
 

 

PORIADOK PRE ROZHODCOV  

 COURSING A DOSTIHY 

 

1. Menovanie rozhodcov  
 

 

1.1 Definovanie pojmov 

Pre potreby tohto poriadku sa stanovujú nasledujúce pojmy: 
a) ROZHODCA: osoba spĺňajúca podmienky ustanovené týmto poriadkom 

a menovaná DCK do funkcie rozhodcu. 
b) ČAKATEĽ: osoba spĺňajúca podmienky prijatia stanovené týmto poriadkom 

a zaradená do prípravy čakateľov na funkciu rozhodcu. 
c) HOSPITÁCIA: účasť čakateľa alebo rozhodcu, ktorý získava odbornosť na 

dráhe pri posudzovaní chrtov delegovaným rozhodcom. 
 
 

1.2 Všeobecné ustanovenia 
 

1.2.1 Rozhodca musí byť členom klubu v štruktúrach SKJ, ktorý patrí do pôsobnosti 
DCK v súlade s jej štatútom.  

1.2.2 Rozhodca je reprezentantom slovenskej kynológie a musí vystupovať tak, aby 
dôstojne reprezentoval SKJ a šíril dobré meno slovenskej kynológie v rámci 
Slovenska i v zahraničí. Porušenie morálnych zásad, predpisov FCI a SKJ, 
poškodzovanie dobrého mena SKJ a slovenskej kynológie, etiky rozhodcu, môže 
byť dôvodom pre uloženie disciplinárneho opatrenia v zmysle tohto poriadku. 

1.2.3 DCK vedie evidenciu národných a medzinárodných rozhodcov, čakateľov, 
rozhodcov zvyšujúcich si odbornosť a skúšobných komisií. 

 
 

1.3 Rozdelenie a rozsah kompetencií rozhodcov 
 

Rozdelenie rozhodcov a rozsah ich kompetencií: 
a) Coursing: 

 1. stupeň odbornosti – rozhodca pre coursing: vykonáva činnosť na 
národných coursingoch doma i v zahraničí. 

 2. stupeň odbornosti – medzinárodný rozhodca pre coursing: vykonáva 
činnosť na národných a medzinárodných coursingoch doma i v zahraničí. 

b) Dostihy: 
 1. stupeň odbornosti – dráhový pozorovateľ: vykonáva činnosť na 

národných a medzinárodných dostihoch doma i v zahraničí. 
 2. stupeň odbornosti – hlavný rozhodca: vykonáva činnosť na národných 

a medzinárodných dostihoch doma i v zahraničí. 
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1.4 Podmienky čakateľstva 
 

1.4.1 Čakateľom sa môže stať žiadateľ splnením požiadaviek stanovených v tomto 
poriadku. 

1.4.2 Žiadateľ zašle DCK žiadosť o čakateľa na funkciu rozhodcu s odporúčaním klubu 
v pôsobnosti DCK, ktorého je žiadateľ členom. 

1.4.3 DCK po posúdení žiadosti a splnenia podmienok pre prijatie za čakateľa 
rozhodne o pripustení žiadateľa k prijímacej skúške pred skúšobnú komisiu. 

1.4.4 Podmienky pre prijatie čakateľa: 
a) odborné, fyzické, verbálne a morálne predpoklady, 
b) úspešne absolvovaný psychologický test psychológom určeným SKJ, 
c) plnoletosť, 
d) uchádzač musí preukázať, že sa za posledné 3 roky zúčastnil so svojim psom 

(psami), ktorého je vlastníkom, minimálne desiatich coursingov/dostihov 
usporiadaných pod záštitou FCI. Výnimku môže povoliť DCK rodinným 
príslušníkom žijúcim s vlastníkom psa/psov v spoločnej domácnosti, 

e) uchádzač musí doložiť potvrdenie usporiadateľov coursingov/dostihov 
(PREUKAZ ADEPTA) o tom, že pracoval minimálne 5x na pozícii vedúceho 
dostihov/coursingu, štartéra alebo technickej obsluhy návnady (ťahač alebo 
naťahovač) na dostihoch/coursingoch organizovaných pod záštitou SKJ 
v období maximálne 3 rokov pred podaním žiadosti o menovanie za čakateľa,  

f) uchádzač doloží dôkaz o tom, že bol za posledné 3 roky členom klubu 
v pôsobnosti DCK, 

g) odporúčanie príslušného klubu v pôsobnosti DCK, ktorého je uchádzač 
členom, 

h) nebolo mu za posledných 5 rokov udelené disciplinárne opatrenie zo strany 
DCK, klubu alebo SKJ alebo nie je v disciplinárnom konaní s uvedenými 
inštitúciami, 

i) uchádzač musí mať odborné znalosti, 
j) úspešné absolvovanie prijímacej skúšky pred skúšobnou komisiou 

menovanou DCK. 
Body a) až g) musia byť splnené pred zaslaním žiadosti a podkladov DCK na 
prejednanie.  
 
