ŠTATÚT
DOSTIHOVEJ A COURSINGOVEJ KOMISIE SKJ

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Štatút Dostihovej a coursingovej komisie (v skratke „štatút DCK“) je jedným
z hlavných dokumentov, ktorými sa riadi činnosť Dostihovej a coursingovej
komisie (v skratke „DCK“).
2. Dostihová a coursingová komisia je kolégium komisárov, ktoré riadi dostihovú
a coursingovú športovú činnosť v rámci svojej pôsobnosti. Je riadnym členom
Komisie pre chrty (Commission de Lévriers – CdL) Medzinárodnej kynologickej
federácie (FCI) prostredníctvom delegáta v CdL FCI za Slovenskú republiku.
3. DCK je v štruktúrach SKJ jedinou komisiou zameranou na dostihovú a
coursingovú športovú činnosť chrtov.
4. Do pôsobnosti DCK patria výhradne kluby v štruktúrach SKJ, ktoré majú
vysporiadané všetky povinnosti voči DCK podľa článku 7 štatútu, a členovia
týchto klubov.
5. Zriaďovateľom DCK je Únia kynologických klubov.

Čl. 2
Predmet činnosti komisie

Predmet činnosti komisie je:
1. Poskytovať výklad predpisov vydaných CdL za účelom zabezpečenia ich
rovnakého uplatňovania.
2. Upresňovať body Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku
FCI, v ktorých majú členské krajiny právomoc úprav pre národné dostihy
a coursing.
3. Koordinovať a schvaľovať termíny usporadúvaných medzinárodných
a národných dostihových a coursingových podujatí.
4. Navrhovať a schvaľovať pravidlá pre získanie titulu dostihový a coursingový
víťaz. Určovať, ktoré podujatia budú zaradené do tejto súťaže a vyhlasovať
dostihových a coursingových víťazov.
5. Navrhovať a schvaľovať pravidlá pre súťaž Krása a výkon SR.
6. Nominovať reprezentantov na najvyššie medzinárodné dostihové
a coursingové podujatia.
7. Vydávať tréningové knižky, dostihové licencie, coursingové licencie a karty
čakateľstva na Slovenského šampióna práce - CACT. Viesť register vydaných
dostihových a coursingových licencií.
8. Navrhovať titul šampióna práce SR a priznávať ďalšie národné a majstrovské
tituly.
9. Viesť register diskvalifikácií.
10. Stanovovať poplatky a ich výšku.
11. Prijímať a archivovať usporiadateľom zaslaný program a výsledky
z realizovaných dostihových a coursingových podujatí.

12. Schvaľovať spôsobilosť dostihovej a coursingovej dráhy.
13. Zabezpečiť prípravu a realizáciu rozhodcovských skúšok. Školiť, skúšať
a vymenúvať rozhodcov.
14. Delegovať rozhodcov na medzinárodné a národné dostihové a coursingové
podujatia.
15. Zabezpečiť delegovanie zahraničných rozhodcov na dostihové a coursingové
podujatia na Slovensku prostredníctvom SKJ.
16. Poveriť funkciou meracích rozhodcov a vykonávať merania psov pre účely
dostihových a coursingových licencií.
17. Posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu dostihového a coursingového športu
a podmienok, v ktorých sa tento šport vykonáva.
18. Šíriť osvetu a napomáhať zvyšovaniu kvality dostihového a coursingového
športu.
19. Rozhodovať spory. Jednotlivci a kluby sa môžu obrátiť na DCK v prípade, ak
sa nazdávajú, že boli porušené predpisy vydané CdL alebo DCK.
20. Zastupovať Slovensko v CdL.
21. Prostredníctvom SKJ komunikovať s FCI a inými domácimi a zahraničnými
organizáciami.
22. Zabezpečovať ďalšie činnosti súvisiace s dostihovým a coursingovým
športom.

