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Návrh zmien Dostihového poriadku Slovenskej republiky

Závodisko, š. p., Bratislava, ako Dostihová autorita Slovenskej republiky, v zmysle čl. 436
ods. 1 Dostihového poriadku Slovenskej republiky zverejňuje navrhované zmeny Dostihového
poriadku Slovenskej republiky. Zmeny Dostihového poriadku Slovenskej republiky nadobudnú
platnos� po ich schválení �inisterstvom p�dohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
�činnos� zmien je navrhovaná zverejnením schválených zmien vo Vestníku Dostihovej autority
Slovenskej republiky.

Dostihový poriadok Slovenskej republiky č. j. 2735/94-400 z 28. marca 1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:

Čl. I

1. V Čl. 2 ods. 5) písm. eb) sa číslovka „50“ nahrádza číslovkou „52“.

2. Čl. 2 ods. 13) písm. bc) druhá veta znie:
„Ako aj použitie bičíka v kritickom úseku v dostihoch dvojročných koní viac ako dva razy

a v ostatných dostihoch viac ako štyri razy.“. 

3. Čl. 13 znie: 
„Čl. 13

1) HDK je oprávnená:
a) na základe návrhu Dostihovej autority SR vymenúva� a odvoláva� predsedov a členov 
dostihových komisií;
b) vykonáva� doh�ad nad činnos�ou Dostihovej autority SR a �alších účastníkov dostihovej
prevádzky v rozsahu pôsobnosti Dostihového poriadku;
c) vykonáva� doh�ad nad činnos�ou dostihových komisií; na tento účel deleguje predseda HDK
na každý dostihový deň dozor HDK;
d) rozhodova� o námietkach podaných proti opatreniam vydaným Dostihovou autoritou SR;
e) rozhodova� o odvolaniach proti rozhodnutiam dostihových komisií a rozhodnutiam rozhodcu
pri štarte;
�) sankcionova� predsedov Dostihovej komisie, členov Dostihovej komisie a pomocné orgány
dostihovej prevádzky na základe zápisu doh�adu HDK Slovenskej republiky z príslušného
dostihového dňa;
g) stanovova� každoročne výšku peňažnej záruky �kaucie) pri podaní odvolania proti roz-
hodnutiu Dostihovej komisie a prostredníctvom Dostihovej autority SR ju zverejni� v o�i
ciálnej tlačovine.
h) rozhodova� o protestoch podaných mimo dostihového dňa a závažných porušeniach
Dostihového poriadku;
i) uklada� sankcie za porušenie ustanovení Dostihového poriadku.

2) Rokovanie HDK vedie jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. HDK je
uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia vrátane predsedu alebo podpredsedu.
HDK rozhoduje väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predseda-
júceho. Spôsob a miesto rokovania HDK určuje predsedajúci. Ak je to účelné môže rokovanie
HDK prebehnú� aj korešpondenčne alebo elektronicky �rokovanie per rollam). 
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�) Rokovanie HDK sa uskutoč�uje pod�a potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny
štvr�rok. Rokovanie zvoláva predseda alebo podpredseda HDK.

4) HDK je pri rokovaní o odvolaní alebo námietkach povinná zisti� skutočný stav veci,
zadováži� si potrebné písomné, audiovizuálne a iné podklady slúžiace na náležité objasnenie
veci. Vo svojom konaní ako aj pred vydaním rozhodnutia je povinná da� účastníkom možnos�
vyjadri� sa k podstatným skutočnostiam ako aj k podkladom.

5) HDK vydáva písomné rozhodnutie, ktoré oznámi účastníkom konania. Súčasne bezod-
kladne prostredníctvom Dostihovej autority SR zabezpečí jeho zverejnenie v oficiálnej tlačovine.

6) HDK odvolaním napadnuté rozhodnutie Dostihovej komisie (rozhodcu pri štarte) bu� potvrdí,
zmení alebo ho zruší a v potrebnom rozsahu nahradí vlastným rozhodnutím.
7) HDK v konaní o námietke podanej proti opatreniu Dostihovej autority SR napadnuté opa-

trenie potvrdí, alebo ho zruší. Ak HDK opatrenie zruší, vráti ho Dostihovej autorite Slovenskej
republiky na nové rozhodnutie. Dostihová autorita Slovenskej republiky je pri opätovnom
rozhodovaní, ak sa podstatne nezmenia skutkové okolnosti, viazaná dôvodmi, pre ktoré bolo
opatrenie zrušené.

�) Proti rozhodnutiu HDK nie je prípustný �alší opravný prostriedok.".

4. V Čl. 124 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie:
„�abu�ku rozdielov hmotností každoročne zverej�uje Dostihová autorita SR vo Všeobecných

podmienkach“.

5. V Čl. 140 prvé dve vety znejú:
„Dostihy dvojročných koní sa nesmú or�anizova� skôr ako 1. mája. Dĺžka dráhy dostihov dvoj-

ročných koní do 15. au�usta vrátane nesmie presiahnu� 14�� m, do 15. októbra vrátane nesmie
presiahnu� 16�� m a od 16. októbra nesmie presiahnu� 1��� m.“.

6. V Čl. 142 druhá veta znie:
„Dostihy steeplechase a cross-country štvorročných koní so staršími ko�mi môžu by� or�ani-

zované až od 1. apríla ma�imálne na vzdialenos� �6�� m, od 1. júla ma�imálne na vzdialenos�
4��� m, od 1. septembra ma�imálne na vzdialenos� 5��� m.“.

7. Čl. 152 sa vypú��a.

�. Čl. 15� sa vypú��a.

