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Zmeny a doplnky Dostihového poriadku Slovenskej republiky  
 
 schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky pod číslom 1454/2018-520 dňa 26. marca 2018.  
 
  

Dostihový poriadok Slovenskej republiky č. j. 2735/94-400 z 28. marca 1994 v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 
 
 
1. V čl. 2 ods. 2 písm. b) sa slová „správca dostihovej prevádzky“ nahrádzajú slovami 
„správca dostihovej dráhy“.  
 
 
2. V čl. 2 odsek 13 znie: 
 „13) Použitie bičíka 
 a) Správne použitie bičíka zahŕňa: 
  1. ukázanie bičíka koňovi predtým, než je použitý, a to od úrovne tela jazdca 

smerom dopredu k hlave koňa, akékoľvek ukázanie bičíka od úrovne tela jazdca 
smerom dozadu k zadku koňa je pre účely dostihového poriadku automaticky 
považované za úder koňa bičíkom bez ohľadu na to, či k úderu koňa skutočne 
došlo, 

  2. použitie bičíka na svalstvo panvovej končatiny v rytme akcie koňa, 
  3. v prípade použitia bičíka poskytnutie dostatočného času koňovi na reakciu 

(aspoň tri cvalové skoky), predtým než je bičík opätovne použitý, 
  4. nezdvíhanie ruky nad úroveň ramien pri náprahu, 
  5. použitie bičíka na rameno koňa tak, že ruka drží súčasne s bičíkom aj oťaže, 

pričom plácačka bičíka smeruje nadol a palec ruky nahor (držanie bičíka 
v beckhendovej pozícii), 

  6. obmedzenie úderov bičíkom na nevyhnutné minimum, pričom sa za kritický 
úsek dostihov z hľadiska použitia bičíka považuje posledných 400 m dostihov. 

 b) Nesprávne (zakázané) použitie bičíka je zbytočné použitie bičíka, nevhodné 
použitie bičíka a nadmerné použitie bičíka. 
  ba) Zbytočným použitím bičíka sú: 
  1. pokračujúce údery, hoci kôň jasne víťazí alebo jeho umiestnenie nie 

je ohrozené alebo už prebehol cieľom, 
  2. pokračujúce údery aj potom, kedy kôň už jasne nebojuje o dotované 

(prémiované) umiestnenie. 
  bb) Nevhodným použitím bičíka sú: 
  1. také silné údery bičíkom, ktoré ovplyvňujú rovnováhu koňa, znižujú 

rýchlosť koňa, majú za následok bočenie koňa, zranenie koňa alebo zjavné 
podliatiny na koži koňa, 

  2. údery na inú časť tela koňa než svalstvo zadku alebo rameno (ak 
jazdec nedrží bičík v beckhendovej pozícii), s výnimkou mimoriadnych 
okolností a to udržanie pohybu koňa v priamom smere, odvrátenie 
nebezpečnej situácie počas dostihov a podobne, 

  3. údery vedené rukou jazdca v inom smere ako v smere rovnobežnom s 
pohybom koňa, 

  4. údery, pri ktorých sa ruka jazdca alebo bičík dvíhajú nad úroveň 
ramena jazdca, 
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  5. opakované údery mimo cvalový rytmus koňa. 
  bc) Nadmerným použitím bičíka sú: 
  1. pokračujúce údery bičíkom hoci kôň už zareagoval na prechádzajúce 

údery bičíkom, na predchádzajúce údery bičíkom už kôň nereagoval, na 
údery bičíkom vôbec kôň nereaguje alebo je zjavne porazený, 

  2. údery bičíkom v kritickom úseku v dostihoch dvojročných koní viac 
ako dvakrát a v ostatných dostihoch viac ako štyrikrát, 

  3. opakované údery bičíkom, tak krátko po sebe, že kôň na 
predchádzajúce údery bičíkom nemohol reagovať (častejšie ako raz za tri 
cvalové skoky).“. 

