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Úvod 
Pripravili sme pre vás sprievodcu pretekov Dobšinský kopec 2016, ktorý je určený pre 

súťažiacich, pretekárov, sprievodné teamy, novinárov, činovníkov podujatia a aj divákov. 
Nemá povahu Zvláštnych ustanovení, nenahrádza ich a ani ich nedoplňuje. Jeho úlohou je 
podať všetkým záujemcom o účasť na  pretekoch Dobšinský kopec 2016 základné informácie 
o podujatí. 
 

11..  Základné informácie - dôležité telefónne čísla, adresy  
 
Integrovaný záchranný systém – SOS  112 
Polícia       158 
Polícia Dobšiná      +421 58 7941 333 
Mestská polícia Dobšiná     +421 58 7941 700 
Hasiči        +421 150 
Lekárska záchranná služba     +421 155 
Sekretariát súťaže     +421911 040760 
 
Kurzový lístok eura 
 

USD 1,1168 = 1€    
HUF 314,21 = 1€  
PLN 4,3913 = 1€ 

 
Adresa bankomatu     Adresa banky 
Kultúrny dom       Slovenská sporiteľňa 
Námestie baníkov 384,     Lipová 550,   
048 15 Dobšiná      049 25 Dobšiná 
 

22..  Mesto Dobšiná – história  
Dobšiná, staré banícke mesto s pozostatkami hámrov, starých banských diel a štôlni a 

krásnymi prírodnými pozoruhodnosťami a ďalšími zaujímavosťami, ktoré so svojím okolím 
ponúka návštevníkom, leží v severozápadnej časti okresu Rožňava. Dobšiná, mesto s bohatou, 
zaujímavou históriou a krásnou prírodnou scenériou, vstúpilo do dejín v 13. storočí ako 
slovenská osada založená z podnetu rodu Bebekovcov. 

V rôznych historických etapách sa tu ťažilo železo, meď, kobalt, nikel, ortuť, azbest, 
ba aj striebro. Archívne dokumenty označujú Dobšinú ako prvé oceliarske mesto Uhorska. V 
ťažbe rúd a železiarstve vrcholom prosperity bolo 17. a 18. storočie. V Dobšinej už v roku 
1680 bola postavená prvá vysoká pec na Slovensku. Dobšinská meď putovala až do 
Holandska. V ťažbe kobaltu bola Dobšiná na prvom mieste na svete. Bolo tu známe latinské 
gymnázium /lýceum/, na ktorom študovali významné osobnosti nášho literárneho života ako 
Pavol Jozef Šafárik, Juraj Palkovič, Karol Kuzmány a iní. 

Mesto leží v hlbokom údolí na rozhraní Slovenského Rudohoria a Národného parku 
Slovenský raj. Rozprestiera sa po oboch brehoch Dobšinského potoka. 



 Strana 4 
 

Ideálne podmienky poskytuje nádherná okolitá príroda, chránené krajinné oblasti         
a ostatné prírodné a historicko-umelecké pozoruhodnosti. Z historicko-umeleckých                 
a staviteľských pamiatok sa zachovali starý gotický evanjelický kostol z roku 1480, 
barokovo-klasicistický rímsko-katolícky kostol z roku 1792 a budova radnice z roku 1870 
postavená v neorenesančnom slohu. Na okraji mesta rozptýlená zástavba s pozostatkami 
starých hámrov, mlyna a píly. Medzi rarity mesta patrí aj dobšinské vodné dielo-vysoko-
tlaková elektráreň s prečerpávaním, ktorá tlakovým potrubím v dĺžke 1336 metrov privádza, 
spracúva a v čase prebytku energie čerpá späť vodu z nádrže Palcmanská Maša, pričom sa 
prekonáva 244 m výškový rozdiel. 

