
 

 
 Zápisnica z členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia 

 
Miesto a termín konania: Lietavská Lúčka, 18.10.2015 
Začiatok a ukončenie: 10.00 hod. – 19.30 hod. 
Zúčastnení: 13 prítomných + 9 formou písomného poverenia  
 
Program: 

1. Zhodnotenie práce a výsledkov klubu RHS za posledný rok 
2. Stratégia a vízia klubu na nasledujúce obdobie 
3. Voľba členov výboru RHS 
4. Kalendár plánovaných podujatí RHS na rok 2016  a ich personálne obsadenie 
5. Rôzne 

 
Členskú schôdzu otvoril Vladimír Ferko a následne ju viedli Vladimír Ferko a Emília Petrovská. Za 
zapisovateľa bola poverená Emília Petrovská. 
 
 

1. Zhodnotenie práce a výsledkov klubu RHS za posledný rok 
Klub RHS počas sezóny 2015 zorganizoval veľké množstvo tréningov v rôznych lokalitách a tieto 
športové podujatia: 

 CACT, Jarné derby + pretek pre nechrty, Moldava nad Bodvou: organizačne výborne 
zabezpečený pretek, ideálne zázemie, príčinou nižšej účasti mohla byť nová lokalita. 

 CACIL, CACT, Majstrovstvá SR 2015 chrtov + Majstrovstvá SR 2015 nechrtov, Žilina: 
štandardne kvalitne zorganizovaný pretek, osvedčená lokalita, personál, zázemie. 

 CACIL, CACT, Majstrovstvá SR 2015 na dráhe, Rábapatona 

 CACIL, CACT Čičmianske srdce + pretek pre nechrty: nová veľmi atraktívna lokalita, výborne 
zorganizovaný pretek, ideálne zázemie, výborné ohlasy. 

 
Pri plánovaní akcií nie je možné (za súčasného stavu informovanosti zo strany DCK SKJ) v čase 
nahlasovania termínov CACIL a CACT pretekov odhadnúť vhodný termín, a preto sa aj v roku 2016 
môže stať, že v jednom víkende budú organizovať preteky rôzne kluby (krajiny) v blízkych lokalitách. 
Preto je potrebné, aby DCK SKJ spolupracovala a posielala predbežné kalendáre akcií tak, ako sa to 
robilo za predchádzajúcej DCK. 
 
O stave financií podala správu Emília Petrovská. Zároveň bola viacerými členmi navrhnutá úprava 
výšky poplatkov za tréningy a licenčné behy. Tiež bola navrhnutá úprava spôsobu platenia členských 
poplatkov. Všetky informácie ohľadom poplatkov budú zverejnené na internetovej stránke RHS. 
 
 

2. Stratégia a vízia klubu na nasledujúce obdobie. 
Všetci prítomní sa zhodli, že je potrebné sprehľadniť registráciu prihlásených členov, a to v rámci 
klubovej internetovej stránky, kde sa podľa možností vytvorí samostatný systém prihlasovania členov 
cez heslá. 
 
Na stránkach klubu pribudne možnosť inzercie, bližšie podmienky zverejňovania inzercie určí výkonný 
výbor RHS. 
 
Za čestného člena klubu RHS bola prijatá Dáša Šuleková (bývalý dlhoročný predseda klubu). 
Hlasovanie: za: 22, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Všetky lokality, okrem bratislavskej, disponujú dostatočnou technikou na tréningy. Táto lokalita sa 
dočasne vyrieši záložným navijakom zo Žiliny. V prípade, že tento nebude postačovať, bude ihneď 
zakúpený nový navijak. 
Hlasovanie: za: 19, proti: 0, zdržal sa: 3 
 
 
 



 

Vzhľadom na súčasný stav techniky pre organizovanie pretekov, Jana Mrázová navrhla predať 
motorkový navijak (zo Žiliny) a zakúpiť nový s vyšším výkonom. Do 15.11.2015 treba preveriť 
možnosti kúpy nového navijaku a predložiť výkonnému výboru cenové ponuky na prerokovanie. 
Poverení: Emília Petrovská, Martina Mariščáková, Alena Palárcová. 
 
Niektorí členovia predložili návrh na zrušenie a zároveň rozdelenie súčasného klubu RHS na 3 
samostatné, ale navzájom spolupracujúce kluby podľa geografickej lokality. Keďže boli na túto tému 
protichodné názory, došlo k hlasovaniu o otázke: „Súhlasíte s podaním návrhu na zrušenie a následné 
rozdelenie klubu na 3 časti?“ 
Hlasovanie: za: 9, proti: 12, zdržal sa: 1 
 
 

3. Voľba členov výboru RHS. 
Na Mimoriadnej členskej schôdzi RHS v roku 2014 sa dohodlo, že súčasný výbor bol zvolený na 1 rok. 
Ukázalo sa, že niektoré funkcie sa dajú skumulovať a pre zjednodušenie komunikácie treba znížiť 
počet členov výkonného výboru s hlasovacím právom. 
 
Navrhované funkcie členov výkonného výboru: 

1. predseda 
2. podpredseda 
3. člen výboru pre financie 
4. regionálny zástupca pre východné Slovensko 
5. regionálny zástupca pre stredné Slovensko 
6. regionálny zástupca pre západné Slovensko 

 
Výkonný výbor bude 5 členný. Každý regionálny zástupca bude zároveň aj zástupca pre nechrty. 
Funkcia podpredsedu bude kumulovaná s funkciou jedného zo zástupcov regiónu. Ostatné funkcie 
nemôžu byť kumulované. 
 
Ďalším orgánom RHS je Kontrolná a revízna komisia. 
 