 
 
3. Čl. 2 sa  dopĺňa odsekom 30, ktorý znie: 
 „30) Dohodnutím záväzku na jazdenie koňa v dostihoch (ďalej len „dohodnutý 
záväzok“) sa rozumie ústna dohoda alebo písomná dohoda medzi osobou oprávnenou 
oznámiť koňa ako štartujúceho a jazdcom na jazdenie dostihového koňa na určenom dostihom 
dni, v určitých dostihoch a s určenou hmotnosťou.“. 
 
 
4. V čl. 9 ods. 4) písm. f) sa slová „vydávať preukazy ošetrovateľov dostihových koní“ 
nahrádzajú slovami „vydávať preukazy asistentov trénerov“. 
 
 
5. V čl. 79 ods. 3 štvrtá veta znie: „Organizátor dostihov je povinný prostredníctvom 
člena Dostihovej komisie alebo správcu dostihovej dráhy s odsúhlasenou zmenou oboznámiť 
všetkých trénerov koní, štartujúcich v týchto dostihoch, a jazdcov týchto koní.“ 
 
 
6. V čl. 113 sa dopĺňa nové písmeno q), ktoré znie: 
 „q) je trvale vyradeným z dostihovej prevádzky.“. 
 
 
7. Čl. 131 znie: 
 

„Čl. 131 
 Výška dotácie dostihov a jej rozdelenie medzi majiteľov umiestnených koní sa uvádza 
v dostihových propozíciách. Rozdelenie dotácie medzi majiteľa víťazného koňa a majiteľov 
umiestnených koní sa vykonáva tak, že za prvé miesto patrí 50 % z dotácie, za druhé miesto 
patrí 23 % z dotácie, za tretie miesto patrí 15 % z dotácie, za štvrté miesto patrí 7 % z dotácie 
a za piate miesto patrí 5 % z dotácie. Dotáciu možno primerane zaokrúhliť.“. 
 
 
8. V čl. 192 odsek 5 znie: 
 
 „5) Liečebný denník vydá trénerovi Dostihová autorita SR pri zaregistrovaní licencie. 
Liečebný denník sa vedie osobitne pre každú dostihovú sezónu a uzatvára sa k 1. marcu 
kalendárneho roka. Pokiaľ tréner už mal vydaný liečebný denník, predloží ho pri ďalšej 
registrácii licencie trénera Dostihovej autorite SR, ktorá potvrdí možnosť jeho použitia aj pre 
nasledujúcu sezónu alebo vydá trénerovi nový liečebný denník. Tréner je povinný archivovať 
liečebný denník z predchádzajúcej sezóny jeden rok po jeho uzavretí.“ 
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9. Čl. 196 vrátane nadpisu znie: 
 

„Neúčasť koňa, ktorý bol do dostihov oznámený ako štartujúci 
 

Čl. 196 
 1) Každý kvalifikovaný kôň, ktorý bol oznámený ako štartujúci (s výnimkou včasného 
stiahnutia oznámenie podľa čl. 161 alebo podľa čl. 175), sa musí dostihov zúčastniť. 
 2) Prípadnú neúčasť koňa je nutné náležite odôvodniť, inak bude považovaná za 
bezdôvodné škrtnutie koňa z dostihov a majiteľ alebo tréner sa postihnú sankciou. 
 3) Ak spôsob oznámenia neúčasti koňa v dostihoch Všeobecné ustanovenia neupravia 
inak, musí byť oznámená najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov. 
Neoznámenie neúčasti koňa v dostihoch alebo oneskorené oznámenie neúčasti koňa 
v dostihoch je porušením dostihového poriadku. 
 4) Za odôvodnenú neúčasť koňa  sa považuje najmä: 
 a) neúčasť koňa v dostihoch na základe potvrdenia veterinárneho lekára 

o dočasnej neschopnosti zúčastniť sa na dostihoch, 
 b) neúčasť koňa v dostihoch vyvolanú okolnosťami, ktoré nebolo možné 

ovplyvniť, 
 c) neúčasť koňa v dostihoch, ak tréner alebo majiteľ usúdi, že vzhľadom na 

pôdne pomery na dostihovej dráhe, počasie alebo inú okolnosť, by kôň nebol 
schopný podať maximálny výkon. 

