
Zápisnica z členskej schôdze RHS , 20.11.2016 

Prítomní : Bočák, Ferko, Chupeková, Macejová, Mariščáková,Miertušová, Pádej, Palárcová, Polčičová, 

Žikavský 

Poverenia odovzdali : Štucko, Pózmanová, Petrovská, Novotná, Mariščák, Koňáková, Dašková  

Prílohy k zápisnici : prezenčná listina, poverenia 

 

1. Členskú schôdzu otvoril predseda klubu RHS Radovan Bočák. Privítal všetkých zúčastnených , 

poďakoval za pripravenie členskej schôdze. 

 

2. Predseda klubu odovzdal ocenenia Športový víťaz RHS chrtom aj nechrtom.  

 

• Pri tomto bode mal návrh Vladimír Ferko aby sa sprísnili podmienky pre udelenie 

tohto titulu, avšak od sprísnenia podmienok sa ustúpilo, keďže chceme prilákať čo 

najviac účastníkov na naše akcie. 

• Ivan Pádej navrhoval bližšie špecifikovať podmienku „najlepšie zdokladovaného 

výsledku“. Padli návrhy : určiť povinný pretek, alebo umiestnenie na pretekoch, 

alebo účasť na minimálne 2 pretekoch, ale rátali by sa iba 2 najlepšie výsledky, alebo 

na preteku, kde sa zúčastnili všetky jedince danej kategórie, by rozhodol lepší 

výsledok.   

Výsledok: najlepšie umiestnenie .  

Hlasovanie : ZA                   17 

        PROTI              0 

        ZDRŹAL SA      0 

 

3. Zhodnotenie roka 2016  

• Pretek v Stráňavách  - Majstrovstvá Slovenska 2016 – pretek bol zhodnotený ako 

veľmi dobrý. Organizátorom ďakujeme.  

• Dostihy Rábapatona – Medzinárodné dostihové majstrovstvá Slovenska 2016 – 

dostih bol po organizačnej stránke tiež zvládnutý výborne, jediné čo by sa mohlo 

zlepšiť v budúcom roku je účasť na tomto preteku.  

Pri tomto bode sa uvažovalo , či na dráhe v Rábapatone usporiada klub RHS aspoň 

národný pretek, ale upustilo sa od toho, kvôli zmene majiteľa dráhy a navyše ani 

nevieme v ako stave je momentálne dráha a technika na dráhe.  

Ďalej sme rozmýšľali o dráhe v Ivánke pri Nitre, kde je možné, že by bol problém 

s obsluhou techniky, avšak tu skúsime aspoň zorganizovať tréning.  

V roku 2017 sa Medzinárodné dostihové majstrovstvá Slovenska uskutočnia na dráhe 

v Kolíne. 

• Pretek v Košiciach – Cassovia cup 2016- taktiež pretek zorganizovaný na veľmi dobrej 

úrovni. V budúcnosti musíme popracovať na propagácii preteku a zvýšení účasti na 

preteku v tomto regióne.  

• Pretek v Galante – Grand Prix 2016 – veľmi dobre pripravený pretek.  



• Teriér pohár – zisková akcia, mala veľký úspech, plánuje sa aj na rok 2017 

• Česko-slovenský dostihový pohár 2016 – veľmi úspešný projekt, plánuje sa 

s pokračovaním v roku 2017.  

• V roku 2016 sa zaregistrovali nové stanovy, podal sa návrh CACIL pretekov na rok 

2017 

 

4. Plány na rok 2017  

• Krása a výkon SR – zaradená Národná  výstava psov v Bratislave 19.2.2017 

a medzinárodný pretek CACIL Žilina 29-30.4.2017 

• Medzinárodné dostihové majstrovstvá Slovenska 2017 CACIL, Kolín CZ 4.6.2017 

• Grand Prix Galanta 2017 , Cact 12.8.2017 

• Majstrovstvá Slovenska v coursingu 2017 – Košice, 23-24.9.2017 

• Termíny CACT pretekov majú byť nahlásené DCK do konca novembra 2016 

• Termíny pretekov pre nechrty majú byť oznámené do konca januára 2017 

• Plánujeme spoluprácu s pani Ratuskou, ktorá by chcela zorganizovať pretek svoriek  

• Alexander  Daško navrhol motiváciu pre majiteľov psoch chodiť na preteky 

organizované klubom : všetci majitelia, ktorí sa zúčastnia našich pretekov, budú 

zaradení do žrebovania o televízor, ktorý nám do súťaže venuje pán Daško. 

