
Zápis zo zasadnutia Dostihovej a coursingovej komisie SKJ 
dňa 9.12.2022 v Bratislave

Prítomní: Mgr. Ivan Kočajda, Ing. Dáša Šuleková PhD, Ing. Slavomíra Božiková, 

PhDr. Roman Božik Ph.D

Prizvaná: Ing. Andrea Kleinová PhD

Mgr. Dana Macejová PhD – ospravedlnená

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal poverený zástupca Prezídia SKJ pán Mgr. 

Ivan Kočajda.

Vedenie zasadnutia odovzdal predsedovi DCK pánovi Božikovi.

Zasadnutie viedol v zmysle programu z pozvánky: 

1. Privítanie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Plnenie plánov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia DCK SKJ

4. Kalendár podujatí na rok 2023

5. Vyhodnotenie súťaže Coursingový a Dostihový víťaz 2022

6. Podmienky súťaže Coursingový a Dostihový víťaz 2023

7. Zapracovanie zmien do Národného poriadku

8. Rôzne

K bodu 2 programu – Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pán Božik navrhol za zapisovateľku pani Moniku Pilnú, výkonnú riaditeľku SKJ a za 

overovateľov zápisu pani Šulekovú a pani Božikovú.

Prítomní s návrhom súhlasili.

K bodu 3 programu – Plnenie plánov a rozhodnutí z predchádzajúceho 
zasadnutia DCK SKJ

Kalendár pretekov na rok 2022 a zaradenie pretekov do CV a DV
Kluby zorganizovali všetky 4 nahlásené preteky (1x RHS, 3X SDCZ) a všetky boli  

medzinárodné. Súťaž ,,Krása a výkon SR,, časť coursing zorganizoval klub RHS 

a SDCZ zorganizoval Majstrovstvá SR pre rok 2022 pričom ako informovala p. 

Božiková tituly boli už aj zapísané do registra majstrov, ktorý vedie ZŠK. 

Tieto informácie vzali zúčastnení na vedomie.

Úprava licencií a zmeny v NP vzhľadom na zmeny medzinárodného 
poriadku
Ing. Šuleková na zasadnutí DCK dňa 28.6.2022 navrhla označenie licencií 

prostredníctvom QR kódov. Pani Šuleková požiadala prebrať problematiku 

označovania licencií QR kódami, až za prítomnosti administrátorky komisie p. 

Kleinovej, keďže úzko súvisí v vydávaním licencií.

Túto skutočnosť vzali zúčastnení na vedomie.

Coursingový a dostihový víťaz SR 2021
Ing. Božiková overila výsledky súťaží, zabezpečila nákup cien a navrhla diplom. 

Vyhlásenie a oceňovanie víťazov sa konalo na výstave v Bratislave dňa 30.10.2022 

popri MV na výstavisku Incheba.



Komisárky za RHS síce vedeli o dátume, ale neboli informované o presnom čase 

začiatku vyhlásenia. Pán Božik argumentoval, že stačilo zavolať a spýtať sa. Kontakt 

na seba dal už dávnejšie k dispozícii.  V budúcnosti budú všetci komisári DCK e-

mailom informovaní o konaní slávnostného vyhlásenia výsledkov Coursingových a 

dostihových víťazov.

Tieto informácie vzali zúčastnení na vedomie a súhlasili.

Licencia operátora navijáku
Klub SDCZ požiadal o vydanie licencie operátora navijaku v súlade so zápisnicou zo 

dňa 28.6.2022 a na zasadnutí zdokladoval predpísané odťahané behy chrtov. Pani 

Božiková následne realizované behy odprezentovala v pléne na ňou vypracovanom 

tlačive. Klub RHS doteraz túto úlohu nesplnil. Pani Božiková preto klubu RHS zašle e-

mailom vzor podkladov na dokladovanie odťahaných behov za účelom vystavenia 

licencie ťahača na súťažiach. Za nahlásených ťahačov preberá zodpovednosť klub, 

ktorého je ťahač členom.