 5) Ak bolo koňovi znemožnené štartovať, pretože jeho majiteľ je na zozname 
dlžníkov, bude sankcionovaný majiteľ. 
 6) Ak Dostihová komisia usúdi, že neúčasť koňa je zavinená neúctou trénera alebo 
majiteľa  
k záujmom dostihovej verejnosti, Dostihová komisia je oprávnená za túto neúčasť koňa 
 a) postihnúť trénera alebo majiteľa (jeho zástupcu) najvyššou finančnou 

sankciou, ktorú jej umožňuje uložiť Dostihový poriadok za porušenie 
ustanovení Dostihového poriadku alebo; 

 b) odovzdať celú záležitosť Dostihovej autorite SR.“ 
 
 
10. V čl. 203 sa vypúšťajú slová “biela šatka na krk“. 
 
 
11. Čl. 207 sa vypúšťa. Doterajší čl. 207a sa označuje ako čl. 207. 
 
 
12. V čl. 215 odsek 3 znie: 
 
 „3) Ak je teplota na závodisku nižšia ako 10°C alebo vyššia ako 28°C v tieni, 
Dostihová komisia rozhodne o zvýšení všetkých nesených hmotností na dostihovom dni 
(prípadne časti dostihového dňa, ak sa poveternostné podmienky zmenia počas dostihového 
dňa) o 0,5 kg. Ak to vyžadujú poveternostné podmienky na závodisku môže Dostihová 
komisia rozhodnúť o zvýšení všetkých nesených hmotností o 0,5 kg aj v iných prípadoch. 
Rozhodnutie o zvýšení všetkých nesených hmotností musí byť okamžite jazdcom oznámené 
prostredníctvom dostihového tajomníka a zverejnené hlásateľom.“. 
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13. V čl. 216 prvá veta znie: „Pri vážení jazdca-žiaka alebo jazdca-amatéra musí byť 
prítomný tréner alebo majiteľ, alebo ich zástupcovia, a tieto osoby sú povinné ohlásiť 
rozhodcovi pri váhe číslo koňa v dostihoch a hmotnostné zaťaženie, ktoré je koňovi 
stanovené.“. 
 
 
14. Čl. 223 znie: 

„Čl. 223 
(1) Ak sa jazdcovi v časovom úseku medzi uzavretím váhy a kontrolou koní a jazdcov 

po príchode na miesto štartu rozhodcom pri štarte stane nehoda, ktorá mu 
zabraňuje zúčastniť sa dostihov, môže Dostihová komisia povoliť, aby na koňa 
nasadol iný jazdec, s podmienkou, že náhradný jazdec môže jazdiť s rovnakou 
hmotnosťou ako pôvodný jazdec. Náhradník sa musí podrobiť všetkým formalitám 
váženia a musí zároveň spĺňať všetky ďalšie ustanovenia o účasti jazdcov v 
dostihoch. 

(2) Ak sa nehoda stane jazdcovi až po kontrole koní a jazdcov po príchode na miesto 
štartu rozhodcom pri štarte, nemôže sa kôň zúčastniť dostihov.“. 

 
 
15. V čl. 229 odsek 1 znie: 
 „1) Po príchode na dráhu musí každý jazdec s koňom absolvovať bez cudzej pomoci 
skúšobný cval (najmenej päť cvalových skokov), pričom časť skúšobného cvalu sa 
uskutočňuje pred tribúnami a pod dohľadom Dostihovej komisie.“. 
 
