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Všeobecné podmienky účasti na dostihoch
v Slovenskej republike na rok 2023

 1.	 Dostihy	vypísané	týmito	propozíciami	sa	konajú	podľa	platného	Dostihového	poriadku	Slovenskej	
republiky,	v	znení	neskorších	doplnkov	a	nariadení	Dostihovej	autority	Slovenskej	republiky	(ďalej	len	
DA	SR)	-	Závodiska,	š.	p.	(ďalej	len	ZB).

 Stanovenie odmeňovania trénerov a jazdcov

 2. Minimálna výška jazdného v roku 2023

Kategória dostihov Džokej, Džokej Jazdec  Jazdec-žiak
	 ktorému	licenciu
 vydala	DA	SR	a	ktorý
	 dosiahol	100	a	viac
	 víťazstiev,	v	prekážkových	
		 dostihoch	50	a	viac	víťazstiev

-	Graded,	Listed	 50	 40	 35	 -	
-	I.	-	II.	kategória	 40	 35	 30	 15
-	III.	-	V.	kategória	 30	 20	 15	 7,50
-	prekážkové	dostihy
s	dotáciou	2400	€	a	vyššou	 60	 50	 40	 20
-	ostatné	prekážkové	dostihy	 45	 40	 35	 17,50

Jazdcovi	víťazného	koňa	prináleží	jazdné	vo	výške	dvojnásobku	minimálnej	čiastky	(čl.	387	DP).

 3.	 V	zmysle	článku	379	Dostihového	poriadku	SR:	„Jazdec	amatér	má	nárok	na	úhradu	cestovných	
nákladov	spojených	s	jazdením	dostihových	koní.	Tento	nárok	mu	vzniká	voči	majiteľovi	dostihového	
koňa.“	Výška	úhrady	cestovných	nákladov	jazdcov	amatérov	je	v	roku	2023	stanovená	paušálne	
na	20,00	€	za	 jedny	odjazdené	dostihy	a	bude	po	každom	dostihovom	dni	preúčtovaná	v	rámci	
Zúčtovacieho	centra	ZB.	Poplatok	v	zmysle	čl.	391	Dostihového	poriadku	SR	odpadá.

 4. Trénerovi	prináleží	percentuálny	podiel	zo	získanej	dotácie	vo	výške	10	%,	jazdcovi z povolania 
prináleží	percentuálny	podiel	zo	získanej	dotácie	vo	výške	5	%.	V	prípade	finančného	vyrovnania	medzi	
majiteľmi	podľa	článku	416a	ods.	2)	DP	 takisto	obdrží	 tréner	poškodeného	koňa	10	%	a	 jazdec	
poškodeného	koňa	5%	z	kompenzovanej	sumy.

 5.	 Stanovené	minimálne	výšky	jazdného	a	percentuálne	podiely	zo	získanej	dotácie	sa	prostredníctvom	
Zúčtovacieho	centra	automaticky strhnú z majiteľských účtov	v	prospech	účtov	trénerov	a	jazdcov	
To	platí aj pre jazdcov, ktorým licenciu vydala zahraničná dostihová autorita.	Akékoľvek	dodatočné	finančné	
plnenie	medzi	majiteľmi	a	trénermi	resp.	 jazdcami	je	mimo	rámec	pôsobnosti	orgánov	dostihovej	
prevádzky	a	nevzťahujú	sa	naň	ustanovenia	Dostihového	poriadku	a	Všeobecných	podmienok.

Poplatky, dotácie, prémie, zrážky

 6.	 ZB	stanovuje	poplatky	vyplývajúce	z	Dostihového	poriadku	a	poplatky	za	poskytované	dostihové	
služby	na	rok	2023	cenovými	výmermi	zverejnenými	v	dostihových	Vestníkoch.	Dostihové	služby	ZB	
možno	využívať	len	po	predchádzajúcom	odsúhlasení	vedúcim	úseku	dostihových	služieb
Poplatky za poskytované služby budú strhávané výhradne z účtov v Zúčtovacom centre ZB.
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 7.	 Všetkým	majiteľom,	ktorí	nemajú	zaregistrované	kone	u	Dostihovej	autority	SR,	bude	zo	získanej	
dotácie	odpočítaná	zrážka	8	%,	ktorá	bude	použitá	na	podporu	majiteľov	zo	Slovenskej	republiky	a	
chovateľov	anglického	plnokrvníka	v	Slovenskej	republike	formou	majiteľských	a	chovateľských	prémií.
Percentuálny	podiel	z	výhry	pre	trénera	(čl.	368a	DP)	a	jazdca	(čl.	391a	DP)	zahraničného	koňa	
vo	výške	podľa	čl.	4	Všeobecných	podmienok,	bude	vypočítaný	zo	zníženej	dotácie.

 8. Získané dotácie a majiteľské prémie budú poukázané na účty majiteľov stajní až po predispono-
vaní dotačných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.	U	koní,	ktorým	
bola	odobratá	dopingová	vzorka,	budú	dotácie	poukázané	na	účet	majiteľa	až	po	obdržaní	oficiálneho	
výsledku	negatívnej	dopingovej	vzorky	(spravidla	do	20	pracovných	dní	od	odobrania	vzorky).

