovaním bola do tejto funkcie riadne zvolená (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa  

hlasovania: 0, nehlasovali: 0).   

Voľba overovateľa:   

Predseda komisie navrhol p.  Martina Diana do funkcie overovateľa a hlasovaním bol do tejto 

funkcie riadne  zvolený (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).   

 
3) Informácia o zmene v zriaďovateľovi DCK a zástupcovi SR v CDL 

P. Martin Latečka prítomných informoval o skutočnosti, že na základe uznesenia z 
korešpondenčného rokovania Prezídia ÚKK z 21.7.2019 bol Slovenský Klub Chovateľov Chrtov 
(ďalej len SKCHCH) poverený správou dostihov a coursingu a Dostihovej a coursingovej 
komisie (DCK) s platnosťou od 23.7.2019.  

 

Na základe žiadosti SKCHCH na SKJ resp. FCI je novým zástupcom SR v „FCI Commission for 
Sighthound Races“ resp. CdL p. Martin Latečka. 
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4) Schválenie návrhu na nomináciu komisárov DCK 

Poverenie ÚKK na SKCHCH z 21.7.2019 nedáva SKCHCH povinnosť na zriadenie Dostihovej 
a coursingovej komisie. SKCHCH sa napriek tomu nadväzujúc na historické pomery rozhodla 
DCK zriadiť a spravovať. V tomto zmysle menovaný správca DCK pred časom písomne 
zaslaním e-mailu požiadal kluby Racing Hound Slovakia (ďalej len RHS) a  Slovenský dostihový 
a coursingový zväz (ďalej len SDCZ) a Slovenský Klub Chovateľov Chrtov aby menovali po 
jednom komisárovi do novo vytvorenej DCK. Ostatných komisárov a predsedu DCK nominoval 
priamo zriaďovateľ SKCHCH. 

 

Nové zloženie DCK: 

Predseda DCK a komisár: p. Martin Latečka 

Komisári: p. Miroslav Žikavský (nominovaný RHS), p. Roman Božik (nominovaný SDCZ), p. 
Michaela Vedrödyová (nominovaná SKCHCH), p. Martin Dian (nominovaný za zriaďovateľa 
SKCHCH) 

Nominácia komisárov jednotlivými klubmi bola potvrdená e-mailom. 

Zloženie DCK v navrhovanom zložení predsedu a komisárov bolo hlasovaním schválené 
(hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).  

 

Predseda komisie navrhol za registrátora licencií p. Michaelu Vedrödyovú, ktorá už túto funkciu 
vykonáva od 07/2019 na základe poverenia SKCHCH. Hlasovaním bola do tejto funkcie riadne 
zvolená (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).  

 

Predseda komisie navrhol za registrátora diskvalifikácii p. Michaelu Vedrödyovú. 
Hlasovaním bola do tejto funkcie riadne zvolená (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa 
hlasovania: 0, nehlasovali: 0). 

 

Predseda komisie navrhol na vedenie peňažného denníku DCK p. Michaelu Vedrödyovú. 
Hlasovaním bola do tejto funkcie riadne zvolená (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa 
hlasovania: 0, nehlasovali: 0). 

 

5) Štatút DCK 

P. Martin Latečka prítomným predložil a vysvetlil nové znenie štatútu Dostihovej a coursingovej 
komisie. Po diskusii a zapracovaní pripomienok bol schválený štatút Dostihovej a coursingovej 
komisie s platnosťou od 19.12.2019 (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, 
nehlasovali: 0). P. Martin Latečka zabezpečí zverejnenie schváleného štatútu na webovej 
stránke DCK. 

 
6) Úprava/doplnenie Národného dostihového a coursingového poriadku (zosúladenie 

pravidiel udeľovania pracovných certifikátov s FCI) 

P. Martin Latečka upozornil na neúplnosť bodu „6. Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy 
na FCI medzinárodných CACIB výstavách“ v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku.  