9. Čl 164 znie:
„1) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 171 písm. c), odpadá povinnos� majite�om uhradi� poplatok

za prihlášku (čl. 151 DP). Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými
čiastkami, odpadá majite�om koní, ktoré zostali na listine prihlásených koní po poslednom škrtaní,
povinnos� uhradi� poplatok za poslednú vykonanú prihlášku.

�) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 171 písm. e), odpadá povinnos� majite�om uhradi� poplatok
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za oznámenie štartujúcich koní (čl. 163 DP). V takomto prípade sa majite�om koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, vracia aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy, v ktorých je zápisné uvedené
dvoma a viacerými čiastkami, odpadá majite�om koní, ktoré boli potvrdené ako štartujúce,
povinnos� uhradi� poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

3) Ak sú dostihy zrušené pod�a čl. 1�5 písm. c) vracia sa majite�om koní, ktoré boli uvedené
na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. Ak ide o dostihy,
v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majite�om koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní.

4) Ak sa anulované dostihy opakovane nekonajú, alebo kôň, ktorý má právo na štart v opako-
vaných dostihoch, v opakovaných dostihoch neštartuje, vracia sa majite�om koní uvedených na OŠK,
poplatok za oznámenie štartujúcich koní aj poplatok za prihlášku. V prípade, že ide o dostihy,
v ktorých je zápisné uvedené dvoma a viacerými čiastkami, vracia sa majite�om koní, ktoré boli
uvedené na OŠK, poplatok za oznámenie štartujúcich koní.“.

10. Čl. 165 sa v�p���a.

11. Čl. 210 druhá veta znie:
„�azdec môže v kritickom úseku použi� bičík ma�imálne štyri razy, v dostihoch dvojročných

koní dva razy.“.

12. V Čl. 215: sa dopĺňa novým odsekom 3), ktorý znie:
„3) Ak si to vyžadujú poveternostné podmienky môže Dostihová komisia rozhodnú� o zvýšení

všetkých nesených hmotností na dostihovom dni (prípadne časti dostihového dňa, ak sa poveter-
nostné podmienky zmenia počas dostihového dňa) o 0,5 kg. Toto rozhodnutie musí by� okamžite
jazdcom oznámené prostredníctvom dostihového tajomníka a zverejnené hlásate�om.“.

13. Čl. 224 sa v�p���a.

14. Čl. 237 znie:
„Všetky kone musia by� pripravené na štart zo štartovacích bo�ov. Za túto spôsobilos� zod-

povedá vždy tréner.“.

15. V Čl. 260 sa v�p���a�� slová „a dostihoch cez prútené prekážky“.

16. Dopĺňa sa nový čl. 304a, ktorý znie:
„Čl. 304a

1) �ajite�om dostihového koňa alebo dostihovej stajne môže by� iba občiansky bezúhonná
osoba. Za takúto sa na účely tohto ustanovenia Dostihového poriadku nepovažuje taká osoba,
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s dostihovou
prevádzkou alebo oblas�ou chovu dostihových koní a ktorej toto odsúdenie nebolo zahladené.
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Pri preukázaní tejto skutočností Dostihová autorita opatrením odmietne registráciu majite�a
dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo už udelenú registráciu zruší.

�) �ajite� dostihového koňa alebo dostihovej stajne nesmie svojím konaním alebo správaním
narúša� spoločenskú úroveň dostihového dňa� voči dostihovým �unkcionárom, pracovníkom
Dostihovej autority i pracovníkom organizátora dostihového dňa vystupuje v zmysle noriem
spoločenského správania. �k sa majite� dostihového koňa alebo dostihovej stajne dopustí konania,
ktoré je v rozpore s týmito požiadavkami a bude za takéto konanie postihnutý pod�a ustanovení
Dostihového poriadku o sankciách, Dostihová autorita môže opatrením odmietnu� registráciu
majite�a dostihového koňa alebo dostihovej stajne alebo mu môže už udelenú registráciu zruši�.".

17. Čl. 342 znie:
„Čl. 342

1) Registrácia koňa sa vykonáva zapísaním na zoznam dostihových koní, ktorý je súčas�ou
žiadosti o registráciu majite�a alebo dostihovej stajne. �a zozname dostihových koní musia by�
čitate�ne a správne uvedené všetky údaje. Pri registrácii každého koňa musí by� predložený jeho
pas, ktorý obsahuje meno majite�a koňa. Tam, kde má by� majite�ský vz�ah založený nájmom
musia by� podmienky a okolnosti nájmu vo vz�ahu k dostihovej prevádzke uvedené v žiadosti o
registráciu. 

�) Tam, kde má by� majite�ský vz�ah ku koňovi založený nájmom, môže Dostihová autorita
opatrením odmietnu� registráciu dostihového koňa, ak sa vlastník (prenajímate�) koňa dopustí
konania, pre ktoré by bolo možné odmietnu� registráciu majite�a dostihovej stajne alebo by bolo
možné už udelenú registráciu zruši� (čl. ���a).".

18. V Čl. 353 sa za druhú vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie:
„Tréner, ktorý má na tréningovej listine viac ako 15 koní, ktorých nie je majite�om, musí hodno-

verne doloži�, že tréning dostihových koní je predmetom jeho podnikania (výpisom zo živnosten-
ského alebo obchodného registra), alebo že je zamestnaný v trvalom pracovnom pomere u majite�a,
ktorého kone trénuje (čestným prehlásením podpísaným zamestnávate�om).“.

19. Čl. 395 sa vypú��a.

2�. �r�loha sa vypú��a.

Čl. II
�ie z�eny nado�údajú ú�innos� dňo� i�h zverejnenia vo Vestn�ku Dostihovej autority.
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