 9. Slovenským	majiteľom	dostihových	koní	náležia	majiteľské prémie.	Ich	výšku	určia	propozície
dostihov.	Nárok	na	majiteľské	prémie	vzniká	majiteľom	dňom	ich	registrácie.

 10.	 V	 zmysle	 čl.	 9	 ods.	 4)	 písm.	m)	Dostihového	poriadku	 SR,	 v	 dostihoch,	 ktorých	propozície	
obsahujú	majiteľskú	prémiu,	zaplatí	majiteľ	každého	koňa	registrovaného	Dostihovou	autoritou	SR,	
ktorý	bol	oznámený	ako	štartujúci,	poplatok	vo	výške	4%	(+DPH)	z	celkovej	výšky	majiteľskej	prémie	
uvedenej	v	propozíciách.

 11.	 Slovenským	chovateľom	anglického	plnokrvníka	náležia	chovateľské prémie.	 Ich	výšku	určia	
propozície	dostihov.	Za	koňa	 slovenského	chovu	 sa	pre	posúdenie	nároku	na	chovateľskú	prémiu	
a	kvalifikáciu	na	účasť	v	dostihoch	vyhradených	pre	kone	slovenského	chovu	považuje	kôň,	spĺňajúci	
podmienky	čl.	344	Dostihového	poriadku.

 12.	 Výška	dodatočného	zápisného	sa	v	zmysle	čl.	149	DP	stanovuje	nasledovne:
V	dostihoch,	v	ktorých	 je	zápisné	uvedené	dvoma	a	viacerými	čiastkami,	 sa	výška	dodatočného	
zápisného	uvedie	v	propozíciách	pri	každom	termíne	dodatočných	prihlášok	a	môže	byť	najviac	
trojnásobkom	súčtu	zápisného	v	predošlých	riadnych	termínoch.
V	ostatných	dostihoch	sa	výška	dodatočného	zápisného	rovná	dvojnásobku	zápisného	v	riadnom	
prihlasovacom	termíne.

Účasť koní a jazdcov v dostihoch

 13.	 Majiteľ,	ktorý	bude	registrovať	stajňu	po	20.	2.	2023,	musí	registráciu	vykonať	najneskôr	sedem	
dní	pred	podaním	prvej	prihlášky.

 14.	 Zahraniční	majitelia	musia	spolu	s	prihláškou	predložiť	ZB	i	kompletnú	kariéru	koňa	vystavenú	
dostihovou	autoritou	príslušného	štátu.	Majitelia	alebo	tréneri	z	Českej	republiky	musia	bezpodmienečne	
spolu	s	prihláškou	predložiť	ZB	i	prehľad	všetkých	štartov	koňa	mimo	územia	SR	alebo	ČR.

 15.	 Dostihová	autorita	SR	v	roku	2023	neberie	do	úvahy,	technicky	a	administratívne	neregistruje	
štarty	koní	na	území	krajín,	ktorých	dostihové	autority	nie	sú	členmi	Medzinárodnej	federácie	dostiho-
vých	autorít	(IFHA).

 16.	 Dostihová	autorita	SR	v	roku	2023	neberie	do	úvahy,	technicky	a	administratívne	neregistruje	štarty	
koní	v	dostihoch,	výsledky	ktorých	oficiálne	neeviduje	dostihová	autorita	krajiny,	kde	sa	dostihy	konali.

 17.	 Dostihová	autorita	SR	v	roku	2023	neberie	do	úvahy,	technicky	a	administratívne	neregistruje
štarty	koní	v	dostihoch,	ktoré	Dostihový	poriadok	SR	nešpecifikuje	(napríklad	skijöring).

 18.	 Cvalové	kone,	ktoré	boli	na	územie	SR	importované	z	nečlenských	krajín	IFHA	a	nespĺňajú	
podmienky	na	stanovenie	oficiálneho	hendikepu	(čl.	41	a	42	VP),	sa	môžu	zúčastniť	iba	rovinových	do-
stihov	so	štatútom	tretej	a	vyššej	kategórie.	Účasť	v	prekážkových	dostihoch	nie	je	obmedzená,	ak kôň	
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spĺňa	podmienky	propozícií.	Toto	obmedzenie	stráca	platnosť	po	absolvovaní	dvoch	štartov
v	 rovinových	 dostihoch	 na	 území	 SR,	 ČR,	 Rakúska,	Maďarska,	 Poľska,	 Nemecka,	 Švajčiarska,	
Talianska,	Francúzska,	Veľkej	Británie	alebo	Írska	a	kôň	sa	následne	môže	zúčastniť	všetkých	
dostihov,	v	ktorých	spĺňa	podmienky	propozícií.

 19.	 Ustanovenia	článku	252,	odst.	2	Dostihového	poriadku	(príčiny	zmeny	výkonnosti	koňa	a	jej
nahlásenie	trénerom)	sa	nevzťahujú	na	kone,	ktoré	dosiaľ	štartovali	v	danom	druhu	dostihov	menej	
ako	tri	razy,	alebo	štartujú	v	danom	druhu	dostihov	v	roku	2023	prvý	raz.