 
16. V čl. 233 druhá veta znie: „Koňa, ktorý do piatich minút po príchode ostatných koní 
nepríde na miesto štartu, môže Dostihová komisia vylúčiť z účasti v dostihoch.“. 
 
 
17. Čl. 234 znie: 

„Čl. 234 
Po príchode na miesto štartu prekontroluje rozhodca pri štarte, či prišli všetky kone a jazdci.“ 
 
 
18. V čl. 238 posledná veta znie: „Tréner môže najneskôr 1,5 hodiny pred plánovaným 
štartom prvých dostihov požiadať Dostihovú komisiu prostredníctvom dostihového tajomníka 
o povolenie maximálne dvoch zavádzačov navyše za poplatok každoročne stanovený 
Dostihovou autoritou SR.“. 
 
 
19. V čl. 239 znie: 
 

„Čl. 239 
 1) Kone sú po pokyne rozhodcu pri štarte „Do boxov!“, sprevádzaného zdvihnutím 
červenej zástavky, zavádzané do boxov. Kone sú zavádzané do boxov označených ich 
štartovými číslami. Odchýlky od tohto pravidla (napríklad po uvoľnení niektorého boxu 
koňom, ktorý sa nezúčastní dostihov) sú plne v kompetencii rozhodcu pri štarte. 
 2) Poradie zavádzania koní do boxov určuje rozhodca pri štarte a je spravidla dané ich 
štartovými číslami. Kone, pri ktorých bolo žiadané najvyššie štartové číslo, budú zavedené do 
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boxov na koniec, ak rozhodca pri štarte vzhľadom na situáciu pri zavádzaní do boxov 
nerozhodne inak. 
 3) Rozhodca pri štarte môže nariadiť, aby kôň, ktorý sa bráni vstupu do boxov alebo 
ktorého vstup do boxov úmyselne zdržiava jeho jazdec, resp. zavádzač, bol zavedený do 
vonkajšieho boxu.“. 
 
 
20. V čl. 241 prvá veta znie: „Časový limit na vstup koní do štartovacích boxov sú štyri 
minúty,  
v prípade ak štartuje deväť a viac koní je limit na vstup päť minút.“. 
 
 
21. Čl. 244 odsek 2 znie: 
 „2) Rozhodca pri štarte môže povoliť alebo nariadiť, aby vzdorujúcemu koňovi 
pomáhal zavádzač. Kôň vedený zavádzačom musí byť vykázaný na vonkajšiu stranu 
posledného radu.“. 
 
 
22. V čl. 319 písm. a) sa vypúšťajú slová „a výšku ich podielov“. 
 
 
23. V čl. 337 sa na konci pripája táto veta: „Určovanie veku u koní narodených na južnej 
pologuli sa riadi príslušnými ustanoveniami Medzinárodnej dohody o chove, dostihoch 
a stávkach.“. 
 
 
24. Čl. 339 znie: 
 

„Čl. 339 
 Na pomenovanie koňa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Medzinárodnej dohody o 
chove, dostihoch a stávkach a štatúty plemenných kníh jednotlivých krajín. Meno koňa, ktorý 
sa narodil na Slovensku, ako aj prípadnú žiadosť o zmenu jeho mena, schvaľuje Dostihová 
autorita SR. Meno koňa, ktorý sa narodil v inej krajine, ako aj prípadnú žiadosť o zmenu jeho 
mena, schvaľuje dostihová autorita alebo úrad plemennej knihy príslušnej krajiny.“. 
 
