
Zápisnica zo zasadania Dostihovej a coursingovej komisie SKJ  

konanej dňa 19. 4. 2014 v Ivánke pri Nitre 

 
 

 

Prítomní: PhDr. Roman Božik, Ing. Slavomíra Božiková, Martin Dian, Ľudovít Mészáros 

Ospravedlnený: Jozef Kaffka 

Hostia: Ľuboš Csöglei 

 

Program: 

1. Otvorenie 

Zasadnutie DCK otvoril a prítomných privítal PhDr. Roman Božik. Skonštatoval, že DCK je uznášaniaschopná. 

 

2. Voľba zapisovateľa 

Prebehlo hlasovanie za zapisovateľa. Navrhnutá bola p. Božiková, ktorá bola jednohlasne zvolená všetkými 

prítomnými. 

 

3. Voľba overovateľa 

Prebehlo hlasovanie za overovateľa. Navrhnutý bol p. Dian, ktorý bol jednohlasne zvolený všetkými 

prítomnými. 

 

4. Voľba predsedu DCK 

Prebehlo hlasovanie za predsedu DCK. Navrhnutý bol PhDr. Roman Božik, ktorý bol jednohlasne zvolený 

všetkými prítomnými. 

 

5. Voľba zástupcu DCK SKJ v CdL FCI 

Prebehlo hlasovanie za zástupcu DCK SKJ v CdL FCI. Navrhnutá bola Ing. Slavomíra Božiková, ktorá bola 

jednohlasne zvolená všetkými prítomnými. 

 

6. Stretnutie na SKJ 

Roman Božik prítomných informoval o stretnutí na pôde SKJ, kde bola s výkonnou riaditeľkou SKJ p. Pilnou 

prediskutovaná činnosť DCK a jej začlenenie do štruktúr SKJ. 

 

7. Voľba registrátora licencií a administratíva 

Roman Božik oboznámil prítomných, že od začlenenia DCK do štruktúr SKJ do prvého zasadania bolo 

navrhnuté logo DCK (autorom je Slavomíra Božiková), bola vyhotovená nová pečiatka, natlačené tréningové 

karty, licenčné karty, dostihové knihy, kartičky CACT, Res. CACT, CACIL a Res. CACIL. Za registrátora 

licenčných kariet bola navrhnutá Ing. Slavomíra Božiková, ktorá bola jednohlasne zvolená všetkými 

prítomnými. Roman Božik ďalej prítomným oznámil, že bola zabezpečená kontinuita prechodu kompetencií 

z Dostihovej komisie na DCK tak, aby sa členov a kluby patriace do pôsobnosti DCK negatívne nedotkla. 

 

8. Informačná funkcia DCK SKJ 

Roman Božik oboznámil prítomných, že DCK bude informovať členov a kluby v rámci svojej pôsobnosti 

formou webovej stránky, ktorej oficiálne spustenie prostredníctvom SKJ bolo naplánovené na 25.04.2014. 

Prítomní nemali k takejto forme poskytovania informácií žiadne výhrady. Zhotovením webovej stránky 

a starostlivosťou o jej obsah bola predsedom DCK poverená Ing. Slavomíra Božiková. 

 

9. Voľba zástupcov klubov 

Roman Božik prítomných oboznámil, že DCK vyzve jednotlivé kluby patriace do pôsobnosti DCK, aby si 

zvolili spomedzi svojich členov jednu osobu, ktorá bude vykonávať v DCK funkciu zástupcu daného klubu. 

  

10. Dostihový a coursingový kalendár 

Prítomní boli oboznámení s Dostihovým a coursingovým kalendárom na rok 2014 tak, ako bol navrhnutý DK 

v roku 2013. V rámci prechodu kompetencií a platnosti nového štatútu DCK sa o tomto kalendári hlasovalo 



s prihliandnutím na žiadosť SKCHCH za coursing v Jasení so zadávaním CACT.  DCK sa jednohlasne dohodla, 

že kalendár je na rok 2013 platný v tomto znení.  