 20.	 Každý	jazdec	z	povolania	a	jazdec-amatér,	ktorému	bola	pre	rok	2023	vydaná	licencia	DA	SR,
musí	najneskôr	do	31.	3.	2023	predložiť	potvrdenie	o	platnej	poistnej	zmluve	vystavenej	poisťovňou.	
Každý	jazdec,	ktorý	štartuje	v	zahraničí	je	povinný	uzavrieť	úrazové	pripoistenie	pre	štart	v	zahraničí.	
Na	žiadosť	organizátora	dostihov	je	povinný	preukázať	sa	potvrdením	o	tomto	pripoistení.

 21. ZB, resp. Dostihová komisia si vyhradzuje právo vykonať skúšku na požitie alkoholických 
nápojov u všetkých účastníkov dostihovej prevádzky činných v rámci dostihového dňa. O vykonaní 
skúšky rozhoduje Dostihová komisia delegovaná na dostihový deň. Pozitívny nález na alkohol u 
jazdcov bude posudzovaný ako pozitívny dopingový nález a sankcionovaný v zmysle čl. 409, písm. k) 
Dostihového poriadku.

 22.	 V	sezóne	2023	budú	ďalej	jazdci	počas	dostihových	dní	podrobovaní	antidopingovým	testom	
na	prítomnosť	zakázaných	látok	z	hľadiska	dopingového	účinku.	Antidopingové	testovanie	pre	
Závodisko,	š.p,	ako	Dostihovú	autoritu	SR	v	súlade	s	Dostihovým	poriadkom	a	v	zmysle	pravidiel	
dopingovej	kontroly	(Svetový	antidopoingový	kódex	WADA,	Smernica	pre	kontrolu	a	postih	dopingu	
v	športe	ADA	SR)	vykonáva	nezávislá	inštitúcia,	ktorou	je	Slovenská	antidopingová	akadémia.
Akýkoľvek	nález	zakázanej	látky	bude	sankcionovaný	v	zmysle	platného	Dostihového	poriadku	
(čl.	409,	písm.	k).

 23.	 V	zmysle	čl.	379	Dostihového	poriadku	SR	môžu	jazdci-amatéri	štartovať	v	rovinových	dostihoch	
s	celkovou	dotáciou	do 3000 € vrátane,	ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak,	a	vo	všetkých	dostihoch	vypí-
saných	pre	jazdcov-amatérov.	Ďalšie	ustanovenia	článku	379	DP	SR	o	jazdcoch-amatéroch	platia	v	plnej	miere.

 24.	 V	zmysle	čl.	382	Dostihového	poriadku	SR	môžu	jazdci-žiaci	štartovať	v	rovinových	dostihoch	s	celkovou	
dotáciou	do 3000 € vrátane,	ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak,	a	vo	všetkých	dostihoch	vypísaných	
pre	jazdcov-žiakov.	Ďalšie	ustanovenia	článku	382	DP	SR	o	jazdcoch-amatéroch	platia	v	plnej	miere.

 25.	 V	zmysle	čl.	392	Dostihového	poriadku	SR	môžu	jazdci,	jazdci-žiaci	a	jazdci-amatéri	využívať	
jazdecké	úľavy	v	dostihoch	s	celkovou	dotáciou	do 3000 € vrátane,	ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak.

 26.	 Jazdci,	 ktorým	 licenciu	vystavila	 iná	dostihová	autorita,	 ako	Dostihová	autorita	SR	alebo	
Dostihová	autorita	ČR	nemajú	nárok	na	priznanie	titulu	džokej,	ani	na	využitie	jazdeckých	úľav.

 27.	 Jazdci-amatéri	a	jazdci-žiaci	zo	zahraničia	majú	pri	obsadzovaní	koní	v	medzištátnych	stret-
nutiach	amatérov	a	žiakov	prednosť.	Pri	zostavovaní	štartovej	listiny	medzištátneho	stretnutia	jazdcov	
amatérov/žiakov	 sa	 prednostne	 obsadzujú	 kone	 nominovanými	 jazdcami.	V	 prípade,	 že	 v	medzi-
-štátnom	 stretnutí	 jazdcov-amatérov/žiakov	 bol	 nahlásený	 ako	 neštartujúci	 kôň	 s	 nominovaným	
jazdcom,	a	je	k	dispozícii	iný	kôň	s	jazdcom	štartujúcim	mimo	súťaž,	prepustí	tento	jazdec	miesto	
nominovanému	jazdcovi.

 28.	 Na	oznámení	štartujúcich	koní,	v	Dostihovom	programe,	v	dostihovej	správe	a	vo	výsledkovej
listine	sa	pri	jazdcoch	z	povolania	neuvádza	skratka	titulu	(na	rozdiel	od	džokejov	-	dž.,	jazdcov	
žiakov	-	žk.	a	jazdcov	amatérov	-	am.).
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 29. V Graded a Listed	dostihoch	môžu	štartovať	jazdci	z	povolania	a	jazdci	žiaci,	ktorí	v	dote-
rajšej	kariére	dosiahli	v	rovinových	dostihoch	minimálne	päť	víťazstiev,	alebo	absolvovali	minimálne 
75	rovinových	dostihov.
	 	 V	dostihoch	pre	2-ročné kone	môžu	štartovať	jazdci	z	povolania,	ktorí	absolvovali	minimálne	
10	rovinových	dostihov.