Tieto informácie vzali zúčastnení na vedomie a súhlasili.

Webová stránka
Predseda komisie konštatoval, že stránka komisie bola spustená a Roman Božik 

mladší spoločne s p. Božikovou ju budú administrovať. Obsahuje všetky aktuálne 

potrebné informácie ako aj informácie z minulosti.

V súvislosti s dátami bude treba časom dokúpiť priestor pre ukladanie dát.

Tieto informácie vzali zúčastnení na vedomie a súhlasili.

K bodu 4 programu – Kalendár podujatí na rok 2023
Kluby RHS a SDCZ zaslali na DCK a sekretariát SKJ plán podujatí na rok 2023.

13.-14. 5. 2023 Adamov CACT/CACIL coursing SDCZ
22.-23. 7. 2023 Bratislava CACT/CACIL coursing SDCZ
9.-10. 9. 2023 Galanta CACT/CACIL coursing RHS
21.-22. 10. 2023 Liptovský Mikuláš CACT/CACIL coursing SDCZ
11.-12. 11. 2023 Bratislava CACT/CACIL coursing RHS

Kalendár prítomní odobrili.

K bodu 5 programu -  Vyhodnotenie súťaže Coursingový a Dostihový víťaz 
SR 2022
Spracovaním výsledkov bola predsedom komisie poverená p. Šuleková, pričom 

termín bol stanovený na 18.12.2022. Vyhodnotenie a schválenie bude preto 

realizované prostredníctvom e- mailu.

Zúčastnení súhlasili.

K bodu 6 programu - Podmienky súťaže Coursingový a Dostihový víťaz SR 
2023
Ohľadne podmienok pre vyhodnotenie Dostihového víťaza SR 2023 rozpošle pán 

Božik e-mail na majiteľov psov s dostihovou licenciou s možnosťou vyjadrenia sa 

k dvom návrhom spôsobu vyhodnotenia súťaže Dostihový víťaz SR 2023 – termín 

zaslania do 13.12.2022. Termín odpovedí majiteľov psov s dostihovou licenciou je do  

20.12.2022. Na základe odpovedí rozhodnú komisári DCK o spôsobe vyhodnocovania 



dostihových víťazov SR pre rok 2023 a aj do zapracovania do národného poriadku. 

Vyhodnotenie coursingových víťazov prebehne štandardne ako v roku 2022 pričom 

DCK určila, že do kalendára o coursingových víťazov budú zapísané všetky (5) 

preteky organizované v rámci SR a minimálny počet absolvovaných pretekov pre 

zaradenie do súťaže pre rok 2023 je 4. Aj do národného poriadku bude zapracované, 

že DCK bude určovať počet pretekov zaradených do coursingových víťazov a aj 

stanovovať minimálny počet pretekov vždy pre danú sezónu.

Zúčastnení súhlasili.

K bodu 7 programu - Zapracovanie zmien do Národného poriadku
Prítomní bod po bode prešli všetky návrhy na zmeny v Národnom dostihovom 

a coursingovom poriadku. Materiál so zapracovanými schválenými zmenami tvorí 

prílohu zápisu.

Poznámky:

K bodu 1.5 – predseda komisie zistí možnosti obstarania meracieho zariadenia na 

meranie reálnej výšky psov

K bodu 1.6 - Tlačivo ,,Potvrdenie o vykonaní licenčnej skúšky,, - návrh predloží p. 

Kleinová administrátor DCK SKJ

K bodu 2.7.2, bod 8 – konečné znenie bude po vyhodnotení odozvy majiteľov psov 

s dostihovou licenciou.

Zúčastnení súhlasili.

K bodu 8 programu – Rôzne

Publikovanie termínov tréningov
Za účelom informovanosti verejnosti budú plánované tréningy vopred emailom 

oznamované administrátorovi DCK. Klub RHS doposiaľ uverejňoval termíny tréningov 

na webstránke klubu. Klub SDCZ uverejňoval termíny tréningov na verejnej 

facebokovej stránke.