 

1.5 Prijímacia skúška 
 

1.5.1 Prijímacia skúška je písomná, jej rozsah určí skúšobná komisia. O výsledku 
skúšky musí byť účastník informovaný a o jej priebehu musí byť vykonaný zápis. 
Skúšky organizuje a skúšobnú komisiu menuje DCK. 

1.5.2 Uchádzač musí pred skúšobnou komisiou preukázať základné znalosti najmä z: 
a) anatómia a fyziológia psa, 
b) štandard plemien oprávnených štartovať na dostihoch/coursingu, 
c) správanie pri vykonávaní funkcie rozhodcu, 
d) platné poriadky SKJ, najmä Stanovy, Štatút DCK, Národný dostihový 

a coursingový poriadok SR a ďalšie, 
e) FCI predpisy, najmä FCI Dostihový a coursingový poriadok. 

1.5.3 V prípade neúspechu môže byť žiadateľ opakovane preskúšaný. 
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1.5.4 Účasť na prijímacích skúškach a prípadných opakovaniach je spoplatnená sumou 
stanovenou DCK. Táto suma musí byť uhradená pred začatím skúšky. 

1.5.5 Všetky dokumenty týkajúce sa skúšok čakateľov na rozhodcu sú trvale 
archivované v zložke rozhodcov. 

 
 

1.6 Príprava čakateľov 
 

1.6.1 Príprava čakateľov je metodicky riadená DCK. DCK vydá čakateľovi hospitačný 
preukaz a zapíše ho do zoznamu čakateľov. 

1.6.2 Príprava čakateľa prebieha minimálne 2 roky, maximálne 5 rokov. 
1.6.3 Čakateľ má povinnosť zúčastniť sa prednášok organizovaných DCK. 
1.6.4 Počas prípravného obdobia čakateľ v prípade záujmu o: 

a) rozhodcu pre coursing sa najmenej 15x zúčastní hospitácie na coursingu 
organizovanom pod záštitou FCI.  

b) dráhového pozorovateľa sa najmenej 10x zúčastní hospitácie na dostihoch 
organizovaných pod záštitou FCI. 

c) rozhodcu pre coursing a zároveň dráhového pozorovateľa sa najmenej 13x 
zúčastní hospitácie na coursingu organizovanom pod záštitou FCI a najmenej 
7x sa zúčastní hospitácie na dostihoch organizovaných pod záštitou FCI. 

1.6.5 Čakateľ požiada usporiadateľa podujatia o vykonanie hospitácie. Usporiadateľ 
môže riadne prihláseného čakateľa odmietnuť len v prípade, ak: 
a) už prijal na daný pretek riadne prihlášky čakateľov tak, že naplnil maximálny 

počet čakateľov podľa bodu 1.6.6 alebo 
b) s vykonaním hospitácie nesúhlasí rozhodca, u ktorého by sa mala hospitácia 

konať alebo 
c) s vykonaním hospitácie nesúhlasí vedúci dostihu/coursingu. 

1.6.6 U jedného rozhodcu môže v jeden deň hospitovať 1 čakateľ na 1 rozbeh/kolo, 
celkovo tak maximálne 2 čakatelia, ak rozhodca v daný deň posudzuje aj finálový 
beh/2. kolo. 

1.6.7 Počas jednej hospitácie musí čakateľ písomne ohodnotiť minimálne 10 behov. 
1.6.8 Čakateľ môže absolvovať hospitáciu aj u zahraničného rozhodcu, podmienkou 

však je, že rozumie jazyku tohto rozhodcu. 
1.6.9 Hospitačný preukaz čakateľa rozhodca podpíše a odovzdá čakateľovi.  
1.6.10 Hospitácie musia byť uvedené i v Správe o dostihu / coursingu. 
1.6.11 Čakateľ na rozhodcu pre coursing alebo na dráhového pozorovateľa po 

absolvovaní stanoveného počtu hospitácií pošle na DCK žiadosť o záverečnú 
skúšku spolu s originálom hospitačného preukazu čakateľa. 
 