 30.	 Kone,	ktoré	v	kariére	neabsolvovali minimálne dva prekážkové dostihy,	môžu	byť	v	prekáž-
kových	dostihoch	obsadené	len	jazdcami,	ktorí	v	kariére	absolvovali	minimálne	desať	prekážkových	
dostihov.

 31.	 Za	absolvované dostihy	sa	považujú	dostihy,	ktoré	kôň	resp.	jazdec	platne	dokončil	na	klasi-
fikovanej	pozícii,	bez	diskvalifikácie	(aj	dodatočnej).	Neštartovavším	koňom	je	kôň,	ktorý	sa	nikdy	
nezúčastnil	platného	štartu	dostihov.	Nezvíťazivším	koňom	je	kôň,	ktorý	nikdy	nezvíťazil	v	žiadnych	
dostihoch	(t.j.	nebol	uvedený	vo	schválenom	výsledku	dostihov	ako	víťaz),	alebo	mu	víťazstvo,	resp.	
víťazstvá	dodatočne	boli	odňaté	rozhodnutím	oprávnených	orgánov	dostihovej	prevádzky.

 32.	 V	záujme	korektnosti	a	regulérnosti	dostihov	je	stanovený	maximálny	počet	štartujúcich	koní	
na	jednotlivých	dostihových	dráhach	nasledovne	(ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak):

Bratislava:

  a) vonkajší ovál
	 	 -	roviny:	14	(na	vzdialenostiach	900	m	a	2200	m	maximálne	12	koní)
  b) vnútorný ovál
	 	 -	roviny:	12
	 	 -	prútené	prekážky:	12
  c) v dostihoch steeplechase 14 koní.

Ostatné závodiská na území SR:

	 	 -	roviny:	10
	 	 -	prútené	prekážky:	12
	 	 -	steeplechase	a	cross-country:	14

33.		 	Klasické	dostihy	sú	otvorené	do	termínu	prvého	škrtania,	ak	do	nich	bolo	k	termínu	uzávierky	
prihlášok	prihlásených	menej	ako	15	koní.	Ostatné	dostihy	so	štatútom	Graded,	Listed	a	I.	kategórie	
sú	otvorené,	ak	do	nich	bolo	k	termínu	uzávierky	prihlášok	prihlásených	menej	ako	8	koní.	Kone	
prihlásené	do	termínu	prvého	škrtania	sa	považujú	za	prihlásené	k	termínu	uzávierky	prihlášok.

 34.	 Ak	budú	do	ktorýchkoľvek	dostihov	vypísaných	týmito	propozíciami	prihlásené, alebo ozná-
mené ako štartujúce štyri kone a menej,	budú	tieto	dostihy	organizátorom	spravidla	zrušené!
 
 35. V dostihoch V. kategórie	môžu	štartovať	len	kone	zaregistrované	Dostihovou	autoritou	Slovenskej	
republiky	a	kone	slovenského	chovu	zaregistrované	zahraničnými	dostihovými	autoritami,	ak	nie	je	
propozíciami	stanovené	inak.	Ostatných dostihov	sa	môžu	zúčastniť	aj	kone	zaregistrované	dostiho-
vými	autoritami	členských	krajín	IFHA,	ak	nie	je	propozíciami	stanovené	inak.

 36. Dostihov V. kategórie,	s	výnimkou	hendikepov,	sa	nemôžu	zúčastniť	kone	s	oficiálnym	hendi-
kepom	60	kg	a	vyšším.
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 37. V dostihoch II., III., IV. a V. kat. a prekážkových dostihoch	má	právo	štartu	maximálny	počet	
koní	 zaregistrovaných	DA	 SR.	 Ak	 je	 potrebné	 znižovať počet štartujúcich koní	 podľa	 čl.	 175	
Dostihového	poriadku	SR	v	dostihoch	 II.,	 III.,	 IV.	a	V.	kat.	a	prekážkových	dostihoch,	najskôr	sa	
vyraďujú	kone	registrované	zahraničnými	dostihovými	autoritami.

 38. V dostihoch so štatútom Graded, Listed a I. kategórie	má	právo	štartu	minimálne sedem koní 
registrovaných Dostihovou autoritou SR.	To	znamená,	že	prvých	sedem	koní	registrovaných	DA	SR
s	najvyšším	ziskom,	v	dostihoch	so	štatútom	Graded,	Listed	a	I.	kategórie,	do	ktorých	boli	oznámené	
ako	štartujúce,	nepodliehajú	prípadnému	znižovaniu	počtu	štartujúcich	koní.	