 

 
 
Pre turistov je Dobšiná vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj. Je 

východiskom do zaujímavých turistických oblastí a do vzácnych, na históriu bohatých 
kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v blízkych lokalitách: Ochtinská aragonitová jaskyňa, 
Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ v Betliari, mauzóleum v 
Krásnohorskom Podhradí. Svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa objavená mladým 
inžinierom Eugenom Ruffínyim v roku 1870 a nádherná okolitá príroda dávajú mestu veľké 
možnosti stať sa obľúbeným centrom turistiky a rekreácie. 

Dobšiná, mesto starých baníckych tradícií, otvára pohostinnú náruč všetkým svojim 
návštevníkom. 

3. História automobilových pretekov Dobšinský kopec 
Začiatky organizovania tohto podujatia spadajú do roku 1973, kedy sa uskutočnil jeho 

pokusný - nultý ročník. O rok neskôr, presnejšie 15. a 16. júna 1974 sa konal už „riadny“ - 
prvý ročník za doteraz početne najslabšej účasti (iba 37 súťažiacich) a jeho víťazom sa bol 
František Nemec z Piešťan, ktorý dosiahol najlepší súťažný čas 4 min. 39,8 sek. na 
vlastnoručne vyrobenom vozidle GIOM (v tréningu bol najlepší už vtedy známy slovenský 
pretekár Marián Rajnoha, ktorý trať Dobšinského kopca zdolal na vtedajšiu dobu vynikajúcim 
časom 03:39,8 min.). 

Druhý ročník sa už zaratúval do seriálu Majstrovstiev Slovenska a zo 43 prihlásených 
pretekárov sa na prvom mieste umiestnil Jiří Trávniček, ktorý dosiahol najrýchlejší čas 
04:14,6 min. 
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Vzhľadom na nové kritériá pre uskutočňovanie PAV sa v nasledujúcich rokoch 
preteky do Dobšinského kopca neuskutočnili (nevyhovujúci povrch vozovky, chýbajúce 
zvodidlá, ...), a tak ich pokračovanie sa uskutočnilo až v roku 1983, konkrétne 3. júla, kedy sa 
opäť v rámci seriálu Majstrovstiev Slovenska zišlo na Dobšinskom kopci 69 pretekárov. 
Najrýchlejší bol Štefan Klištinec z AMK OMNIA Bratislava, ktorý dosiahol čas 03:16,26 
min. 

V nasledujúcich rokoch  sa prvý krát v Dobšinej konali Majstrovstvá Československa, 
čo sa odzrkadlilo i na účasti (80 jazdcov) i na kvalite - víťaz Karel Jílek dosiahol čas 03:07,26 
min. Divácka odozva a reakcie pretekárov boli priaznivé, organizátorom sa ich práca a s ňou 
spojené adrenalínové situácie zapáčili, a tak bolo jasné, že sa začína nová dobšinská tradícia.  
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Po ďalších kvalitných ročníkoch Majstrovstiev Československa v osemdesiatych 
rokoch, sa podaril organizátorom prvý veľký medzinárodný úspech a jubilejný X. ročník 
pretekov v roku 1993 sa šiel ako súčasť Alpsko – Dunajského pohára, majstrovstiev Rakúska, 
Česka a Maďarska. Alpsko-Dunajský pohár na Dobšinskom kopci vydržal do roku 1996 
a priebežne bol okrem domácich majstrovstiev dopĺňaný aj o majstrovstvá okolitých štátov. 
Rok 1995 priniesol do Dobšinej preteky Zóny strednej Európy, ktoré mali nahradiť Alpsko – 
Dunajský pohár.  

Po období rôznych zmien v rámci kalendárov ale aj samotnej trate Dobšinského kopca 
sa tento pretek ustabilizoval v medzinárodných kalendároch FIA Challenge a Cup a získal 
trvalé miesto v kalendári MČR. 

Najväčšia zmena prišla v roku 2012 a organizátori Dobšinského kopca vstúpili medzi 
elitu a získali stabilné miesto v prestížnom kalendári Majstrovstiev Európy. Štart najlepších 
vrchárov z celej Európy a hlavne fenoména posledných rokov Simona Faggioliho je zárukou 
posúvania hranice traťového rekordu. 