 

1.7 Záverečná skúška 
 

1.7.1 Záverečné skúšky čakateľov vykonáva skúšobná komisia menovaná DCK. 
Pozostáva z dvoch častí: 
a) teoretickej – obsahuje skúšku zo všeobecných a odborných znalostí, pri 

ktorej čakateľ preukazuje vedomosti z: 
1) anatómia, fyziológia a pohyb chrta, 
2) zdravie a správanie chrta, 
3) tréning a príprava dostihového chrta, 
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4) princípy a technika posudzovania, správanie rozhodcu, 
5) národné predpisy týkajúce sa dostihov/coursingu, hodnotenia, 

rozhodcov, ako aj ďalšie súvisiace predpisy, 
6) FCI predpisy týkajúce sa dostihov/coursingu, hodnotenia, rozhodcov 

a súvisiace predpisy FCI, 
7) čakateľ musí byť schopný komentovať správanie chrta pri 

prenasledovaní návnady. Čakateľ musí pred skúšobnou komisiou 
dokázať, že: 
 pozná históriu, vlastnosti plemien chrtov ich charakter,  
 ovláda rozdiely v štýle prenasledovania návnady u jednotlivých 

plemien chrtov a vie ich rozlíšiť v praxi, 
 dokáže rozlíšiť správanie chrta pri prenasledovaní návnady z hľadiska 

hodnotiacich kritérií a vie správne prideliť body. 
Teoretická skúška je ústna a písomná. Koná sa vo vopred určenom termíne. 
Skúšobná komisia potvrdí protokol o skúške svojimi podpismi a napíše 
záverečné hodnotenie. Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti skúšky 
bude čakateľ oboznámený s termínom a miestom konania praktickej skúšky.  
 

b) praktickej – pozostáva z praktického posúdenia najmenej šiestich behov, 
minimálne dvoch rôznych plemien, vrátane vypracovania písomného 
hodnotenia psov. Skúšajúcimi musia byť minimálne dvaja rozhodcovia 
s odbornosťou 2. stupňa v dostihoch/coursingu, v závislosti od typu 
odbornosti čakateľa. O výsledku skúšky musí byť čakateľ informovaný 
a o priebehu skúšky musí byť vykonaný zápis. Postup skúšky: 

 čakateľ posúdi minimálne šesť behov najmenej dvoch rôznych plemien 
a udelí hodnotenie, 

 čakateľ zhodnotí terén a dráhu. 
Čakateľ komentovaním odôvodní svoje hodnotenie a odpoveďou na uložené 
otázky zo strany skúšobnej komisie preukáže získané vedomosti v praxi. 
Skúšobná komisia potvrdí protokol o skúške svojimi podpismi a napíše 
záverečné hodnotenie čakateľa. 

1.7.2 V prípade neúspešného absolvovania záverečnej skúšky, má čakateľ nárok na 
jeden opravný termín v lehote do 1 roka. Ak nebude úspešný ani v opravnom 
termíne, musí absolvovať celý proces prípravy na rozhodcu od začiatku. 

1.7.3 Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky čakateľa predkladá skúšobná 
komisia protokol o skúškach a návrh na menovanie za rozhodcu DCK. 

1.7.4 Návrh skúšobnej komisie nezakladá čakateľovi právny nárok na menovanie za 
rozhodcu. 

1.7.5 Účasť na záverečných skúškach a prípadnom opakovaní podlieha poplatku, ktorý 
musí byť uhradený pred začatím skúšky. 

 
 
1.8  Zvýšenie odbornosti rozhodcov 
 
1.8.1 Rozhodca pre coursing alebo dráhový pozorovateľ môže požiadať o zvýšenie 

svojej odbornosti na 2. stupeň najmenej tri roky po vymenovaní a splnení 
podmienky pre zvýšenie odbornosti rozhodcov: 
a) Zvýšenie odbornosti dráhového pozorovateľa na hlavného rozhodcu možno 

povoliť dráhovému pozorovateľovi, ktorý posudzuje najmenej 3 roky, posúdil 
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najmenej 5 dostihov organizovaných pod záštitou FCI a nedopustil sa 
priestupkov proti poriadkom SKJ a FCI. Rovnako bude hodnotené 
posudzovanie v uplynulom 3-ročnom období, najmä po stránke odbornej, 
morálnej a etickej.  

b) Zvýšenie odbornosti rozhodcu pre coursing na medzinárodného rozhodcu pre 
coursing možno povoliť rozhodcovi pre coursing, ktorý posudzuje najmenej 3 
roky, posúdil najmenej 5 národných coursingov organizovaných pod záštitou 
FCI (všetky behy v 1. aj v 2. kole) a nedopustil sa priestupkov proti poriadkom 
SKJ a FCI. Rovnako bude hodnotené posudzovanie v uplynulom 3-ročnom 
období, najmä po stránke odbornej, morálnej a etickej.   