 39.	 Ak	sú	na	štartovej	listine	uvedené	kone	pod	čiarou,	čiže	tzv.	náhradné	kone,	vyplýva	z	tejto	
skutočnosti	pre	 trénerov	koní	nachádzajúcich	sa	v	základnej	 štartovej	 listine	povinnosť	okamžite	
oznámiť	plánovaný	škrt	svojho	koňa	zodpovednému	pracovníkovi	ZB,	a	to	Ing.	Vladimírovi	Šakovi,	
vedúcemu	Dostihovej	prevádzky	na	tel.	č.:	02/623	11	878	alebo	mobil	č.:	0903/700	619.	V	prípade	
nerešpektovania	tohto	článku	Všeobecných	ustanovení	bude	tréner	sankcionovaný	sumou	100	€.

 40.	 Ak	kôň	štartuje	v	období	medzi	uzávierkou	prihlášok	a	plánovaným	štartom	v	dostihoch	a	vý-
sledok	absolvovaných	dostihov	z	neho	robí	koňa,	ktorý	by	v	okamihu	uzávierky	prihlášok	nespĺňal	
podmienky	propozícií	(presah	hornej	hranice	zisku,	víťazstvo	pred	plánovaným	štartom	v	dostihoch	
nezvíťazivších	koní	a	podobne),	nemôže	kôň	v	plánovaných	dostihoch	štartovať.	Ak	sú	v	propozíciách	
dostihov	penality,	tieto	sa	upravia	podľa	skutočného	zisku	(resp.	víťazstiev,	umiestnení)	koňa.

 41. Účasť v hendikepových dostihoch	je	obmedzená	hendikepovým	základom,	pričom	je	záväzný
oficiálny	hendikep	(ďalej	len	OH)	k	termínu	uzávierky	prihlášok.	Ak	kôň	v	momente	termínu	riadnej	
uzávierky	prihlášok	nespĺňal	podmienky	uvedené	v	článku	111	druhá	veta	DP,	nemôže	byť	doda-
točne	do	hendikepových	dostihov	prihlásený.	Pre určenie základnej hmotnosti koňa dodatočne 
prihlasovaného do	hendikepových	dostihov	je	rozhodujúce	jeho	hodnotenie	v	oficiálnom	hendikepe	
k	termínu	riadnej	uzávierky	prihlášok.	Ak	takýto	kôň	štartoval	po	riadnej	uzávierke	prihlášok	a	jeho	
hodnotenie	v	oficiálnom	hendikepe	kleslo,	nemá	táto	skutočnosť	vplyv	na	určenie	jeho	hmotnostného	
zaťaženia.	Zvýšenie základnej hmotnosti	v	prípade	štartu	koňa	po	zverejnení	listiny	hmotnostných	
zaťažení,	resp.	termínu	uzávierky	prihlášok	je	v	zmysle	čl.	130	DP	možné	tak	pri	koňoch	prihlásených	
do	hendikepových	dostihov	v	riadnom	termíne	uzávierky	prihlášok	ako	i	koní	prihlasovaných	do	hen-
dikepových	dostihov	dodatočne	podľa	č.	149	DP.

 42. Na stanovenie oficiálneho hendikepu	(OH)	v	SR	je	potrebné	aspoň	jedno	víťazstvo	alebo	dva	
absolvované	rovinové	dostihy	na	území	SR,	ČR,	Rakúska,	Maďarska,	Poľska,	Nemecka,	Švajčiarska,	
Talianska,	Francúzska,	Veľkej	Británie	alebo	Írska.

 43.	 Pri	 prepočte	 cudzej	meny	 na	€	 (najmä	 kvôli	 stanovovaniu	 zisku)	 sa	 používa	 prepočtová	
tabuľka	publikovaná	vo	Vestníku	DA	SR.

 44. Pre potreby propozícií a výpočet penalít sa kategorizácia rovinových dostihov v zahraničí 
stanovuje takto:
-	za	dostihy	kategórie	Graded a Listed	 sa	považujú	všetky	dostihy,	ktoré	majú	štatút	Gr./Gd.	a	
Listed	pridelený	v	príslušnom	roku	v	krajine	ich	konania,	a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	20	000	€ 
a	vyššou	vo	všetkých	krajinách.
-	za	dostihy	I. kategórie	sa	považujú	dostihy	I.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	(aj	maďarské	
dostihy	kategórie	„Elit“)	a	v	Poľsku	(aj	poľské	dostihy	kat.	B)	a	dostihy	s	celkovou	dotáciou	10	000	€ 
a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	II. kategórie	sa	považujú	dostihy	II.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	
a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	5000	€	a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
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-	za	dostihy	III. kategórie	sa	považujú	dostihy	III.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	
a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	3000	€	a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	IV. kategórie	sa	považujú	dostihy	IV.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	
a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	2400	€	a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	V. kategórie	sa	považujú	dostihy	V.	kategórie	v	Českej	republike	a	v	Maďarsku	a	ďalej
dostihy	s	celkovou	dotáciou	nižšou	ako	2400	€	vo	všetkých	ostatných	krajinách.

 45.	 Dostihy	steeplechase	a	cross-country	sú	z	hľadiska	propozícií	rovnocenné.

 46.	 Lehota	na	doplnenie	údajov	na	oznámení	štartujúcich	koní	v	zmysle	článku	161	odsek	2	
(deklarácia	jazdcov)	je	pre	rok	2023	stanovená	najneskôr	1,5	hodiny	po	termíne	stanovenom	propo-
zíciami	na	oznámenie	štartujúcich	koní.