Detaily histórie Dobšinského kopca si môžete prečítať v publikácii, ktorá vznikla 
k jubileu XXX. ročníka Dobšinského kopca pod názvom Dobšinský kopec 1973 – 2013 
v roku 2013.  
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3.1  Prehľad víťazov 
 

Rok Ročník Počet 
pretekárov Víťaz pretekov Vývoj rekordu 

1973 0. 51 Ladislav Losman ? 
1974 I. 37 František Nemec 4:39,8 min 
1975 II. 43 Jiří Trávniček 4:14,6 min 
1983 III. 69 Štefan Klištinec 3:16,26 min 
1984 IV. 80 Karel Jílek 3:07,26 min 
1985 V. 58 Miroslav Šrachta  
1987 VI. 72 Jiří Mičánek  
1990 VII. 54 Miroslav Šrachta 3:03,77 min 
1991 VIII. 57 Jiří Mičánek 2:48,72 min 
1992 IX. 57 Jiří Mičánek  
1993 X. 80 Walter Pedrazza 2:45,084 min 
1994 XI. 65 Paul Steindl  
1995 XII. 43 Josef Krečmer  
1996 XIII. 39 Herbert Stolz  
1997 XIV. 70 László Szász 2:33,239 min 
1998 XV. 38 Josef Krečmer  
1999 XVI. 64 László Szász 2:28,962 min 
2000 XVII. 72 Josef Krečmer  
2001 XIII. 48 Jaroslav Krajči  
2002 XIX. 65 Jaroslav Krajči  
2003 XX. 63 Jaroslav Krajči  
2004 XXI. 63 Jaroslav Krajči 2:27,308 min 
2005 XXII. 73 Jaroslav Krajči  

2006 XXIII. 76 Milan Svoboda  
Jaroslav Krajči 2:38,414 min 

2007 XXIV. 63 
Dušan Nevieřil  
Jaroslav Krajči 2:37,897 min 

2008 XXV. 97 
Jaroslav Krajči  
Dušan Nevieřil 2:32,917 min 

2009 XXVI. 72 Jaroslav Krajči  
2010 XXVII. 74 Milan Svoboda  

2011 XXVIII. 78 
Dušan Nevieřil  
Jaroslav Krajči 2:31,811 min 

2012 XXIX 122 Simone Faggioli 2:23,850 min 
2013 XXX 141 Simone Faggioli 2:21,898 min 
2014 XXXI 142 Simone Faggioli 2:20,682 min 
2015 XXXII 119 Miloš Beneš 2:25,829 min 
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3.2 Kalendár FIA European Hill-Climb Championship 2016 
 

 
Dátum Preteky Krajina 

17.04.2016 Course de Côte Saint Jean du Gard Col 
Saint Pierre  

24.04.2016 Grosser Bergpreis von Österreich, 
Rechberg  

08.05.2016 Rampa Internacional da Falperra  
 

15.05.2016  Subida Internacional al Fito 
 

05.06.2016 ECCE HOMO Sternberk 
 

26.06.2016 Ascoli  

10.07.2016 Limanowa 
 

17.07.2016 Dobsinsky kopec 2016 
 

31.07.2016 ADAC Glasbachrennen 
 

21.08.2016 Course de côte St. Ursanne - Les 
Rangiers  

04.09.2016 GHD Petrol Ilirska Bistrica  
 

18.09.2016 Buzetski dani  
 

 
 

4. Dobšinský kopec 2016 

4.1 Organizátor pretekov 
 
Mesto Dobšiná 
SNP 554  
049 25 Dobšiná 
e-mail: info@dobsinskykopec.com 
Internet: www.dobsinskykopec.com  
 