1.8.2 Žiadosť o zvýšenie odbornosti podáva uchádzač písomne DCK, ktorá rozhodne 
o prijatí alebo odmietnutí žiadosti. 

1.8.3 V prípade prijatia žiadosti DCK uchádzačovi stanoví termín záverečných skúšok.  
1.8.4 Záverečné skúšky žiadateľov o zvýšenie odbornosti vykonáva skúšobná komisia 

menovaná DCK. Pozostáva z dvoch častí: 
a) teoretickej – obsahuje skúšku zo všeobecných a odborných znalostí, pri 

ktorej žiadateľ preukazuje vedomosti z: 
1) princípy a technika posudzovania, správanie rozhodcu, 
2) národné predpisy týkajúce sa dostihov/coursingu, hodnotenia, 

rozhodcov, ako aj ďalšie súvisiace predpisy, 
3) FCI predpisy najmä FCI Dostihový a coursingový poriadok, Medzinárodná 

smernica pre rozhodcov pre coursing a súvisiace predpisy FCI, 
4) žiadateľ musí byť schopný komentovať správanie chrta pri 

prenasledovaní návnady. Žiadateľ musí pred skúšobnou komisiou 
dokázať, že: 
 pozná vlastnosti plemien chrtov ich charakter,  
 ovláda rozdiely v štýle prenasledovania návnady u jednotlivých 

plemien chrtov a vie ich rozlíšiť v praxi, 
 dokáže rozlíšiť správanie chrta pri prenasledovaní návnady z hľadiska 

hodnotiacich kritérií a vie správne prideliť body. 
Teoretická skúška je ústna a písomná. Koná sa vo vopred určenom termíne. 
Skúšobná komisia potvrdí protokol o skúške svojimi podpismi a napíše 
záverečné hodnotenie. Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti skúšky 
bude žiadateľ oboznámený s termínom a miestom konania praktickej skúšky.  
 

b) praktickej – pozostáva z praktického posúdenia najmenej desiatich behov, 
minimálne troch rôznych plemien, vrátane vypracovania písomného 
hodnotenia psov. Skúšajúcimi musia byť minimálne dvaja rozhodcovia 
s odbornosťou 2. stupňa v dostihoch/coursingu, v závislosti od typu 
odbornosti žiadateľa. O výsledku skúšky musí byť žiadateľ informovaný 
a o priebehu skúšky musí byť vykonaný zápis. Postup skúšky: 

 žiadateľ posúdi minimálne desať behov najmenej troch rôznych 
plemien a udelí hodnotenie, 

 žiadateľ zhodnotí terén a dráhu. 
Žiadateľ komentovaním odôvodní svoje hodnotenie a odpoveďou na uložené 
otázky zo strany skúšobnej komisie preukáže získané vedomosti v praxi. 
Skúšobná komisia potvrdí protokol o skúške svojimi podpismi a napíše 
záverečné hodnotenie žiadateľa. 
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1.8.5 V prípade neúspechu môže byť žiadateľ o zvýšenie odbornosti opakovane 
preskúšaný, najmenej s odstupom pol roka. 

1.8.6 Vymenovanie za medzinárodného rozhodcu pre coursing alebo za hlavného 
rozhodcu nie je nárokovateľné. 

 
 
1.9 Pozastavenie výkonu činnosti rozhodcu, odvolanie rozhodcu 
 
1.9.1 Rozhodca, ktorý nerozhodoval viac ako 5 rokov, bude dočasne vyňatý zo 

zoznamu rozhodcov a musí požiadať o preskúšanie v súlade s jeho odbornosťou. 
Spolu so žiadosťou o preskúšanie predloží doklad o vykonaní minimálne troch 
hospitácií v priebehu posledného kalendárneho roka. 

1.9.2 Odvolaní a z evidencie musia byť vyškrtnutí čakatelia a rozhodcovia zaoberajúci 
sa obchodovaním so psami alebo spolupracujúci s obchodníkmi so psami. 