 

Nové znenie bodu 6. „Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy na FCI medzinárodných 
CACIB výstavách“ Národného dostihového a coursingového poriadku: 

6. Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy na FCI medzinárodných CACIB 
výstavách 

Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy musí byť prihláška doložená kópiou povinného 
certifikátu FCI, ktorý obsahuje potvrdenie – od členskej krajiny, kde má majiteľ trvalé bydlisko – 
že pes splnil nasledujúce požiadavky: 

1. Dôkaz o platnej dostihovej a coursingovej licencii.  

2.    Dôkaz o účasti na najmenej dvoch medzinárodných dostihoch CACIL alebo coursingu 
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CACIL v období dlhšom ako jeden rok a jeden deň bez diskvalifikácie. 

Výnimka: Vzhľadom k tomu, že nasledujúce krajiny: Nórsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko, 
Litva, Lotyšsko a Rusko neusporadúvajú viac ako 2 CACIL dostihy/coursingy a sú 
vzdialené od strednej Európy, tieto krajiny môžu do tohto počtu započítať aj CACT dostihy/ 
coursingy. 

3. V oboch prípadoch, dôkaz o tom, že sa pes umiestnil v prvej polovici súťažiacich tohto 
coursingu/dostihu. V prípade coursingu musel pes získať najmenej dve tretiny 
maximálneho počtu bodov. Výsledky z kategórie veteránov a šprinterov nie je možné 
započítať. 

 

Doplnenie bodu 6. Národného dostihového a coursingového poriadku bolo schválené 
(hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).  

 

7) Dostihoví a coursingoví víťazi SR 2019 

Slávnostné odovzdanie cien Dostihovým a Coursingovým víťazom SR za rok 2019 sa  

uskutoční na Klubovej výstave SKCHCH 22.2.2020 v Pezinku. Predseda komisie 

zabezpečí zverejnenie konečného zoznamu psov, ktorých sa vyhlasovanie týka na webovej 

stránke  komisie a rozposlanie elektronických pozvánok na slávnostné vyhlasovanie 

každému  majiteľovi psa, ktorý získal titul Coursingový alebo Dostihový víťaz SR 2019. 

DCK zabezpečí poháre a diplomy pre DV a CV.    

 

Poháre pre DV a CV budú obstarané z príspevkov klubov podľa rozhodnutia DCK zo dňa  

19.12.2019 vo výške 0,50 € za každého štartujúceho psa. Predseda DCK p.  Mart in 

Latečka  vyzve písomne  zaslaním e-mai lu kluby na úhradu tohto poplatku.  

 

P. M a r t i n  Latečka uviedol, že predbežný zoznam Coursingových víťazov SR bol 

uverejnený aj na  webovej stránke DCK dňa 5.12.2019 pre overenie u majiteľov psov,  

ktorí  k uvedenému zoznamu nezaslali žiadne pripomienky.    

 

Prítomní komisári nemali pripomienky a zoznam Dostihových a Coursingových víťazov pre rok 

2019 a tiež odovzdanie cien na výstave v Pezinku bolo schválené (hlasovali za: 4, proti: 0, 

zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0)  

 
 

8) Kalendár meraní na rok 2020 

Predseda komisie prečítal návrh termínov meraní kohútikovej výšky vipetov a talianskych  

chrtíkov na nasledujúcu sezónu.    