 
25. Čl. 340 znie: 
 

„Čl. 340 
 Dostihová autorita SR neschváli meno (alebo zmenu mena), ktoré: 
 a) bolo pridelené chovnej kobyle anglického plnokrvníka, a to do uplynutia 15 rokov 
po jej úhyne alebo vyradení z chovu, 
 b) bolo pridelené plemennému žrebcovi anglického plnokrvníka, a to do uplynutia 25 
rokov po jeho úhyne, 
 c) bolo pridelené ostatným dostihovým koňom, a to do uplynutia 10 rokov po ich 
úhyne, 
 d) je uvedené na medzinárodnej listine alebo národnej listine chránených mien, 
 e) má viac ako 18 znakov (vrátane medzier a interpunkcie), 
 f) je menom verejne známej osoby, ak nie je súčasne doložený písomný súhlas 
zainteresovanej osoby alebo jej rodinných príslušníkov ak už nežije, 
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 g) má komerčný alebo obchodný význam, alebo má charakter reklamy spoločnosti 
alebo výrobku, ak nie je súčasne doložený súhlas spoločnosti alebo osoby spojenej s 
výrobkom, 
 h) je nasledované číslicami, 
 i) je tvorené úplne z iniciál alebo obsahuje čísla, pomlčky, bodky, čiarky, výkričníky, 
úvodzovky, lomky, dvojbodky alebo bodkočiarky, 
 j) začína iným znakom ako písmenom, 
 k) má zmysel, výslovnosť alebo pravopis umožňujúci výklad znamenajúci hrubosť 
alebo urážku, alebo má urážlivý význam pre náboženské, politické alebo etnické skupiny, 
 l) má pravopis alebo výslovnosť rovnakú alebo blízku chráneným menám, alebo 
menám koní narodeným nie dávnejšie ako 10 rokov pred schválením predmetného mena, 
 m) je už registrované rodičovi alebo súrodencovi predmetného koňa, 
 n) môže spôsobiť nejasnosti v dostihovej prevádzke alebo stávkovej prevádzke.“. 
 
 
26. Čl. 341 znie: 
 

„Čl. 341 
 1) Slovenskému dostihovému koňovi nesmie byť zmenené meno bez súhlasu 
Dostihovej autority SR. 
 2) V prípade importu koňa zo zahraničia, pomenovaného v rozpore s ustanoveniami čl. 
340 Dostihového poriadku, je majiteľ koňa povinný požiadať o zmenu mena koňa. 
 3) Pri zmene mena, ktoré už bolo zverejnené, je potrebné na všetkých prihláškach 
koňa do dostihov uvádzať v zátvorke za jeho novým menom pôvodné meno, a to pri šiestich 
nasledujúcich štartoch koňa.“. 
 
 
27. Za čl. 344 sa vkladá čl. 344a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Trvalé vyradenie koňa z dostihovej prevádzky 
 

Čl. 344a 
 Majiteľ koňa môže požiadať o trvalé vyradenie koňa z dostihovej prevádzky. 
Dostihová autorita SR trvalé vyradenie koňa z dostihovej prevádzky vyznačí v pase koňa 
a zverejní v oficiálnej tlačovine. V prípade vývozu takéhoto koňa do zahraničia Dostihová 
autorita SR rovnako označí aj jeho exportný certifikát. Majiteľ koňa trvalo vyradeného 
z dostihovej prevádzky je povinný pri predaji takého koňa túto skutočnosť oznámiť novému 
majiteľovi. Dostihová autorita SR rešpektuje rozhodnutia zahraničných dostihových autorít o 
trvalom vyradení koňa z dostihovej prevádzky. Kôň trvale vyradený z dostihovej prevádzky 
sa nemôže zúčastniť dostihov. Ak už bol kôň trvalo vyradený z dostihovej prevádzky nie je 
možné jeho opätovné zaradenie medzi dostihové kone.“. 
 
 
28. Čl. 357 znie: 
 

„Čl. 357 
 Žiadosť o udelenie trénerskej licencie sa podáva Dostihovej autorite SR a musí 
obsahovať: meno a priezvisko žiadateľa, dátum jeho narodenia, štátnu príslušnosť, adresu 
trvalého bydliska  
a kvalifikačné predpoklady (stanovuje ich každoročne Dostihová autorita SR). K žiadosti 
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o udelenie trénerskej licencie sa priloží riadne vyplnená tréningová listina. Zahraniční tréneri 
priložia k žiadosti  
o udelenie slovenskej trénerskej licencie aj potvrdenie o tom, že im nebol uložený zákaz 
trénovania dostihových koní, ktoré im vydá dostihová autorita, ktorá im udelila poslednú 
trénerskú licenciu.“. 
 