Mesto Dobšiná, SNP č. 554, 049 25 Dobšiná, na základe poverenia FIA organizuje 
v spolupráci s Autoklubom EHC Dobšinský kopec na trati Dobšinského kopca, XXXII. 
ročník pretekov automobilov do vrchu Dobšinský kopec 2016, ktoré sa uskutočnia v dňoch 
15. - 17.7.2016 
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4.2 Sekretariát pretekov 
 
a) Adresa sekretariátu je:  

 od 17.7.2014 0600 hod.:  
Riaditeľstvo Dobšinského kopca 2016  
Hnilecká ul. č. 917, 049 25 Dobšiná  
Mobil:  +421 (0)911 040760 
E-mail: office@dobsinskykopec.com 

info@dobsinskykopec.com 
 

4.3 Organizačný výbor  
 

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU JÁN SLOVÁK, PRIMÁTOR MESTA DOBŠINÁ,  
MESTSKÝ ÚRAD, UL. SNP 554, 049 25 DOBŠINÁ 
TELEFÓN: +421 (0)58 7941 320 
FAX: +421 (0)58 7941 65 
MAIL:  dobsinskykopec@dobsina.sk 

ČESTNÝ RIADITEĽ PRETEKOV IINNGG..  VVLLAASSTTIIMMIILL  MMAAJJEERRČČÁÁKK  SSTT..  
ČLENOVIA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU JAROSLAV ORAVEC, JÁN HUDÁK,  PAVOL KUŠNIER, 

JOZEF GOREJ, SLAVOMÍR KUCHÁR, JÁN KUCHÁR, RADOVAN 
REVÚCKY, PAVOL VOZÁR, FRANTIŠEK TVRZICKÝ, PAVOL 
HORVÁTH 

 

4.4 Zaradenie súťaže  
 

Preteky sa započítavajú do nasledujúcich majstrovstiev a pohárov: 
Hlavné preteky: 

 FIA Majstrovstvá Európy pretekov automobilov do vrchu,  
Rámcové preteky: 

 Majstrovstvá Slovenskej republiky v pretekoch automobilov do vrchu, 
 Majstrovstvá Slovenskej republiky v pretekoch historických automobilov do vrchu  
 Slovenský kopcový pohár  
 Slovenská trofej PAV historických automobilov pravidelnosti 
 Majstrovstvá Českej republiky, 
 Majstrovstvá Českej republiky pretekov historických automobilov do vrchu, 
 Česká trofej. 
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4.5  Program súťaže 
 

DDeeňň  HHooddiinnaa  PPrrooggrraamm  
3300..44..22001166    ZZaaččiiaattookk  pprriijjíímmaanniiaa  pprriihhllááššookk  
66..77..22001166  22335599  UUzzáávviieerrkkaa  pprriihhllááššookk  

1111..77..22001166  11220000  
ZZvveerreejjnneenniiee  zzoozznnaammuu  pprriihhlláásseennýýcchh  aa  hhaarrmmoonnooggrraammuu  

aaddmmiinniissttrraattíívvnneehhoo  aa  tteecchhnniicckkééhhoo  pprreebbeerraanniiaa  
((wwwwww..ddoobbssiinnsskkyykkooppeecc..ccoomm))  

1144..77..22001166  880000  OOttvvoorreenniiee  ppaarrkkoovviisskkaa  pprreetteekkáárrsskkyycchh  vvoozziiddiieell  
((DDEEPPOO  II,,  DDEEPPOO  IIII))  

1155..77..22001166  

00770000  aažž  11880000  AAddmmiinniissttrraattíívvnnee  pprreebbeerraanniiee  
00773300  aažž  11883300  TTeecchhnniicckkéé  pprreebbeerraanniiee  

11770000  ZZaassaaddnnuuttiiee  RRŠŠKK  
11990000  PPoovviinnnnáá  rroozzpprraavvaa  jjaazzddccoovv  

1166..77..22001166  

774455  ZZvveerreejjnneenniiee  pprreevvzzaattýýcchh  jjaazzddccoovv  
990000  aažž  11113300  11..  ttrréénniinnggoovváá  jjaazzddaa  

11113300  aažž  11114455  RRoozzpprraavvaa  jjaazzddccoovv  vv  pprriieessttoorree  CCiieeľľaa  
11330000  aažž  11660000  22..  ttrréénniinnggoovváá  jjaazzddaa  