Plemeno Pohlavie Meno psa Plemenná kniha

CACIL Adamov

13.-14.4.2019

CACIL BA

3.-4.8.2019

CACIL LM

12.-13.10.2019

Doplňujúci

Coursing

Taliansky chrtík národná trieda pes Jersey Tileco SPKP 371 0 0 4 4

Taliansky chrtík pes Xantino Bohemia Skara SPKP 253 5 4 6 15

Vipet národná trieda pes Akira Run Like Hell SPKP 648 12 3 7 22

Vipet národná trieda fena Apolenka VIP Poppet SPKP 740 6 6 3 15

Vipet pes Fierce Fireball Blaze SPKP 517 15 8 13 36

Vipet fena Alijamo´s Beetle SPKP 599 17 15 32

Barzoj pes Cavallierik Gangsta SPKP 459/18 2 8 10

Írsky vlkodav fena Gingerbread Casidy Ray SPKP 630 3 2 5

Plemeno Pohlavie Meno psa Plemenná kniha 1 2 3 4 5

Taliansky chrtík národná trieda pes Eterno di Sangue Regale SPKP 285 6 6 12 6 19 49

Taliansky chrtík fena Ully Ullyanna Rozárka SPKP 312 2 10 9 21

Cirneco dell´Etna fena Bellona Bali Wai-Wad SPKP RG 9 11 5 4 12 11 43

Body 

spolu

COURSINGOVÝ VÍŤAZ SR 2019

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2019

Body 

spolu

Počet bodov

Počet bodov
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Návrh meracieho kalendára na rok 2020:   

Dátum Miesto 

22.2.2020 Klubová výstava chrtov v Pezinku   

21.-22.3.2020 Coursing Žilina 

1.8.- 2.8.2020 Coursing Bratislava 

8.-9.8.2020 Klubová výstava chrtov v Mojmírovciach 

10.-11.10.2020 Coursing Liptovský Mikuláš 

 
   Kalendár meraní na rok 2020  bol schválený (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0,     
   nehlasovali: 0).  
   Predseda komisie zabezpečí  zverejnenie kalendára na webovej  stránke DCK. 

 

9) Dostihový a coursingový kalendár SR na rok 2020 

Komisia prijala celkovo 3  žiadosti o usporiadanie pretekov v dostihovej sezóne  2020.   

 

Žiadosť klubu Slovenský dostihový a coursingový zväz – SDCZ:   
29.2.-1.3.2020 / Majstrovstvá Slovenska v coursingu 2020, Adamov, CACIL, CACT 
s udelením titulu Majster Slovenska v coursingu 2020 
1.-2.8.2020 / Grand Prix Bratislava, Bratislava, CACIL, CACT   
10.-11.10.2020 / Stredoeurópske Coursing Derby, Liptovský Mikuláš, CACIL, CACT   

 

SDCZ žiada o možnosť zadávať titul CACT  na schválených CACIL pretekoch a zároveň 

o zaradenie pretokov ako bodovacích do súťaže o titul Coursingový víťaz SR 2020. 

 

Žiadosť klubu Racing Hounds Slovakia – RHS : 

21.-22.3.2020 / Majstrovstvá Slovenska v coursingu 2020, Žilina, CACT 

12.-13.9.2020 / Grand Prix Slovakia, Galanta, CACT  

 

Žiadosť klubu Slovenský klub chovateľov chrtov : 

1.-2.8.2020 / Grand Prix Bratislava, Bratislava, CACIL, CACT   

 

SKCHCH žiada o zaradenie preteku Grand Prix Bratislava do súťaže Krása a výkon spolu s KV  

v Mojmírovciach (August 2020) a zároveň o zaradenie pretekov ako bodovacích do súťaže 

o titul Coursingový víťaz SR 2020. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre Slovensko neboli na rok 2020 FCI/CdL schválené všetky 

požadované CACIL preteky a DCK dosiaľ nedostalo z FCI/CdL relevantnú informáciu pre 

zamietnutie riadne požadovaného počtu pretekov, predseda DCK navrhol zmenu 

v usporiadateľovi a mieste konania CACIL coursingov nasledovne:  

 