 
29. Čl. 359 sa vypúšťa. 
 
 
30. Čl. 360 znie:  
 

„Čl. 360 
 Tréningová listina obsahuje: 
 1. Miesto tréningu dostihových koní (názov obce prípadne zemepisný názov alebo 
zaužívaný názov miesta alebo lokality, kde sa nachádza tréningová centrála), vrátane 
jednoznačného identifikátora chovu (číslo farmy) v zmysle príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  
 2. Zoznam ním trénovaných dostihových koní s uvedením mena koňa, suffixu, dátumu 
narodenia, farby, pohlavia a názov dostihovej stajne, pod ktorou je kôň zaregistrovaný 
 3. Mená majiteľov všetkých dostihových koní uvedených na tréningovej listine. 
 4. Meno asistenta trénera. 
 5. Mená jazdcov z povolania, ktorí sú k nemu v bežnom roku zmluvne viazaní. 
 6. Mená trénerom zamestnávaných vedúcich stajníkov a ich zástupcov. 
 7. Podpis trénera dostihových koní, potvrdzujúci pravosť, úplnosť a pravdivosť 
údajov.“. 
 
 
31. Za čl. 361 sa vkladá čl. 361a, ktorý znie: 
 

„Čl. 361a 
 Tréner dostihových koní je povinný kedykoľvek umožniť prístup a kontrolu miesta, 
kde sú trénované kone uvedené na jeho tréningovej listine osobám povereným Dostihovou 
autoritou SR.“. 
 
 
32. Čl. 366 znie: 
 

„Čl. 366 
 1) Licencia tréner - majiteľ môže byť udelená na základe žiadosti osobe, ktorá: 
 a) bola v minulosti držiteľom trénerskej licencie C, alebo 
 b) úspešne absolvovala skrátený trénerský kurz organizovaný Dostihovou 

autoritou SR, zložila skúšky predpísané Dostihovou autoritou SR a absolvovala 
jednomesačnú odbornú prax u trénera z povolania a získala jeho písomné 
odporúčanie alebo absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní. 
Zoznam trénerov z povolania, u ktorých je možné absolvovať odbornú prax 
každoročne zverejní Dostihová autorita SR vo svojej oficiálnej tlačovine. 

 2) Licencia tréner-majiteľ oprávňuje držiteľa licencie trénovať maximálne 5 
dostihových koní, ktoré sú v jeho majetku, prípadne v majetku jeho najbližších príbuzných 
(jeho manželského partnera, jeho rodičov a rodičov manželského partnera, jeho súrodencov a 
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súrodencov manželského partnera, jeho detí a detí jeho manželského partnera), alebo sú v 
majetku právnickej osoby, v ktorých sú vyššie uvedené osoby spoločníkmi.“. 
 
 
33. Čl. 367 znie: 
 

„Čl. 367 
 1) Licencia trénera môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním s maturitou alebo osobe vyučenej v odbore so zameraním na chov 
koní a jazdectvo ktorá: 
 a) bola v minulosti držiteľom trénerskej licencie B, alebo 
 b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne 

doloží, že buď: 
 ba) absolvovala 5 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 

16 rokov života v niektorej z týchto funkcií: asistent trénera, jazdec 
dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo 

 bb) bola minimálne 5 rokov držiteľom licencie jazdec amatér a 
absolvovala 50 štartov alebo dosiahla 15 umiestnení alebo 5 víťazstiev, 
alebo 

 bc) bola minimálne 5 rokov držiteľom licencie C a ňou trénované kone 
absolvovali aspoň 50 štartov.  