Ostatné klubové funkcie sú: 

 zástupca RHS v DCK SKJ 

 pokladník 

 registrátor licencií pre nechrty 

 zástupca pre technické vybavenie 

 referent klubového spravodaja 
 
Hlasovanie: za: 19, proti: 2, zdržal sa: 1 
 
 
Výkonný výbor: 
 
Predseda: 

Nominovaní: Hlasovanie: 

Za: Zdržal sa: 

Radovan Bočák 12  
5 Alena Palárcová 5 

Vladimír Ferko Nominácia stiahnutá 

 
Regionálny zástupca pre východné Slovensko: nominovaná Martina Mariščáková 
Hlasovanie: za: 21, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Regionálny zástupca pre stredné Slovensko: nominovaní: Alena Palárcová a Miroslav Žikavský, 
ktorý nomináciu stiahol. 
Hlasovanie: za: 21, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Regionálny zástupca pre západné Slovensko: nominovaní: Ivan Pádej, Dana Macejová a Vladimír 
Ferko, poslední dvaja menovaní svoje nominácie stiahli. 
Hlasovanie: za: 21, proti: 0, zdržal sa: 1 



 

Podpredseda: Po vzájomnej dohode novozvolených regionálnych zástupcov bola nominovaná Alena 
Palárcová. 
Hlasovanie: za: 21, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Člen pre financie: nominovaná Emília Petrovská 
Hlasovanie: za: 20, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
 
Kontrolná a revízna komisia: 
 
Nominovaní: Vladimír Ferko, Michal Mikula, Tibor Mariščák. 
Hlasovanie: za: 20, proti: 2, zdržal sa: 0 
 
Novozvolení členovia Kontrolnej a revíznej komisie si spomedzi seba zvolili predsedu, ktorým je 
Vladimír Ferko. 
 
 
Ostatné klubové funkcie: 
 
Zástupca RHS v DCK SKJ: nominovaný Vladimír Ferko 
Hlasovanie: za: 20, proti: 2, zdržal sa: 0 
 
Pokladník: nominovaná Dana Macejová 
Hlasovanie: za: 22, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Registrátor licencií pre nechrty: nominovaná Dana Macejová 
Hlasovanie: za: 22, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Referent klubového spravodaja: nominovaný Ivan Pádej 
Hlasovanie: za: 22, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Zástupca pre technické vybavenie: nominovaný Miroslav Žikavský 
Hlasovanie: za: 22, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Všetky tieto zmeny budú upravené v stanovách. Vzhľadom na to, že pôvodné sídlo klubu sa zruší, 
zmení sa po registrácii nových stanov na MV SR sídlo klubu na novú adresu: Jána Čajdu 1, 010 04 
Žilina. 
Stanovy upraví Vladimír Ferko, registráciu stanov na Ministerstve vnútra SR zabezpečí Radovan 
Bočák. 
 
 

4. Kalendár plánovaných podujatí RHS na rok 2016  a ich personálne obsadenie 
 
Chrty: 

 5. - 6.3.2016 CACIL, CACT coursing Žilina, Majstrovstvá Slovenska 2016, vedúca preteku: 
Alena Palárcová 

 7.5.2016 CACIL, CACT dostih Rábapatona, Majstrovstvá Slovenska 2016, vedúci preteku: 
Vladimír Ferko 

 CACT coursing Bratislava, Grand Prix, vedúca preteku: Dana Macejová 

 CACT coursing Moldava nad Bodvou, vedúca preteku: Martina Mariščáková 
 
O zadávanie titulu CACT k podujatiam požiadame DCK SKJ. 
 
Nechrty: 
Preteky plánujeme uskutočniť vo všetkých lokalitách, teda Bratislava, Žilina a Košice / Moldava nad 
Bodvou súbežne s pretekmi pre chrty + ďalšie samostatné akcie. Presné termíny a personálne 
obsadenie chrtích aj nechrtích akcií budú stanovené do konca roka 2015. 
 
 
 



 

5. Rôzne 
a) Vladimír Ferko prítomných oboznámil s priebehom stretnutia zástupcov klubov venujúcich sa  

coursingovému a dostihovému športu s prezidentom SKJ Jozefom Jursom. Vladimír Ferko na 
tomto stretnutí predložil pripomienky klubu RHS k Národnému dostihovému a coursingovému 
poriadku SR ako aj k štatútu DCK SKJ. Pre nedostatok času neboli prerokované všetky 
pripomienky, ale iba ich veľmi malá časť a iba niektoré z pripomienok boli schválené. 
Zápisnica zo stretnutia tu: 

b) Pre nechrtov je potrebné vypracovať Národný poriadok, ako aj pravidlá pre zadávanie titulu 
Coursingový víťaz. 

c) Pre chrtov treba navrhnúť podmienky pre zadavánie titulu Klubový coursingový víťaz. 
d) Vyhlasovanie tréningov organizovaných v dňoch pretekov RHS bude až po uzávierke 

prihlášok na preteky, prípadne po konzultácii s vedúcim preteku. 
e) Na úvod roka 2016 klub vydá Spravodaj. 

Poverený: Ivan Pádej 
f) Majstrovstvá Európy v coursingu 2016 – o tomto podujatí nemáme žiadne bližšie informácie. 

Klub RHS doteraz nebol požiadaný usporiadateľským klubom SKCHCH o spoluprácu na ME. 
Prítomní vyjadrili obavy z toho, či budú ME pripravené a zrealizované na dostatočnej 
kvalitatívnej, technickej a personálnej úrovni, keďže klub SKCHCH nedisponuje dostatočným 
odborným personálom ani technikou pre zabezpečenie takéhoto vrcholného podujatia 
v coursingu. 

 
 
Zapísala: Emília Petrovská 

http://dck.crew.sk/subory2/Zapis_zo_stretnutia_24.9.2015.pdf

