
 
 

 

Zápisnica zo schôdze Výboru RHS z dňa 20. 12. 2015 

 

 

Prítomní: 

R. Bočák, A. Palárcová, I. Pádej, M. Petrovská 

Telefonicky: 

M. Mariščáková 

 

Program: 

1. Zabezpečenie preteku Majstrovstvá Slovenska 2016 v Ţiline, 5. – 6. 3. 2016 

2. Poplatky za tréningové a licenčné behy v roku 2016 

3. Členský bonus 

4. Nový klubový titul Športový víťaz RHS 

5. Úprava podmienok pre získanie titulu Klubový šampión RHS 

6. Čestné členstvo pre pána Jozefa Kaffku 

7. Ostatné 

 

Riešené otázky: 

1. Výbor prejednal zabezpečenie preteku Majstrovstvá Slovenska v coursingu konaného 

dňa 5. – 6. 3. 2015 v Ţiline. Riešili sa hlavne otázky zabezpečenia personálu na pretek, 

sponzori a ceny pre víťazov. 

 

2. Výbor upravil výšku niektorých klubových poplatkov. Jedná sa o poplatky za 

tréningové a licenčné behy. Tie budú s platnosťou od 1. 1. 2016 nasledovné: 

 

- Tréningový beh – člen 3 € beh/pes, nečlen – 6 € beh/pes 

- Licenčný beh – člen 5 € beh/pes, nečlen – 10 € beh/ pes 

 



 
 

ÁNO: 5 NIE: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

3. Výbor schválil nové výhody vyplývajúce z členstva v klube RHS formou Členského 

bonusu. Ten bude pre rok 2016 nasledovný: 

 

a) Pokiaľ člen klubu RHS absolvuje minimálne 2 preteky (coursing alebo dostihy) 

v sezóne 2016, ktoré usporadúva klub RHS, získa v sezóne 2017 50% zľavu zo 

štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného 

výberu. 

 

b) Pokiaľ člen klubu RHS absolvuje všetky preteky v sezóne 2016, ktoré usporadúva 

klub RHS (pri chrtoch coursing aj dostihy), získa v sezóne 2017 100% zľavu zo 

štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného 

výberu. 

 

Členský bonus bude uplatnený pri preukázaní sa štartovaním, resp. umiestnením 

vo výsledkovej tabuľke v poţadovanom počte pretekov. Členský bonus sa viaţe na 

majiteľa, nie na psa a je neprenosný. Bude uplatnený formou zľavového vouchera. 

50% a 100% zľava nie je kombinovateľná, tzn. ţe majiteľ pri absolvovaní 

všetkých pretekov stráca moţnosť vyuţitia 50% zľavy a môţe tak uplatniť len 

100% zľavu z poplatku. Voucher nebude moţné zameniť za hotovosť, a ani ho 

vyuţiť ako zľavu na iné druhy poplatkov  (členské, tréningy, licenčné behy, atď...). 

Platný je len voucher, ktorý má pečiatku klubu RHS a podpis člena výboru RHS 

alebo organizátora niektorého z pretekov RHS. Zľava bude započítaná po 

predloţení vouchera pri platbe štartovného na mieste preteku.  

 

ÁNO: 5 NIE: 0 ZDRŢAL SA: 0 

Zodpovedná osoba: I. Pádej a regionálni zástupcovia 

 

4. Klub RHS vytvoril moţnosť získania nového titulu Športový víťaz RHS. Tento titul sa 

bude zvlášť zadávať pre chrty a zvlášť pre nechrty. U nechrtov nahrádza doterajší titul 

Coursingový víťaz RHS pre nechrty. Podmienky pre získanie titulu za rok 2016 budú 

zverejnené na webovej stránke klubu RHS do konca januára 2016. Titul môţu získať 

rovnako členovia RHS ako aj nečlenovia klubu. 

 

ÁNO: 5 NIE: 0 ZDRŢAL SA: 0 

Zodpovedná osoba: I. Pádej 

 

5. Výbor upravil niektoré pravidlá pre získanie titulu Klubový šampión RHS. Jedná sa 

hlavne o pravidlo umiestnenia sa na ME/MS. Nové pravidlá budú zverejnené na 

webovej stránke klubu RHS do konca januára 2016. 



 
 

 

ÁNO: 5 NIE: 0 ZDRŢAL SA: 0 

Zodpovedná osoba: I. Pádej 

 

6. Výbor schválil prijatie p. Jozefa Kaffku za čestného člena klubu RHS a tým mu chce 

vyjadriť poďakovanie za doterajšiu spoluprácu a tvorbu webovej stránky klubu RHS. 

 

ÁNO: 5 NIE: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

7. Výbor okrem iného riešil návrh a tvorbu novej klubovej pečiatky (zodpovední: I. 

Pádej, M. Petrovská), prehľadné zverejnenie členov klubu na webovej stránke RHS 

(zodpovední: M. Petrovská, K. Chupeková) a rovnako tak aj zverejnenie základných 

informácii pre začínajúcich pretekárov „Desatoro začínajúceho pretekára“ na webovej 

stránke RHS (zodpovedný: R. Bočák)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal I. Pádej 


