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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  

DOSTIHOVEJ A COURSINGOVEJ KOMISIE SKCHCH  
 

Prvé zasadnutie DCK sa uskutočnilo dňa 06.03.2020 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) Zmeny v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku SR 
4) Zmeny v usporiadateľoch CACIL coursingov pre rok 2020 
5) Rôzne 

 
 

1) Uvítanie 

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

predseda komisie p. Martin Latečka. 

 

2) Voľba zapisovateľa a overovateľa schôdze 
Voľba zapisovateľa:   

Predseda komisie sa navrhol za zapisovateľa a hlasovaním bol do tejto funkcie riadne 

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

Voľba overovateľa:   

Predseda komisie navrhol p.  Michaelu Vedrödyovú do funkcie overovateľa a hlasovaním bola 

do tejto funkcie riadne  zvolená (hlasovali za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 

0).   

 
3) Zmeny v Národnom a dostihovom a coursingovom poriadku SR 

P. Martin Latečka prítomných informoval o viacerých dopytoch chovateľov plemena Dlhosrstý 
vipet o možnosti získania titulu CACT. Pre tieto potreby je nutné upraviť znenie Národného 
dostihového a coursingového poriadku SR. Po diskusii bol spracovaný nový návrh Národného 
dostihového a coursingového poriadku SR ktorý bude predložený SKK/UKK na schválenie 
prostredníctvom zriaďovateľa DCK.  

Nový návrh tvorí Prílohu č.1 tejto Zápisnice 

 

4) Dostihový a coursingový kalendár SR na rok 2020 

 

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

všetky požadované CACIL preteky a navrhovaná zmena zo schôdze konanej dňa 19.12.2019 

nebola schválená na SKJ/DCK, predseda DCK opätovne navrhol zmenu v usporiadateľovi 

a mieste konania coursingov pre rok 2020 nasledovne:  

 

Dátum Miesto Druh Názov Titul Usporiadateľ 

1.-2.8. Dubová 
CACIL 
CACT 

Bodovací 
Grand Prix Dubová 

Šampión pre 
krásu a výkon 

SKCHCH 



        Zasadnutie Dostihovej a coursingovej komisie                                                                                                             Bratislava,06.03.2020  

 

12.-13.9. Galanta 
CACT 

Bodovací 
Grand Prix Slovakia x RHS 

10.-11.10. Žilina 
CACIL 
CACT 

Bodovací  
Grand Prix Žilina x RHS 

 
Uvedené zmeny kalendára na rok 2020 boli hlasovaním schválené (hlasovali za: 4, proti: 0, 
zdržali sa hlasovania: 0, nehlasovali: 0).  Predseda komisie zašle návrh kalendára na 
schválenie so SKJ/UKK prostredníctvom zriaďovateľa DCK. 

 
 
5) Rôzne  - v tomto bode boli prerokované:  
 
A) Antidopingový fond 
 
DCK žiada zriaďovateľa SKCHCH o zabezpečenie prevodu finančných prostriedkov vo výške 
300,- Eur na účet DCK, ktoré boli klubmi v minulosti vyzbierané na potreby čerpania 
Antidopingového fondu. 
 
 
B) Zoznam rozhodcov 

DCK poveruje p. Martina Latečku aby zabezpečil zaslanie zoznamu dostihových 
a coursingových rozhodcov na SKJ/UKK. 

 

C) Žiadosť o vyjadrenie klubu  Slovenský dostihový a coursinogvý zväz 

DCK žiada SDCZ o vyjadrenie za akých podmienok bol pripustený Taliansky chrtík Jersey 
Tileco na štart preteku v Liptovskom Mikuláši (12.-13.10.2019) vzhľadom na fakt, že v deň 
preteku nepredložil usporiadateľovi platnú licenciu. 

 

D) Majstrovstvá Slovenska na dráhe 

DCK žiada SKCHCH o preverenie možnosti konania Majstrovstiev Slovenska na dráhe 
v Ledniciach v termíne 13.9.202. Konanie majstrovstiev podlieha schváleniu na ČMKÚ a na 
SKJ/UKK.  

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov predseda skonštatoval, že zasadanie komisie rozhodlo  

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

ukončené.   

 

V Bratislave, 06.03.2020    Zapísal:  Martin Latečka   
   

Overila:  Michaela Vedrödyová 

 

 

 

 

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 27.03.2020.   

 