Čl. 3
Členstvo v komisii

1. Komisia je tvorená z 5 komisárov a zástupcov klubov.
KOMISÁRI
2. Členovia komisie – komisári sú výkonnou zložkou DCK.
3. Komisárov nominuje zriaďovateľ na základe návrhov:
3.1 odborníkov z tejto oblasti, ktorými sú:
a) osoby menované DCK do funkcie rozhodcu, alebo
b) osoby preukázateľne a aktívne venujúce sa dostihom chrtov alebo
coursingu chrtov po dobu minimálne 7 rokov a ktoré sa preukázateľne
zúčastnili najmenej 20 dostihov chrtov alebo coursingov chrtov;
c) osoby uvedené v bode 3.1 písmeno a) a b) musia byť členmi klubov,
ktoré majú vysporiadané všetky povinnosti voči DCK podľa článku 7
štatútu;
alebo
3.2 klubov, ktoré spĺňajú súčasne tieto štyri podmienky:
a) majú v stanovách zakotvenú dostihovú alebo coursingovú športovú
činnosť chrtov,
b) sú zastrešené v štruktúrach SKJ,
c) počas troch za sebou idúcich kalendárnych rokov, predchádzajúcich
roku nominácie členov komisie, usporiadali ročne minimálne jeden
národný alebo medzinárodný dostih alebo coursing chrtov,
d) majú vysporiadané všetky povinnosti voči DCK podľa článku 7 štatútu.
4. Komisárov schvaľuje a menuje zriaďovateľ DCK. Zriaďovateľ DCK
nevymenuje kandidáta do funkcie komisára v prípade, ak navrhovaný kandidát
na komisára konal v rozpore s dobrými mravmi alebo porušil stanovy SKJ
a ÚKK v období uplynulých 5-tich rokov.
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5. Za komisára môže byť vymenovaná osoba, ktorá:
a) bola menovaná DCK do funkcie rozhodcu a aktívne vykonáva
rozhodcovskú činnosť minimálne 3 roky, alebo
b) sa preukázateľne a aktívne venuje dostihom chrtov alebo coursingu
chrtov po dobu minimálne 7 rokov a ktorá sa preukázateľne zúčastnila
najmenej 20 dostihov chrtov alebo coursingov chrtov;
c) osoby uvedené v bode 5 písmeno a) a b) musia byť členmi klubov,
ktoré majú vysporiadané všetky povinnosti voči DCK podľa článku 7
štatútu.
6. Členstvo v komisii je nehonorované a nezastupiteľné.
7. Funkčné obdobie komisárov je štvorročné.
8. Členstvo komisára v komisii zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie komisára,
c) odvolaním komisára z dôvodu nečinnosti, za ktorú možno považovať aj
neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach alebo neplnením
úloh, ktorými bol komisár poverený,
d) odvolaním komisára zo strany zriaďovateľa,
e) smrťou.
9. Ak členstvo komisára v komisii zanikne podľa bodu 8 písm. b) až e) nominuje
zriaďovateľ podľa čl. 3 ods. 3 náhradníka na funkciu komisára, ktorý bude
zastávať tento post do konca volebného obdobia komisie.
ZÁSTUPCOVIA KLUBOV
10. Členovia komisie – zástupcovia klubov sú poradnou zložkou DCK.
11. Každý klub podľa čl. 3 ods. 3.2 má právo poveriť spomedzi svojich členov
jednu osobu, ktorá bude v komisii vykonávať funkciu zástupcu klubu.
12. Novovzniknuté kluby majú právo poveriť spomedzi svojich členov jednu
osobu, ktorá bude v komisii vykonávať funkciu zástupcu klubu len vtedy, ak sú
zastrešené v štruktúrach SKJ, zároveň majú v stanovách zakotvenú dostihovú
alebo coursingovú športovú činnosť a majú vysporiadané všetky povinnosti
voči DCK podľa článku 7 štatútu.
13. Novovzniknuté kluby podľa čl. 3 bodu 12 písomne oznámia DCK konkrétnu
osobu, ktorá bude vykonávať funkciu zástupcu klubu. K oznámeniu priložia
doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky podľa čl. 3 bodu 12.
14. Členstvo zástupcu klubu zaniká
a) odvolaním zo strany klubu, ktorý v komisii zastupuje,
b) vzdaním sa funkcie zástupcu klubu,
c) smrťou,
d) zánikom klubu, ktorý v komisii zastupuje.
Čl. 4
Práva a povinnosti členov komisie

1. Komisár má právo
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie,
b) voliť a byť volený,
c) vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam, vyžadovať k nim
vysvetlenie a podávať návrhy,
d) byť informovaný o činnosti komisie, dostávať prerokované materiály,
e) prezentovať činnosť komisie.
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2. Komisár má povinnosť
a) dodržiavať štatút DCK,
b) aktívne sa podieľať na práci komisie a plnení jej úloh,
c) plniť úlohy, ktorými bol poverený.
3. Zástupca klubu má právo
a) zúčastňovať sa na zasadaniach komisie,
b) vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam, vyžadovať k nim
vysvetlenie,
c) predkladať návrhy,
d) byť informovaný o činnosti komisie, dostávať prerokované materiály,
e) prezentovať činnosť komisie členom klubu, ktorý zastupuje.
4. Zástupca klubu má povinnosť:
a) objektívne informovať členskú základňu a vedenie klubu, ktorý
zastupuje o rokovaniach a rozhodnutiach DCK,
b) zabezpečiť priamy odkaz na webovú stránku DCK, ak klub disponuje
svojou webovou stránkou.