1.9.3 Odvolaní a z evidencie musia byť vyškrtnutí čakatelia a rozhodcovia, ktorí nie sú 
členom klubu v štruktúrach SKJ, ktorý patrí do pôsobnosti DCK v súlade s jej 
štatútom.  
 

 
 

2. Etický kódex rozhodcov 
 
 

2.1 Všeobecné ustanovenia 
 

2.1.1 Tento etický kódex rozhodcu (ďalej len „Kódex“) je určený na vymedzenie rámca 
pravidiel správania a morálnych zásad pre rozhodcov za účelom zachovania 
integrity, kompetencie a efektivity rozhodcovského zboru ako celku. 

2.1.2 Kódex platí pre všetkých dráhových pozorovateľov, rozhodcov pre coursing, 
medzinárodných rozhodcov pre coursing, hlavných rozhodcov, čakateľov a 
rozhodcov zvyšujúcich si odbornosť. 

 
 

2.2 Konflikt záujmov 
 

2.2.1 Konflikt záujmov predstavuje akýkoľvek záujem, vzťah, asociáciu alebo činnosť, 
ktorá je v rozpore s povinnosťou rozhodcu zabezpečiť hodnotenie všetkých psov 
na základe ich kvalít a bez akýchkoľvek predsudkov či nátlaku vytváraného na 
rozhodcov. 

2.2.2 Konflikt záujmov vzniká najmä vtedy, ak osobné záujmy rozhodcu ovplyvňujú 
rozhodnutie rozhodcu alebo schopnosť rozhodcu konať v najlepšom záujme 
štartujúcich psov. 

2.2.3 Je nevyhnutné, aby rozhodca dodržiaval pravidlá uvedené v tomto Kódexe 
a nebol členom skupiny osôb, v rámci ktorej existuje možnosť vzniku konfliktu 
záujmov. 
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2.3 Posudzovanie 
 

2.3.1 Rozhodca má povinnosť odmietnuť posudzovať dostihy/coursing, ktorý je 
usporiadaný organizáciou, ktorá nie je zastrešená členskou organizáciou FCI. 

2.3.2 Rozhodca môže posudzovať výhradne tie plemená, ktoré smú byť pripustené na 
štart podľa FCI Dostihového a coursingového poriadku a Národného dostihového 
a coursingového poriadku platného v krajine rozhodovania. 

2.3.3 Rozhodca písomne potvrdí usporiadateľovi prijatie delegovania. Prijatím 
delegovania rozhodca vyslovuje súhlas s podmienkami, ktoré usporiadateľ či 
delegujúci orgán uviedol. 

2.3.4 Rozhodca nahlásený na účasť na danom podujatí je povinný informovať vedenie 
tohto podujatia o akomkoľvek probléme pred jeho začiatkom. Predčasné 
ukončenie potvrdenej účasti je možné len po predchádzajúcom oznámení 
vedeniu podujatia a súhlase jeho vedúceho. 

2.3.5 Rozhodca nesmie posúdiť psa vo svojom majetku, v majetku svojho partnera, 
člena najbližšej rodiny alebo akejkoľvek osoby žijúcej s ním v spoločnej 
domácnosti.  

2.3.6 Rozhodca, ktorého pes sa zúčastňuje dostihov/coursingu, nesmie vykonávať 
svoju funkciu pre príslušnú triedu/pohlavie, musí byť nahradený a musí sa 
zdržiavať v priestore prístupnom ostatným súťažiacim. 

2.3.7 Rozhodca nesmie verejne zaujať postoj voči akémukoľvek psovi, ktorého by 
mohol na dostihu/coursingu hodnotiť. 

2.3.8 Rozhodca sa nemá žiadnym spôsobom snažiť ovplyvňovať iných rozhodcov. 
2.3.9 Rozhodca vykonávajúci svoju funkciu je povinný hodnotiť psov presne podľa 

pravidiel a zásad rozhodovania podľa FCI Dostihového a coursingového poriadku 
a v prípade coursingu aj FCI Medzinárodnej smernice pre rozhodcov pre cousing. 
Ako doklad o vykonanom hodnotení slúži list rozhodcu, ktorý musí byť 
vlastnoručne podpísaný rozhodcom, ktorý dané behy posudzoval. 