 47.	 Ak	službukonajúci	lekár	na	dostihovom	dni	nedoporučí	indisponovanému	jazdcovi	(pád,	kolízia,	
nevoľnosť	atď.)	po	predbežnom	vyšetrení	štartovať,	z	preventívno-bezpečnostných	dôvodov	sa	nemôže	
tento	jazdec	zúčastniť	ďalších	dostihov	v	ten	istý	dostihový	deň.

 48.	 Typizovaná	ochranná	vesta	v	zmysle	čl.	203	Dostihového	poriadku	je	vesta,	ktorá	spĺňa	Európsky	
štandard	EN	13158	Level	2.	Táto	povinnosť	sa	vzťahuje	na	všetkých	jazdcov	v	cvalových	dostihoch.

 49.	 V	dostihoch	Graded,	Listed	a	I.	kategórie	sú	v	záujme	zvyšovania	spoločenskej	úrovne	dostihov	
tréner	a	majiteľ	(resp.	ich	zástupcovia)	víťazného	koňa	povinní	pri	preberaní	čestných	cien	dodržať	
vhodné	spoločenské	oblečenie	(oblek,	viazanka)	adekvátne	k	významu	dostihov.	Pri	nerešpektovaní	
uvedeného	ustanovenia	bude	Dostihová	komisia	v	zmysle	článku	396/c	Dostihového	poriadku	zod-
povednú	osobu	sankcionovať.

 50. Šampionáty jazdcov	budú	počas	dostihovej	sezóny	2023	hodnotené	podľa počtu víťazstiev	na
území	Slovenskej	republiky.	V	prípade	rovnosti	sú	ďalšími	kritériami	počet	druhých,	tretích,	štvrtých	
a	piatych	miest,	percentuálny	podiel	víťazných	štartov	a	výška	získaných	dotácií.	V	prípade	rovnosti	
všetkých	kritérií	rozhoduje	žreb.

  Šampionáty trénerov a majiteľov	budú	počas	dostihovej	sezóny	2023	hodnotené	podľa výšky 
získaných dotácií	na	území	Slovenskej	republiky.	V	prípade	rovnosti	sú	ďalšími	kritériami	počet	víťaz-
stiev,	druhých,	tretích,	štvrtých	a	piatych	miest	a	percentuálny	podiel	víťazných	štartov.	V	prípade	
rovnosti	všetkých	kritérií	rozhoduje	žreb.

Prihlasovanie koní do dostihov v zahraničí

 51.	 Majiteľ,	tréner	alebo	ich	splnomocnenec	prihlasujúci	alebo	oznamujúci	ako	štartujúceho	koňa
registrovaného	DA	SR	do	dostihov	v	zahraničí	je	povinný	o	tom	informovať	Závodisko,	š.p.,	ktoré	admini-
stratívne	zabezpečí	prihlásenie	alebo	oznámenie	koňa	ako	štartujúceho	v	súlade	s	ustanoveniami	
Medzinárodnej	dohody	o	chove,	dostihoch	a	stávkach.	Prihlášky	koní	do	dostihov	a	oznámenie	
štartujúcich	koní,	registrovaných	Dostihovou	autoritou	Slovenskej	republiky,	do	zahraničia	je	potrebné	
zaslať	písomne	Závodisku	,	š.p.	najneskôr 1,5 hodiny	pred	termínom	stanoveným	propozíciami.
V	prípade	nedodržania	uvedeného	časového	limitu,	Závodisko,	š.p.,	Bratislava	nezaručuje	zaslanie	
náležitostí	potrebných	pre	štart	v	zahraničí	v	stanovenom	termíne.	Vyššie	uvedený	postup	neplatí	
v	prípade	prihlasovania	koní	do	dostihov	vo	Francúzsku,	ktoré	vykonáva	majiteľ,	tréner	alebo	ich	
splnomocnenec	 priamo	 prostredníctvom	 webového	 rozhrania	 France	 Galop.	 Bližšie	 informácie	
ohľadom	registrácie	poskytne	referentka	dostihovej	prevádzky	ZB,	š.p.	M.	Pfefferová,	resp.	priamo	
France	Galop.
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 52.	 Pri	každom	štarte	koňa	v	zahraničí	posiela	DA	SR	dostihovej	autorite	krajiny,	kde	sa	má	kôň	
dostihov	zúčastniť,	doklad	o	dočasnom	vývoze	pre	dostihové	účely	-	tzv.	RCN	(Racing	Clearance	
Notification).
	 	 a)	RCN	platí	len	pre jedny konkrétne dostihy,	ktorých	sa	má	koň	zúčastniť	v	danej	krajine.	
Po	ich	absolvovaní	sa	kôň	musí vrátiť na územie SR.
	 	 b)	ak	sa	má	kôň	zúčastniť	viacerých dostihov	v	jednej	cudzej	krajine,	bez	toho	aby	medzitým	
štartoval	v	inej	krajine,	alebo	sa	vrátil	na	územie	SR,	požiada tréner koňa o vydanie RCN s platnosťou 
90 dní.	Pre	vydanie	tohto	dokladu	DA	SR	požaduje,	aby	tréner	splnomocnil	osobu,	ktorá	bude	
v	čase	platnosti	RCN	nepretržite	dohliadať	na	prípravu	koňa	v	cudzej	krajine.	Táto	osoba	musí	byť	
zapísaná	na	zozname	ošetrovateľov	na	tlačive	žiadosti	o	udelenie	(obnovenie)	trénerskej	licencie.	
Držiteľ cudzej trénerskej licencie nemôže byť za týmto účelom splnomocnený!
	 	 c)	ak	sa	má	kôň	zúčastniť	dostihov vo viacerých cudzích krajinách,	bez	toho	aby	sa	medzitým	
vrátil	na	územie	SR,	požiada tréner koňa DA SR o vydanie RCN s platnosťou 90 dní.	Toto	RCN	pošle	
DA	SR	dostihovej	autorite	krajiny,	v	ktorej	sa	má	koň	zúčastniť	prvých	dostihov.	Ak	sa	má	kôň	po	
obsolvovaní	dostihov	(jedného	alebo	viacerých)	v	jednej	krajine	zúčastniť	dostihov	v	ďalšej	krajine,	
tréner	požiada	o	vydanie	RCN	dostihovú	autoritu	krajiny,	v	ktorej	kôň	absolvoval	posledné	dostihy.	
Požiadavky	na	osobu	splnomocnenú	trénerom	platia	rovnako	ako	v	bode	b).
	 	 d)	v	prípade,	že	sa	má	kôň	zdržiavať	v	zahraničí	za	účelom	absolvovania	dostihov	po	dobu	
viac ako 90 dní,	tréner	najneskôr	7	kalendárnych	dní	pred	uplynutím	platnosti	RCN	požiada	DA	SR	
o	vydanie	nového	RCN.	DA	SR	môže	v	odôvodnených	prípadoch	takúto	žiadosť	zamietnuť.
	 	 e)	najneskôr	v	deň,	kedy	vyprší	platnosť	RCN	sa	kôň	musí	vrátiť	na	územie	SR.
	 	 f)	ak	bolo	RCN	vydané	na	dobu	90	dní,	ale	kôň	sa	v	čase	jeho	platnosti	z	akéhokoľvek	dôvodu	
vráti	na	územie	SR,	RCN	stráca	platnosť	a	pre	ďalší	štart	koňa	v	zahraničí	musí	tréner	požiadať	
o	vystavenie	nového	RCN.

