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Zápis zo zasadnutia Dostihovej a coursingovej komisie SKJ dňa 28.6.2022 
v Bratislave 

 
Prítomní: Mgr. Ivan Kočajda, Mgr. Dana Macejová PhD, Ing. Dáša Šuleková PhD, Ing. 
Slavomíra Božiková, PhDr. Roman Božik PhD 
 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal poverený zástupca Prezídia SKJ pán Mgr. 
Ivan Kočajda. 
 
Oboznámil prítomných s navrhovaným programom: 

- Otvorenie 
- Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu 
- Zloženie komisie 
- Kalendár pretekov na rok 2022 a zaradenie pretekov do CV a DV 
- Súťaže v rámci Slovenska (Krása a Výkon, Majstrovstvá Slovenska) 
- Úprava licencií a zmeny v NP vzhľadom na zmeny medzinárodného poriadku 
- Coursingový a dostihový víťaz 2021 
- Financovanie komisie a poplatky 
- Rôzne 

 
Prítomní s programom súhlasili. 
 
K bodu - Otvorenie 
Mgr. Kočajda v stručnosti zhrnul vývoj situácie v DCK za posledné obdobie. Spomenul 
neustále hádky, nedorozumenia a neplnenie si povinností v rámci DCK. Komisári – 
členovia DCK neboli schopní uzavrieť dohodu a nájsť spoločnú cestu, nebola žiadna 
spolupráca. Nejednotným a nevhodným vystupovaním niektorých členov minulej DCK 
bola aj narúšaná povesť SKJ nielen doma ale aj v zahraničí. 
Taktiež členovia prezídia SKJ a sekretariát SKJ boli zahlcovaní sťažnosťami radových 
členov a záujemcov o dostihový a coursingový šport na nekompetentnosť 
a nečinnosť DCK. 
Z toho dôvodu prijalo Prezídium SKJ, ako zriaďovateľ DCK, dňa 29.6.2021 uznesenie 
č. 36/2021, ktorým pozastavilo činnosť DCK až do doby, kedy sa členské subjekty 
DCK nedohodnú na spolupráci a ďalšom pokračovaní činnosti DCK.  
K dohode neprišlo ani do zasadnutia Prezídia SKJ 27.4.2022. Prezídium SKJ preto 
rozhodlo o pokračovaní činnosti DCK pod dohľadom povereného člena Prezídia SKJ 
pána Mgr. Ivana Kočajdu, viceprezidenta SKJ. 
Pán Mgr. Kočajda zdôraznil, že jednotliví členovia DCK neprišli hájiť záujmy klubov, 
ktoré ich v zmysle štatútu DCK nominovali, ale ich povinnosťou je hájiť záujmy celej 
členskej základne pre dostihy a coursing chrtov a dohliadať na dodržiavanie 
predpisov a pravidiel. 
 
K bodu - Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu 
Mgr. Kočajda navrhol za zapisovateľku pani Moniku Pilnú, výkonnú riaditeľku SKJ 
a za overovateľov Mgr. Danu Macejovú a Ing. Slavomíru Božikovú. 
S návrhmi na zapisovateľa a overovateľov zúčastnení súhlasili. 
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K bodu -  Zloženie komisie 
Mgr. Kočajda informoval prítomných, že rozhodol, nakoľko doposiaľ neboli členovia 
DCK schopní prísť k dohode, o predsedovi DCK na najbližšie volebné obdobie. Za 
predsedu komisie určil pána PhDr. Božika. Zástupkyne za RHS spočiatku nesúhlasili, 
aby predseda komisie bol z klubu SDCZ. 
Zástupkyne RHS namietali voči rozhodnutiu Mgr. Kočajdu. Mgr. Kočajda opätovne 
zdôraznil, že sa jedná o rozhodnutie na základe doterajšej činnosti a aktivity klubov, 
resp. ich členov. 
M. Pilná konštatovala, že keďže členovia DCK nie sú v danom momente, vzhľadom 
na narušené vzťahy, schopní dohodnúť sa, musí SKJ pristúpiť k takémuto postupu, 
ak nemá byť DCK ako komisia SKJ úplne zrušená. 
V búrlivej diskusii obvinila pani Mgr. Macejová klub SDCZ v súvislosti so zranením na 
pretekoch v Súľove.  Ako sa ukázalo, pani Mgr. Macejová nemala pravdu, nakoľko 
klub SDCZ v Súľove preteky neorganizoval. Prítomní konštatovali, že úrazy psov sa 
žiaľ dejú a treba sa snažiť i predchádzať. 
Následne sa pani Mgr. Macejová ospravedlnila SDCZ za krivé obvinenie. 
Pani Ing. Šuleková z RHS skonštatovala, že DCK pod vedením pána Latečku skutočne 
nefungovala. 
Po diskusii Mgr. Kočajda navrhol doplniť do štatútu DCK v článku 5, bod 4 
o ustanovenie: predseda komisie je volený striedavo z členských klubov DCK (SDCZ 
a RHS) na obdobie troch rokov. 
Zúčastnení súhlasili. 
 