Dátum Miesto Druh Názov Titul Usporiadateľ 

29.2.- 1.3. ZA 
CACIL 
CACT 

Bodovací 

Medzinárodné Majstrovstvá 
Slovenska v coursingu 

Medzinárodný 
Majster 

Slovenska 
RHS 

1.-2.8. BA 
CACIL 
CACT 

Bodovací 
Grand Prix Bratislava 

Šampión pre 
krásu a výkon 

SKCHCH 

12.-13.9. Galanta 
CACT 

Bodovací 
Grand Prix Slovakia –  

Národné majstrovstvá Slovenska 
Majster 

Slovenska 
RHS 

10.-11.10. LM 
CACIL 
CACT 

Bodovací  
Stredoeurópske Coursing Derby x SDCZ 
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Uvedený Dostihový a coursingový kalendár na rok 2020 bol hlasovaním schválený (hlasovali 
za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).  Predseda komisie zabezpečí 
zverejnenie kalendára spolu s podmienkami súťaže o titul Dostihového a coursingového víťaza 
pre rok 2020 na webovej stránke DCK. 

 
 

10) Rozpočet DCK na rok 2020   

P. Martin Latečka predstavil predpokladaný rozpočet na rok 2020. Financovanie DCK sa 

aktuálne nachádza, vzhľadom na obštrukcie s odovzdaním účtovníctva zodpovedných osôb 

v 07/2019 zrušenej DCK SKJ, v rozpočtovom provizóriu. DCK nie sú známe zostaky príjmov 

z predchádzajúcich období, čerpanie resp. zostatok antidopingového fondu atď. Z tohto dôvodu 

DCK žiada zriaďovateľa SKCHCH o opätovné vyžiadanie odovzdania agendy a účtovníctva 

zrušenej DCK SKJ. 

 

Predpokladané PRÍJMY        v €  

Príspevok ÚKK na činnosť komisie     500,0 

Poplatky za schválenie a ochranu termínu – CACT pretek 100,0 

Poplatky za vydanie licencie   200,0 

Poštovné   69,0 

Príspevok do Antidopingového fondu 0,0 

Ročné príspevky klubov na činnosť DCK podľa článku 7 štatútu 
DCK 

90,0 

Poplatky za tréningové knižky   40,0 

Rozhodcovské skúšky 200,0 

Iné príjmy (zmena licencie na dostihovú, meranie bez prihlášky 
a pod.)   

11,0 

PREDPOKLADANÉ  PRÍJMY  SPOLU:   1 210€  

 

 

Predpokladané VÝDAVKY        v €  

 Ceny pre Coursingových a dostihových víťazov SR, iné 
ocenenia   

270,0 

Kancelárske potreby 50,0 

Tlačivá (karty, diplomy a pod.)   120,0 

Poštovné 210,0 

Cestovné   410,0 

Iné výdavky  150,0 

PREDPOKLADANÉ  VÝDAVKY  SPOLU:   1 210€ 

 
Predpokladaný rozpočet bol vzatý na vedomie a komisármi neboli vznesené námietky vzhľadom 
na to, že nová DCK nemá k dispozícii účtovníctvo zrušenej DCK SKJ.   
 

 
11) Antidopingový fond 
Aktuálne DCK nemá k dispozícii prostriedky na Antidopingový fond.  
 
12) Web stránka DCK 
Vzhľadom na skutočnosť, že p. Božiková zneprístupnila webovú stránku, ktorej zhotovením bola 
poverená v zmysle bodu 8. zápisnice zo zasadnutia DCK SKJ konaného dňa 19.4.2014, bolo 
nutné pre potreby plnenia si informačnej funkcií DCK zriadiť novú stránku na adrese 
https://www.skchch.com. Napriek snahám p. Božika o jej zablokovanie je aktuálne stránka 
funkčná a slúži ako informačný kanál DCK.  

https://www.skchch.com/
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13) Rôzne  - v tomto bode boli prerokované:  
 
A) PODMIENKY SÚŤAŽE DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ VÍŤAZ NA ROK 2020   
 
P. Martin Latečka prečítal návrh podmienok súťaže CV a DV na rok 2020 v nasledovnom znení:   
 
COURSINGOVÝ VÍŤAZ (CV)  
1. Na rok 2020 sú vypísané 3 bodovacie coursingy*, z ktorých sa zúčastneným psom 

započítavajú najlepšie 3 výsledky.   
2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 2 bodovacích coursingoch.   
3. Jedincom sa za výsledky v preteku prideľujú body v závislosti od počtu psov na štarte. Za   

nedokončený pretek (diskvalifikácia, zranenie a pod.) získava jedinec len účasť s počtom  
bodov 0.   