 53.	 Každý	cezhraničný	presun	koňa	pre	dostihové účely	musí	byť	podložený	príslušným	formulá-
rom	RCN.	Každý	cezhraničný	presun	koňa	pre	chovateľské účely	musí	byť	podložený	formulárom	
BCN	 (Breeding	Clearance	Notification),	platným	na	obdobie	maximálne	9	mesiacov.	Pri	dlhšom	
období	ako	9	mesiaov	musí	byť	vystavený	exportný	certifikát	ako	doklad	o	trvalom	exporte.
Každý	cezhraničný	presun	koňa	pre	iné ako dostihové alebo chovateľské účely	musí	byť	podložený	
formulárom	GNM	(General	Notification	of	Movement),	ktorý	je	platný	na	obdobie	maximálne	
9	mesiacov.	Pri	dlhšom	období	ako	9	mesiacov	musí	byť	vystavený	exportný	certifikát.
Povinnosťou majiteľa, trénera alebo ich splnomocnenca je každý takýto presun vopred hlásiť 
dostihovej autorite krajiny, z ktorej kôň vycestuje a požiadať túto dostihovú autoritu o vystavenie 
a odoslanie príslušného formulára.

  Klusácke dostihy

 54. Klusáky	sa	prihlasujú	do	dostihov	podľa	oficiálnych	výsledkov,	ktoré	dosiahli	k	termínu	uzá-
vierky	prihlášok.	Ak	klusák	získa	dotáciu	po	uzávierke	prihlášok,	potom	sa	v	dostihoch	podľa	zisku	
prirátavajú	získané	dotácie	k	pôvodnému	zisku	a	pri	presahu	hornej	hranice	zisku	klusák	nemôže	
v	plánovaných	dostihoch	štartovať.	Ak	sú	v	dostihoch	stanovené	metrážne	prídavky	podľa	zisku	a	
klusák	po	uzávierke	prihlášok	do	doby	štartu	štartuje	v	iných	dostihoch	a	získa	dotáciu,	má	tento	zisk	
vplyv	na	úpravu	metrážnych	prídavkov.	Definitívna	metráž	sa	následne	podľa	potreby	upraví.