Komisármi DCK budú členskými klubmi navrhované Mgr. Dana Macejová PhD, Ing. 
Dáša Šuleková PhD, Ing. Slavomíra Božiková. 
Za delegáta v FCI komisii pre chrty - CSS bola za SKJ určená pani Ing. Božiková. 
 
K osobe administrátora bola vedená dlhá diskusia. Klub SDCZ navrhoval p. Ing. 
Kozánkovú s čím zástupcovia RHS nesúhlasili. Konečným rozhodnutím bolo poverenie 
prácou administrátora pani Andreu Kleinovú, ktorá podľa vyjadrenia p. Ing. Šulekovej 
s poverením súhlasí. Administrátor podlieha predsedovi DCK. Náplňou práce 
administrátora bude viesť register licencií a register diskvalifikácií. Žiadosti o licencie 
budú zasielané na email dck@skj.sk . Do 5 dní od doručenia musí byť žiadosť 
o vystavenie licencie schválená, následne ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti musí byť 
do 15 dní licencia aj vystavená. 
Ing. Božiková súhlasila, že zaučí a vysvetlí pani Kleinovej administráciu okolo 
vydávania licencií a vedenia registrov. Pani Kleinová začne s prácou administrátora 
od 1.9.2022. Dovtedy bude mať agendu v gescii p. Ing. Božiková. 
Žiadosti o licencie si môžu podávať členovia RHS, SDCZ a SKCHCH. 
Zúčastnení súhlasili. 
 
K bodu - Kalendár pretekov na rok 2022 a zaradenie pretekov do CV a DV 
Ing. Božiková, ako delegát SKJ požiadala CSS o dodatočné schválenie termínov 
CACIL pretekov pre Slovensko na rok 2022. RHS a SDCZ si nahlásili spolu 4 preteky 
na rok 2022 – o ich schválení rozhoduje CSS a FCI. Po obdržaní odpovede z FCI budú 
kluby a DCK informované. 
Všetky súťaže v roku 2022, nahlásené na SKJ, budú na základe dohody komisárov so 
zadávaním CACT a budú zaradené do súťaže o coursingového víťaza SR. 
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Slovenskému klubu chovateľov chrtov bude umožnené usporiadať v roku 2023 CACIL 
pretek, termín musí byť však riadne a včas nahlásený DCK. 
Žiadosti na preteky na rok 2023 zašlú kluby predsedovi DCK, ktorý ich následne 
odstúpi SKJ pre zadanie žiadostí na FCI a delegátka p. Ing. Božiková ich zašle na 
zápis do kalendára CSS. 
Zúčastnení súhlasili. 
 
K bodu - Súťaže v rámci Slovenska (Krása a Výkon SR, Majstrovstvá 
Slovenska) 
RHS už avizovala na svojej webstránke organizovanie súťaže Krása a výkon pre rok 
2022 v spolupráci s SKCHCH. PhDr. Božik konštatoval, že SDCZ akceptuje 
organizovanie súťaže Krása a výkon SR klubom RHS a SDCZ zorganizuje v roku 2022 
súťaž so zadávaním titulu Majster SR. Následne sa v ďalších rokoch budú kluby RHS 
a SDCZ pri organizovaní daných súťaží rok po roku striedať. 
Zúčastnení súhlasili. 
 
K bodu - Úprava licencií a zmeny v NP vzhľadom na zmeny 
medzinárodného poriadku 
Ing. Božiková predložila spracovaný návrh úpravy licencií v zmysle zmien 
v Medzinárodnom poriadku pre coursing a dostihy chrtov, aby boli v súlade 
s Medzinárodným poriadkom. Zúčastnení s predloženým spracovaním licencie 
súhlasili. Ing. Šuleková do budúcna navrhla označenie licencií prostredníctvom QR 
kódov. Informovať o možnostiach bude na najbližšom zasadnutí DCK. 
 