11771155  ZZvveerreejjnneenniiee  vvýýsslleeddkkoovv  ttrréénniinnggoovvýýcchh  jjáázzdd  
11880000  TTllaaččoovváá  kkoonnffeerreenncciiaa  
11990000  ZZvveerreejjnneenniiee  ššttaarrttoovveejj  lliissttiinnyy  pprreetteekkoovv  

1177..77..22001166  

883300  SSlláávvnnoossttnnéé  oottvvoorreenniiee  pprreetteekkoovv  
990000  aažž  11113300  11..  ssúúťťaažžnnáá  jjaazzddaa  

11330000  aažž  11550000  22..  ssúúťťaažžnnáá  jjaazzddaa  
11550000  UUzzaavvrreettéé  ppaarrkkoovviisskkoo  ––  pprriieessttoorr  cciieeľľaa  

PPoo  sskkoonnččeenníí  
pprreetteekkuu  ZZáávveerreeččnnáá  tteecchhnniicckkáá  kkoonnttrroollaa  ––  HHaassiiččsskkáá  zzbbrroojjnniiccaa,,  UUlliiccaa  SSNNPP  

11551155  ZZvveerreejjnneenniiee  vvýýsslleeddkkoovv    
11770000  VVyyhhlláásseenniiee  vvííťťaazzoovv  

 

5 Trať pretekov  
Preteky sa uskutočnia na štátnej ceste I/67 v úseku „Dobšiná - Dobšinský kopec“. Trať 

má nasledovné parametre: 
 Dĺžka trate: 6810 m 
 Minimálna šírka: 7 m 
 Nadmorská výška Štartu: 461 m.n.m 
 Umiestnenie Štartu: v Dobšinej na Hnileckej ulici v blízkosti  

 výjazdu z mesta v smere Poprad - Tatry 
 Nadmorská výška Cieľa: 858 m.n.m 
 Umiestnenie Cieľa: cca 400 m pred odbočkou na Dedinky 
 Výškový rozdiel: 397 m 
 Priemerné stúpanie: 5,8 % 
 Počet zákrut: 30 
 Platný rekord trate: 2:20,682 min. (173,4 km/h) 
 Držiteľ rekordu: Simone Faggioli (ITA), Norma M20FC  
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Mapa logistického zabezpečenia: 
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66  TTllaaččoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  
 
Je prístupné len označeným zástupcom médií, nachádza s v budove riaditeľstva pretekov 
Hnilecká ulica 917, Dobšiná 
Otváracia doba:  piatok 15.7.2016  od 08:00 – 19:00 
   Sobota 16.7.2016 od 07:00 – 19:00 
   Nedeľa 17.7.2016 od 07:00 – 18:00 
 

77  AAkkrreeddiittáácciiee    
 
Akreditačné pravidlá 
 
A - TLAČ 
 
Akreditácia je limitovaná na max. počet 3 zástupcov z jednej redakcie (v tomto počte sú 
zahrnuté aj miestne regionálne redakcie) pričom z tohto počtu môže byť akreditovaný iba 
jeden fotograf za danú redakciu. Aby bola akreditácia prijatá, musí byť dané médium vo 
verejnom obehu a musí byť verejnosti dostupné (predajné). Publikácie automobilových 
klubov a spoločností (súťažiacich) iba s interným obehom a reklamné agentúry nemôžu byť 
akreditované ako média! 
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať i dokumenty uvedené v nasledujúcom 
odseku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez týchto dokumentov 
nebude akreditácia prijatá!  
 
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každého žiadateľa žiadajúceho o 
akreditáciu) podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie.  
 
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský 
syndikát novinárov) žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál 
novinárskeho preukazu).  
 
3. Kópiu publikovaných článkov.  
 
4. Informácie o publikácii (frekvencia, rozsah, regionálny obeh, atď.).  
 
Akreditácia novinára je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty (proti 
finančnej zálohe) a visačky s menom novinára.  
 