(Napríklad ak sa majiteľ zúčastní 3 pretekov organizovaných RHS bude mať 

v žrebovaní 3 lístky, ak iba 1 preteku, bude mať v žrebovaní 1 lístok) 

Žrebovanie prebehne na členskej schôdzi RHS 2017.  

 

5. Financie  

• Milka Petrovská chce odstúpiť zo svojej pozície, nahradí ju Zdenka Bočáková 

ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

• Do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci je treba dať ekonómke všetky podklady za 

predošlý mesiac. Ekonómke sa musí oznámiť aj keď sa financie za mesiac vôbec 

nepohli. Povinnosť oznámiť ekonómke príjmy a výdaje majú všetci, ktorí organizujú 

tréningy a všetci, ktorí sú zodpovední za pokladne v regiónoch.  

Ak niekto v stanovenom termíne nepošle podklady, stráca nárok na odmenu za 

vykonanú prácu.  

 

6. Technika  

• Inventúra navijakov : 

- 380V navijak aj s káblom (5KW motor) – v ZA v sklade, funkčný 

- Motorkový navijak, ktorý opravila Jana  Mrázová - v ZA v sklade, nefunkčný. Pán 

Polčič sa na neho má pozrieť, či sa dá ešte opraviť, resp. ako finančne by to vyšlo. 

Ak sa nebude dať opraviť , predá sa.  

ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 



 

- Starý navijak od p. Vojteka - v ZA v sklade, funguje iba ako záložný, ak sa raz 

pokazí, tak sa finančne neoplatí ho dať dokopy 

- 1 kufríkový navijak – v TT, funkčný používa sa na tréningy v tejto lokalite 

- 1 kufríkový navijak – v ZA, funkčný používa sa na tréningy v tejto lokalite 

- Modrý navijak od p. Jeníka - v ZA v sklade, funkčný, bude sa využívať najmä na 

preteky 

- Americký navijak INJOY - v KE v sklade, funkčný používa sa na tréningy v tejto 

lokalite 

• Riešila sa otázka kúpy 2 nových kufríkových navijakov. Jeden navijak by šiel do BA 

Dane Macejovej a druhý by šiel do MI Vladovi Ferkovi.  Je potrebné to stihnúť v roku 

2016.  

 ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

 

Ďalej k týmto navijakov je treba kúpiť batérie a nabíjačky, a ku každému navijaku 

sadu kladiek – 10ks.  Je potrebné to stihnúť v roku 2016.  

ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

 

 Kladky sa ešte preveria, od koho by ich bolo dobre nakúpiť, alebo dať vyrobiť. Osloví 

sa pán Holoch a  Dáša Šuleková povedala, že zistí od pani z Čiech za koľko predáva 

kladky, takisto nám dá kontakt na výrobcu kufríkových navijakov.  

- 4kolka je momentálne v nepojazdnom stave v sklade v ZA.  Pán Polčič sa na ňu 

má pozrieť, či sa dá ešte opraviť, resp. ako finančne by to vyšlo. Ak sa nebude dať 

opraviť , predá sa.  

ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

 

 

7. Diskusia 

• Myšlienka vytvoriť samostatné „bunky“ v regiónoch – znamená to vytvorenie tímov, 

ktoré sú schopné bez pomoci zabezpečiť pretek. Zatiaľ to spĺňa žilinský a košický 

región. 

• Zmena označenia kategórii pre nechrty na : Giant, Large, Medium, Mini, Toy. Výškové 

kategórie ostávajú nezmenené.  

ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

 

• Myšlienka vytvoriť rozhodcov pre nechrty – do konca januára sa majú premyslieť 

podmienky a kandidáti 



ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

 

• Vedúci preteku má možnosť propagovať pretek , finančný limit na propagáciu je 50€.  

 ZA              17 

PROTI        0 

Zdržal sa   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