K bodu - Coursingový a dostihový víťaz 2021 
Ing. Božiková spracovala výsledky súťaží coursingu za rok 2021. Informovala 
prítomných o víťazoch. Nemala ešte k dispozícii výsledky z dostihov, po ich dodaní 
spracuje aj tie.  Termín na zasielane žiadostí pre záujemcov o titul Dostihového 
víťaza SR za rok 2021 bude 15.7.2022. Vyhlásenie a oceňovanie víťazov sa bude 
konať pravdepodobne na výstave v septembri v Bratislave. 
Zúčastnení súhlasili. 
 
K bodu - Financovanie komisie a poplatky 
PhDr. Božik vzhľadom na dôležitosť samofinancovania DCK upozornil na nutnosť 
upraviť jednotlivé poplatky. Komisári navrhovali rozličné sumy poplatkov za licencie. 
Nakoniec odsúhlasili poplatok za licenciu vo výške 30,00€. 
Odsúhlasili sa poplatky za: 
národný pracovný certifikát 5,00€ 
poštovné na SR 5,00€ a do zahraničia 10,00€.  
Ing. Šuleková navrhla pri žiadosti o preradenie z triedy FCI CACIL spätne do triedy 
CSS poplatok vo výške 50,00€. Poplatky budú platiť od 1.7.2022. 
V súvislosti so samofinancovaním DCK komisári navrhli členský príspevok pre členské 
kluby na činnosť DCK vo výške 100,00€/kalendárny rok. 
Zúčastnení s výškou poplatkov a termínom zavedenia súhlasili. 
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K bodu – Rôzne 
Licencia operátora navijáku 
V zmysle nového FCI Medzinárodného poriadku je nutné, aby mal pri 
medzinárodných CACIL pretekoch operátor navijáku vydanú licenciu od národnej 
organizácie. Po diskusii došlo k zhode, že je to predovšetkým zodpovednosť klubov 
za svojho člena – operátora navijáku. 
PhDr. Božik navrhol, že na to, aby bola licencia vydaná, musí byť zdokladovaných 
,,odťahaných,, aspoň 50 behov chrtov. Počas diskusie sa komisári zhodli na počte 20 
párových behov z 50 odtiahnutých behov.  
Zúčastnení s návrhom súhlasili. 
 
Smernica SKJ pre udeľovanie titulu  Majster SR 
Ing. Božiková predložila vypracovanú smernicu pre udeľovanie titulu Majster 
Slovenska pre chrty. Doteraz táto smernica absentovala a titul nemohol byť chrtom 
zadávaný. Predmetná smernica bude odstúpená prezídiu SKJ na schválenie. 
Zúčastnení súhlasili. 
 
Národný coursingový a dostihový poriadok 
Na základe zmien v Medzinárodnom coursingovom a dostihovom poriadku je 
potrebné upraviť aj Národný coursingový a dostihový poriadok. Operatívne bola 
urobená a schválená zmena v zadávaní titulu CACT – trieda /pohlavie. Avšak preteky 
budú organizované podľa Medzinárodného poriadku aj v zmysle tried FCI – CACIL 
a CSS. 
Ing. Šuleková navrhla doplniť do Národného poriadku klauzulu, že podnet/sťažnosť 
je možné podať len do 30 dní po konaní súťaže. 
PhDr. Božik spracuje zaslané návrhy na úpravy. 
 
Webová stránka 
PhDr. Božik poukázal na dôležitosť informácií pre členskú základňu zo strany DCK 
SKJ na jednom mieste a navrhol obnovenie webového sídla z minulosti. Konštatoval, 
že Roman Božik mladší je ochotný viesť - administrovať webstránku DCK SKJ. 
V pláne je okrem informovania aj ,,sťahovanie,, tréningových knižiek priamo zo 
stránky. 
Zúčastnení s návrhom súhlasili. 
 
Na záver Ing. Šuleková povedala, že jej výrok o nefunkčnosti DCK pod vedením pána 
Latečku by nemusel byť v zápise, avšak o tomto sa nehlasovalo. 
 
Zapísala: Monika Pilná 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Ing. Slavomíra Božiková 
 
 
Mgr. Dana Macejová PhD 