 2) Licencia trénera oprávňuje jej držiteľa na tréning neobmedzeného počtu koní 
jedného majiteľa dostihovej stajne (vrátane koní týmto majiteľom prenajatých iným 
majiteľom dostihových koní alebo koní najatých od iných majiteľov dostihových koní), alebo 
na tréning maximálne 15 koní rôznych majiteľov.“. 
 
 
34. Čl. 368 znie: 

 
„Čl. 368 

 1) Licencia trénera z povolania môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s 
ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, alebo osobe vyučenej v odbore so 
zameraním na chov koní  
a jazdectvo, ktorá 
 a) bola v minulosti držiteľom trénerskej licencie A, alebo 
 b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne 

doloží, že buď: 
 ba) absolvovala 15 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 

16. roku života v niektorej z týchto funkcií: asistent trénera, jazdec 
dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo 

 bb) bola minimálne 5 rokov držiteľom licencie B, alebo 
 bc) ňou trénované kone dosiahli aspoň 50 víťazstiev.  
 2) Licencia trénera z povolania oprávňuje držiteľa na trénovanie neobmedzeného 
počtu dostihových koní rôznych majiteľov.“. 
 
 
35. Za čl. 368b sa vkladá čl. 368c, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Asistent trénera 
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Čl. 368c 
 1) Držiteľ licencie tréner alebo tréner z povolania môže mať pri výkone svojej činnosti 
asistenta. Asistent trénera je osoba, ktorú tréner uviedol v žiadosti o registráciu licencie 
v zmysle čl. 357 Dostihového poriadku a dovŕšila vek 18 rokov. 
 2) Asistent trénera spolupracuje s trénerom pri tréningu dostihových koní 
a starostlivosti o kone. V prípade krátkodobej neprítomnosti trénera v tréningovom zariadení 
vedie chod strediska a tréning koní podľa pokynov trénera. Podieľa sa na zabezpečení 
riadneho priebehu účasti koní  
v dostihoch, najmä na sedlaní koní a ďalších nevyhnutných činnostiach vyplývajúcich z 
povinností trénera v priebehu dostihového dňa. 
 3) Asistent trénera môže zastupovať trénera počas jeho neprítomnosti na dostihovom 
dni. Preukazuje sa predložením preukazu asistenta trénera, ktorý vydáva Dostihová autorita 
SR. 
 4) Za činnosť asistenta trénera zodpovedá tréner.“. 
 
 
36. V čl. 382 v treťom odseku prvá veta znie: „Podmienky účasti jazdca žiaka v dostihoch 
so štatútom Graded alebo Listed sú upravené vo Všeobecných ustanoveniach.“. 
 
 
37. V čl. 409 písm. f) sa slovo „zmocnencom“ nahrádza slovom „splnomocnencom“. 
 
 
38. V čl. 409 písm. g) sa slová „ošetrovateľa dostihových koní“ nahrádzajú slovami 
„asistenta trénera“. 
 
 
39. V čl. 413 sa slovo „zmocnencom“ nahrádza slovom „splnomocnencom“. 
 
 
40. V čl. 414 ods. 1 a 2 sa slová „ošetrovateľa dostihových koní“ nahrádzajú slovami 
„asistenta trénera“. 
 
 
41. Čl. 416 sa dopĺňa novým písmeno r), ktoré znie: 
 „r) je trvale vyradeným z dostihovej prevádzky“. 
 
 
42. V čl. 425 sa slová „služobného preukazu ošetrovateľa dostihových koní“ nahrádzajú 
slovami „preukazu asistenta trénera“. 
 
 
43. V čl. 435 sa slová „ošetrovateľa dostihových koní“ nahrádzajú slovami „asistenta 
trénera“. 
 
 

 
Tieto zmeny a doplnky Dostihového poriadku SR nadobúdajú účinnosť dňom ich 

zverejnenia vo Vestníku Dostihovej autority SR. 
 