Čl. 5
Riadenie a pôsobnosť komisie

1. Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát do roka. Schôdze
zvoláva predseda komisie najmenej 10 dní vopred pozvánkou na adresu
členov komisie s dátumom a miestom konania odoslanou prostredníctvom
pošty.
2. Ak o zasadnutie komisie požiadajú najmenej dvaja komisári, predseda musí
zvolať mimoriadne zasadnutie do 14 dní.
3. Komisári volia spomedzi seba a odvolávajú predsedu komisie a zástupcu
komisie v CdL FCI.
4. Predseda DCK
a) riadi jej činnosť,
b) zastupuje komisiu navonok,
c) zvoláva a vedie zasadnutia komisie, obsahovo pripravuje program a
základné materiály na tieto zasadnutia,
d) formuluje uznesenia a závery rokovania komisie,
e) poveruje členov komisie úlohami,
f) predkladá výstupy komisie,
g) zodpovedá za dodržiavanie štatútu členmi komisie,
h) vypracováva ročnú správu o činnosti komisie,
i) predkladá zriaďovateľovi návrhy na odvolanie členov komisie.
5. Zástupca DCK v CdL FCI
a) zúčastňuje sa osobne na zasadnutiach komisie,
b) zúčastňuje sa osobne na zasadnutiach CdL FCI,
c) vyjadruje sa k prerokovávaným otázkam na zasadnutiach CdL FCI,
vyžaduje k nim vysvetlenie a podáva návrhy,
d) informuje ostatných členov komisie o rozhodnutiach CdL FCI,
e) ak sa za výnimočných okolností nemôže osobne zúčastniť zasadnutia
CdL FCI, môže požiadať predsedu komisie o delegovanie iného člena
komisie alebo inej osoby, ktorá by sa tohto zasadnutia zúčastnila.
6. Predseda komisie môže na čas svojej neprítomnosti písomne poveriť iného
komisára na výkon kompetencií predsedu komisie.
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Čl. 6
Spôsob rokovania komisie

1. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
komisárov.
2. Komisia sa uznáša hlasovaním. Počas hlasovania komisie sú prítomní len
komisári a zástupcovia klubov.
3. Rokovania komisie sú neverejné.
4. O každom návrhu uznesenia a záveroch komisie sa hlasuje jednotlivo. Právo
hlasovať majú výlučne komisári. Zástupcovia klubov majú hlas poradný,
a teda nemajú hlasovacie právo. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné.
5. Na prijatie uznesenia a záverov komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných komisárov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu komisie.
6. V prípade neodkladného riešenia situácie môže komisia prijať rozhodnutie bez
zasadania. Predseda komisie má povinnosť osloviť všetkých komisárov
písomne alebo elektronicky. O takto prijatých opatreniach spíše zápisnicu,
ktorú je komisia povinná do 10 dní zverejniť.
7. Predsedom poverený komisár vyhotoví zo zasadania komisie zápisnicu, ktorú
je komisia povinná do 21 dní od zasadania komisie zverejniť.
Čl. 7
Finančné zabezpečenie činnosti komisie

1. Činnosť komisie je financovaná z príspevkov zriaďovateľa, príspevkov klubov
v pôsobnosti DCK a prijatých poplatkov.
2. Povinnosť prispievať na činnosť DCK formou príspevku má každý klub, ktorý
je zastrešený v štruktúrach SKJ a má v stanovách zakotvenú dostihovú alebo
coursingovú športovú činnosť chrtov.
3. Pokiaľ sa klub odmietne zúčastňovať na spolufinancovaní DCK vyplývajúceho
z čl. 7 štatútu, nebude klub ani jeho členovia patriť do pôsobnosti DCK SKJ.
4. Ročná výška príspevku na činnosť DCK je 30 eur. Klub je povinný uhradiť
príspevok do 31.01. príslušného kalendárneho roku.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie

Únia kynologických klubov ako zriaďovateľ Dostihovej a coursingovej komisie si
vyhradzuje právo zmeny znenia tohto štatútu.
Čl. 9
Účinnosť štatútu

Štatút Dostihovej a coursingovej komisie bol schválený na zasadnutí Valného
zhromaždenia ÚKK dňa 11.06.2017.
Znenie štatútu nadobúda platnosť dňom zverejnenia.
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