Zúčastnení súhlasili.

Sťažnosť na vyhodnotenie výsledkov
Po vyhlásení výsledkov CACIL preteku v Galante podala pani Fabišíková, účastníčka 

preteku, protest voči výsledkom súťaže.  Po preverení bolo zistené, že výsledky boli 

vyhodnotené nesprávne. Po výzve zo strany SKJ, organizátor preteku, klub RHS, 

výsledky opravil, zúčastneným zaslal opravené kartičky, avšak nezaslal opravené 

výsledky na DCK tak, ako mu to uložila SKJ. Pani Šuleková sa za to ospravedlnila, 

chybu napravia a výsledky pošlú aj na DCK.

V budúcnosti bude usporiadateľ pretekov posielať výsledky na SKJ, administrátorovi 

DCK a na zverejnenie na webstránku DCK.

Zúčastnení súhlasili.

P. Božiková uviedla, že pravidlá upravujúce zadávanie CACT prijaté na zasadnutí dňa 

28.6.2022 môžu byť pre niekoho komplikované a pri ich aplikácii v praxi môžu za 

určitých okolností vznikať ťažko riešiteľné situácie. Pravidlá by mali byť jednoduché. 

Navrhla prideľovať titul CACT/RCACT prvým dvom najlepším psom tak, ako budú 

spoločne súťažiť v kategórii na pretekoch. Zadávať sa bude vždy, ak v samostatnej 



kategórii budú súťažiť najmenej 3 jedinci. Zúčastnení s návrhom p. Božikovej 

súhlasili. P. Božiková vypracuje konkrétny text znenia zadávania titulu CACT/RCACT.

Zúčastnení súhlasili. 

Informovanie z komisie CSS
Delegátka v CSS/FCI komisii p. Božiková informovala o pripravovaných zmenách 

v predpisoch CSS vo veci prítomnosti veterinára na pretekoch, vo veci aktualizácie 

FCI kalendára 3x do roka a vo veci koncepcie možného smerovania FCI poriadku 

v oblasti dostihov (spracované podklady dostala p. Šuleková k dispozícii na 

zasadnutí). Uvedené zmeny ešte musí schváliť Prezídium FCI. Po schválení Prezídiom 

FCI budú zaslané národným organizáciám. SKJ ich následne rozpošle klubom. Je 

taktiež možné meniť termíny a miesta medzinárodných pretekov zapísaných 

v kalendári FCI. Termíny aktualizácie FCI kalendára sú 1.4., 1.7., 1.10.  Ak by chcel 

klub túto možnosť využiť oznámi to DCK – delegátovi v CSS minimálne 6 týždňov 

pred termínom aktualizácie FCI kalendára.

Tieto informácie vzali zúčastnení na vedomie a súhlasili.

Prejednanie sťažností
Boli prejednané sťažnosti p. Tomovej a p. Ratuskej na činnosť administrátorky 

komisie p. Kleinovej. Jednalo sa o spôsob komunikácie pri vydávaní, resp. rozširovaní 

licencií. Taktiež predseda komisie upozornil na drobné nedostatky v 

zaslanom prehľade príjmov a výdavkov komisie. Administrátorka bola upozornená, že 

licencie sa kvôli transparentnosti posielajú poštou. Predseda komisie navrhol aby už 

nemusela byť vykonávaná kontrola splnenia podmienok pri vydávaní licencií aj zo 

strany predsedu komisie. Administrátor bude teda plne zodpovedný za ich vydávanie.

Zúčastnení vzali na vedomie a súhlasili.

Zástupkyňa za RHS prevzala 3 ks diplomov a pohárov pre ocenených dostihových 

a coursingových víťazov SR 2021 z radov členov RHS.

Zapísala: Monika Pilná

Overovatelia:

Ing. Dáša Šuleková PhD

Ing. Slavomíra Božiková