2.3.10 Rozhodca nesmie nepravdivo prezentovať akékoľvek poznatky v mene FCI. 
2.3.11 Rozhodca si nechá od vedúceho coursingu/dostihu potvrdiť svoj výkon funkcie 

na danom podujatí do Preukazu rozhodcu, ktorý vydáva DCK. 
 

 

2.4  Všeobecné správanie rozhodcov 
 

Rozhodcovia sú za účelom dosiahnutia čo najvyššej úrovne správania povinní 
dodržiavať nasledujúce pravidlá správania:  
a) Správanie rozhodcu musí byť v súlade so zásadami platnými pre dobré športové 

správanie – fair play.  
b) Rozhodca musí byť pri rozhodovaní zásadový, objektívny a neutrálny.  
c) Rozhodca má priateľské avšak rozhodné vystupovanie voči účastníkom podujatia. 

Správa sa korektne a koná vždy zdvorilo. 
d) Rozhodca nesmie verejne spochybňovať hodnotenie, čestnosť a dobrú vieru svojich 

kolegov – rozhodcov.  
e) Rozhodca je povinný udržiavať a rozvíjať si svoje schopnosti a zručnosti neustálym 

získavaním informácií o vývoji dostihov a coursingu, a všetkých zmenách týkajúcich 
sa pravidiel a zásad hodnotenia.  

f) V prípade, že je rozhodca poverený hodnotením dostihov/coursingu, nesmie požívať 
žiadne alkoholické nápoje alebo omamné látky pred ani v priebehu súťaže až do jej 
skončenia. 
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g) Neusilovať sa pred začiatkom kola o oboznámenie sa s menami, číslami 
a národnosťami účastníkov využitím katalógu alebo predbežných výsledkov. 

h) Sústrediť sa výlučne na rozhodovanie a nerozptyľovať sa zbytočnou komunikáciou 
s účastníkmi, kolegami – rozhodcami alebo majiteľmi psov/psovodmi a nevykonávať 
žiadnu činnosť, ktorá by mohla odpútavať ich pozornosť.  

i) Rozhodca nesmie vystupovať tak, aby nejakým spôsobom znevážil reputáciu FCI, SKJ 
alebo dostihov/coursingu. 

 
 
 

3. Disciplinárny poriadok 

 
3.1 Disciplinárne opatrenia rozhodcov – disciplinárne konanie 
 
3.1.1 Čakateľovi alebo rozhodcovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom poruší FCI Dostihový 

a coursingový poriadok, Národný dostihový a coursingový poriadok SR a ostatné 
predpisy, poruší etiku rozhodcu alebo svojim vystupovaním a správaním poruší 
morálne zásady, resp. dobré meno SKJ a slovenskej kynológie, môže byť uložené 
disciplinárne opatrenie. 

3.1.2 Ak je proti čakateľovi alebo rozhodcovi podaná sťažnosť súvisiaca s jeho 
výkonom, DCK rozhodne o prijatí/neprijatí sťažnosti a vykoná šetrenie. DCK 
rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia, pokiaľ bude preukázané 
porušenie. 

3.1.3 DCK môže na základe odporúčania zriaďovateľa, alebo aj na základe vlastných 
zistení o porušení FCI Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku, 
Národného dostihového a coursingového poriadku SR a ostatných predpisov 
uložiť disciplinárne opatrenia. 

3.1.4 Podľa závažnosti priestupku môže byť prijaté nasledujúce disciplinárne 
opatrenie: 

a) upustenie od uloženia trestu, 
b) napomenutie, 
c) podmienečné pozastavenie výkonu činnosti čakateľa / rozhodcu, 
d) pozastavenie výkonu činnosti čakateľa / rozhodcu na dobu určitú, 
e) zákaz výkonu činnosti čakateľa / rozhodcu a jeho vyčiarknutie zo zoznamu 

čakateľov / rozhodcov. 
3.1.5 Čakateľ / rozhodca má právo odvolať sa proti rozhodnutiu DCK na Prezídium 

UKK alebo Valné zhromaždenie, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 
3.1.6 O prijatom disciplinárnom opatrení musí byť informovaný klub, ktorého je 

rozhodca členom ihneď po nadobudnutí jeho platnosti a v prípade, že mu bude 
uložený zákaz výkonu činnosti rozhodcu aj príslušný usporiadateľ podujatia. 

 
 

4. Platnosť a účinnosť 
 
Poriadok pre rozhodcov pre coursing a dostihy bol schválený na zasadnutí Prezídia ÚKK 
dňa 29.05.2018 v Bratislave. 
 
Znenie poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. 