 55. Všetkých	čiastkových	dostihov	(rozjázd)	prémiového	heatu	sa	zúčastňujú	tie	isté	kone	s	tými	
istými	vodičmi.	Konečné	poradie,	ktoré	je	rozhodujúce	na	vyplatenie	prémií	heatu,	sa	určí	súčtom	
bodov	za	umiestnenie	v	čiastkových	dostihoch	podľa	nasledovného	bodového	kľúča:	10,	7,	5,	3,	2	
a	1	bod	za	prvé	až	šieste	miesto.
	 	 Na	konečné	poradie	heatu	a	na	možnosť	štartovať	v	oboch	rozjazdách	nevplýva	prípadná	dis-
kvalifikácia	v	niektorej	rozjazde,	alebo	nedokončenie	niektorej	rozjazdy.	Nárok	na	prémiu	majú	len	
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tie	klusáky,	ktoré	v	celkovom	súčte	získali	aspoň	jeden	bod.	Všetky	čiastkové	dostihy	(a	ich	výsledky)	
heatu	sa	považujú	za	samostatné	dostihy	vo	vzťahu	k	štatistikám,	archivácii	a	podobne.	Konečné	
poradie	heatu	má	vplyv	len	na	vyplatenie	prémie	heatu,	ktorá	sa	však	zarátava	do	zisku	rovnako,	ako	
dotácie	získané	v	čiastkových	dostihoch.	

 56. Tréning	klusáckych	koní	pred	dostihmi	v	Bratislave	je	povolený	na	vnútornom	ovále.	Pri	prí-
prave	koní	je	potrebné	sa	riadiť	pokynmi	správcu	dráhy	a	službukonajúceho	personálu.	

 57. Všetky	štartujúce	klusáky	sa	musia	zúčastniť	slávnostnej	prehliadky.	Päť	minút	pred	štartom	
dostihov	v	Bratislave	sa	všetky	štartujúce	kone	zhromaždia	200	m	za	cieľom	a	na	pokyn	rozhodcu	
pri	štarte,	alebo	pomocného	rozhodcu	pri	štarte,	absolvujú	slávnostnú	prehliadku	v	poradí	podľa	
štartových	čísiel	pred	rozhodcovskou	vežou	a	tribúnami.	Na	ostatných	dostihových	dráhach	kone	
absolvujú	slávnostnú	prehliadku	podľa	pokynu	rozhodcu	pri	štarte.

 58. Zisk (výpočet štartovej čiastky)
  Pod	pojmom	zisk	sa	rozumejú	všetky	peňažné	ceny,	ktoré	kôň	získal	počas	doterajšej	kariéri.	
Zisk	koní	z	krajín	s	nestabilnou	menou	alebo	dotáciami	dostihov,	prepočet	ktorých	výrazne	nedosa-
huje	úroveň	SR	(o	zaradení	koňa	do	tejto	skupiny	rozhoduje	Dostihová	autorita	SR)	majú	stanovený	
tzv.	umelý	zisk	nasledovne:
Kone zaregistrované v roku 2023: 
-	dvojročné	kone,	ktoré	neštartovali	-	nulový	zisk,
-	dvojročné	kone	s	rekordom	1:22,0	min./km	a	horším	-	250	€,
-	dvojročné	kone	s	rekordom	1:22,0	min./km	a	lepším	-	500	€,
-	trojročné	kone,	ktoré	neštartovali	-	nulový	zisk,
-	trojročné	kone	s	rekordom	1:20,0	min./km	a	horším	-	400	€,
-	trojročné	kone	s	rekordom	v	rozpätí	od	1:19,9	do	1:17,0	min./km	-	1000	€,
-	trojročné	kone	s	rekordom	1:16,9	min./km	a	lepším	-	4000	€,
-	štvorročné	a	staršie	kone,	ktoré	neštartovali	-	nulový	zisk,
-	štvorročné	a	staršie	kone	s	rekordom	1:20,0	min./km	a	horším	-	800	€,
-	štvorročné	a	staršie	kone	s	rekordom	v	rozpätí	od	1:19,9	do	1:15,0	min./km	-	4000	€,
-	štvorročné	a	staršie	kone	s	rekordom	1:14,9	min./km	a	lepším	-	10	000	€.

 59. Kôň,	ktorý	v	posledných	200	metroch	(po	preklusaní	dištančného	medzníka)	zacvála,	alebo	
absolvuje	úsek	nečistým	chodom,	bude	diskvalifikovaný.

 60. Pre	klusácke	dostihy	konané	v	Bratislave	budú	štartové	čísla	vydávané	osobe	zodpovednej	
za	 štartujúceho	koňa	v	hospodárskom	dvore,	 v	 služobnej	miestnosti,	 kde	 sú	koňom	pridelované	
boxy	na	ustajnenie	pracovníkom	povereným	ZB.	Najneskôr	po	skončení	posledných	dostihov	zod-
povedná	osoba	odovzdá	štartové	čísla	službe	v	hospodárskom	dvore	(v	služobnej	miestnosti).	Čísla	
musia	byť	umyté	a	nepoškodené.	Za	nevrátené	číslo	 je	 stanovený	poplatok	30	€.	Na	vidieckych	
dráhach	budú	štartové	čísla	vydávané	aj	odovzdávané	povereným	pracovníkom	na	rozhodcovskej	
veži.

 61.	 Dostihová	autorita	si	vyhradzuje	právo	na	dodatočné	zmeny	alebo	doplnky	týchto	Všeobec-
ných	ustanovení	a	zároveň	si	vyhradzuje	právo	rozhodnúť	v	prípadoch,	s	ktorými	tieto	Všeobecné	
ustanovenia	nepočítali.