4. Pre udelenie titulu musí jedinec získať minimálne 2 body.   
 5.  DCK na základe výsledkov poskytnutých organizátormi coursingov spočíta body pre           

každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.   
6.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok z  ľubovoľného  

coursingu konaného počas roka 2020.   
7. Titul Coursingový víťaz SR môže získať len pes so slovenskou licenciou.   

 
P. Martin Dian a p. Michaela Vedrödyová navrhli, aby bola upravená prvá podmienka a to tak, 
že bodovacími pretekmi budú všetky 4 coursingy organizované na Slovensku. P. Michaela 
Vedrödyová zároveň navrhla úpravu štvrtej podmienky a to tak, aby pre udelenie titulu musel 
jedinec získať minimálne 3 body (v zmysle Národného dostihového a coursingového 
poriadku). O návrhu sa hlasovalo a komisármi bol schválený (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali 
sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).  

  
DOSTIHOVÝ VÍŤAZ (DV)  
1. Na rok 2020 nie sú vypísané bodovacie dostihy. Do súťaže sa psom započítavajú najlepšie 

výsledky najviac z 5 ľubovoľných dostihov, ktoré boli konané počas roka 2020.   
2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 3 dostihoch, málopočetné 

plemená (2 alebo 1 jedinec na štarte) musia absolvovať najmenej 4 dostihy.   
3. Majiteľ psa sa musí o titul uchádzať. Do 30. novembra 2020 zašle vyplnenú prihlášku a 

kópiu dostihovej knihy na DCK.   
4. DCK po predložení výsledkov spočíta body pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne  

vyhlási víťazov.   
5. Titul Dostihový víťaz SR môže získať len pes so slovenskou licenciou.   
6.   V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.   
7. Bodovací systém:   
Národný, klubový dostih v SR i v zahraničí:   
Finále: 6 bodov – 1 bod (6-5-4-3-2-1)   
 
Medzinárodný a majstrovský dostih v SR i v zahraničí:   
Finále: 12 bodov – 7 bodov      (12-11-10-9-8-7 )  
 
MS a ME:  
Finále: 20 bodov – 1 bod (20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1)   

 

Voči podmienkam súťaže DV neboli vznesené námietky a boli v rovnakom znení komisármi 
schválené (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali  sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0). 
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B) Úprava Národného dostihového a coursingového poriadku 

Okrem úpravy navrhovanej v bode 6 tejto Zápisnice sa komisári dohodli, v nadväznosti na 
diskutované témy, že je potrebné aktuálne platný Národný poriadok prehodnotiť a porovnať 
s platným Medzinárodným dostihovým a coursingovým poriadkom. Prípadné navrhované 
úpravy budú odoslané na odsúhlasenie komisárom emailom. 

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov predseda skonštatoval, že zasadanie komisie rozhodlo  

o potrebných skutočnostiach. Prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie bolo týmto  

ukončené.   

 

V Bratislave, 19.12.2019    Zapísala:  Michaela Vedrodyová   
   

Overil:   Martin Dian 

 

 

 

 

Podľa článku 6 bodu 7 Štatútu komisie „Predsedom poverený komisár vyhotoví zo  zasadania komisie zápisnicu, 
ktorú je komisia povinná do 21 dní od zasadania komisie  zverejniť“ tzn. táto zápisnica musí byť zverejnená 
najneskôr 19.01.2019.   

 