 

Coursing 

26.-27.4.2014 - medzinárodný coursing -  CACIL, CACT, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska -  Žilina  - RHS 

15.6.2014 – národný coursing – CACT, Jasenie - SKChCh 

2.-3.8.2014 - medzinárodný coursing -  CACIL, CACT Grand Prix, Bratislava - RHS  

 

Dostih 

19.4.2014 – národný dostih - Jarná cena – Ivanka pri Nitre - NDGK 

3.5.2014 – medzinárodný dostih - CACIL, CACT – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska na dráhe – Rábapatona - 

RHS 

14.6.2014 - národný dostih – CACT - Veľká cena Slovenska  - Ivanka pri Nitre - NDGK  

12.7.2014 – národný dostih - Cena obce Ivanka pri Nitre - NDGK   

23.8.2014 – národný dostih – CACT - Majstrovstvá Slovenska – Ivanka pri Nitre - NDGK 

27.9.2014 – národný dostih – CACT - Slovenské Derby  - Ivanka pri Nitre - NDGK  

 

Výťaz pre krásu a výkon 2014 

2.-3.8.2014 – coursing Grand Prix Bratislava RHS + 9.8.2014 – klubová výstava chtrov Topolčianky SKChCh 

 

 

11. Súťaž o titul „coursingový víťaz 2014“ 

Roman Božik oboznámil prítomných, že vyhodnocovať túto súťaž bude DCK na základe výsledkov 

z coursingov, ktoré na DCK zašlú jednotlivé kluby. Prebehlo hlasovanie o tom, že do seriálu pretekov za rok 

2014 sa budú započítavať 2 medzinárodné coursingy a 1 národný coursing, tento návrh bol jednohlasne zvolený. 

Prebehlo hlasovanie o pravidlách a systéme bodovania, ktorý navrhla Ing. Božiková. Tieto boli jednohlasne 

odsúhlasené. Bodovacie preteky do súťaže Coursingový víťaz 2014 sú: 

 

26.-27.4.2014 - medzinárodný coursing -  CACIL, CACT, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska -  Žilina  - RHS 

15.6.2014 – národný coursing – CACT, Jasenie - SKChCh 

2.-3.8.2014 - medzinárodný coursing -  CACIL, CACT Grand Prix, Bratislava - RHS  

 

 

12. Meranie a merací rozhodcovia 

Prebehlo hlasovanie za meracích rozhodcov. DCK jednohlasne rozhodla o tom, že meracími rozhodcami 

oprávnenými vykonávať meranie PLI a vipetov v SR budú p. Vojteková, p. Vojtek, p. Dian a p. Mozolák. 

V roku 2014 sa uskutočnia merania PLI a vipetov v termínoch, ktoré boli vyhlásené Dostihovou komisiou: 

 

29.03.2014 – výstavisko Nitra 

19.04.2014 – Ivánka pri Nitre 

03.05.2014 – Rábapatona 

09.08.2014 – Topoľčianky 

27.09.2014 – Ivánka pri Nitre 

 

13. Poplatky 

Roman Božik informoval prítomných o tých úkonoch, ktoré bude DCK vykonávať za poplatok. Prebehlo 

hlasovanie o výške poplatkov. Jednotlivé poplatky boli jednohlasne odsúhlasené takto: 

 

Licencia          10 € 

Pracovný certifikát oprávňujúci psa vystavovať v pracovnej triede  na CAC výstavách   3 € 

Tréningová knižka           2 € 

Poštovné v rámci SR           3 € 

Poštovné do zahraničia          5 € 

Ročný poplatok klubu na činnosť DCK       30 € 

Poplatok klubu za termín preteku na úrovni CACT alebo CACIL     10 € 

 



 

Minimálny počet tréningových knižiek, ktoré môže klub od DCK odobrať je 10 ks. 

 

 

14. Záver 

Roman Božik záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, zasadanie DCK rozhodlo o potrebných 

skutočnostiach a ukončil zasadanie DCK SKJ. 

   

 

V Ivánke pri Nitre, dňa 19.04.2014 

 

 

 

Zapisovateľ:  ...................................................... 

 

 

 

Overovateľ:  ...................................................... 

 

 

 

 

 

 