 
B - RÁDIO, TELEVÍZIA, VIDEO, FOTOGRAFOVIA A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ  
 
Udelenie akreditácie rozhlasu, televízii, videoštúdiu, fotografom a iným elektronickým 
médiám (internet) sú plne v kompetencii organizátora podujatia a tlačového tajomníka.  
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať nasledujúce prílohy, ktoré musia tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez nich nebude akreditácia prijatá.  
 
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každú osobu žiadajúcu o akreditáciu) 
podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie (max. počet osôb v štábe - 3). 
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2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát 
novinárov) žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho 
preukazu). 
 
3. Stručná charakteristika média, spoločnosti (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť, 
rozsah atď.) 
 
4. Fotografi musia doložiť minimálne 10 ks publikovaných fotografií z automobilového 
športu 2012, 2013, 2014, 2015. 
 
Akreditácia TV/FOTO je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty (proti 
finančnej zálohe) a visačky.  
 
P O Z O R! Súkromné (komerčné) videoštúdia po dohode s organizátorom umiestnia do 
svojho záznamu logá hlavných partnerov ME PAV XXXIII. Dobšinský kopec 2016. Po 
súťaži dodajú v termíne do 1 mesiaca organizátorovi súťaže zdarma 4 ks DVD so záznamom 
z daného podujatia. Akreditácia videoštúdií je limitovaná maximálnym počtom troch 
zástupcov! Fotografi musia okamžite (pri vracaní foto vesty) odovzdať organizátorovi 
podujatia XXXIII. Dobšinský kopec 2016 minimálne 20 ks fotografií. 
 
Internetové portály sú povinné ku správam z jednotlivých rally súťaží priložiť oficiálne logo 
súťaže. Udelenie a zamietnutie akreditácie je výhradne v kompetencii organizátora PAV a 
tlačového tajomníka. 
 
Pozor! Všetci akreditovaní zástupcovia médií musia byť starší ako 18 rokov (na požiadanie je 
nutné toto preukázať pri akreditácii).  
 
Vyplnené akreditačné formuláre s potvrdením redakcie a v prípade potreby i s potrebnými 
prílohami zasielajte na emailovú adresu: media@dobsinskykopec.com, alebo na 
mmajlath@gmail.com. 
 
Termín uzávierky akreditácii je stanovená na 14.7.2016. Po uvedenom termíne už nebude 
možné prijať žiadnu akreditáciu! 
 
V prípade neudelenia akreditácie Vám bude elektronickou poštou alebo faxom obratom 
zaslaná správa o zamietnutí akreditácie vrátane dôvodov jeho odmietnutia.  
 
Podmienky účasti:  
Každý akreditovaný zástupca médií sa na pretekoch Dobšinský kopec 2016:  
- zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú škodu  
- nepovažuje sa za činovníka a organizátora a preto sa na neho nevzťahuje poistná zmluva  
uzavretá organizátorom (SAMŠ) s komerčnou poisťovňou.  
Organizátor nezodpovedá akreditovanému zástupcovi médií za žiadnu škodu a ujmu na 
zdraví, ktoré im počas účasti na pretekoch môžu vzniknúť. 
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88  PPoohhyybb  zzáássttuuppccoovv  mmééddiiíí  nnaa  ttrraattii  pprreetteekkoovv  
 
Pohyb peši:  
Označený zástupca akreditovaných médií sa môže peši pohybovať takto:  
- neobmedzene v servisnom priestore súťažných vozidiel  
- neobmedzene na trati s výnimkou „zakázaných priestorov“.  
- neobmedzene v predštartovom priestore – za prípravnou čiarou  
- neobmedzene v tlačovom stredisku  
 
Priestory na trati pretekov označené ako „zakázaný priestor“ sú zakázané aj pre 
fotoreportérov a kameramanov. Neuposlúchnutie výzvy traťového komisára môže mať za 
následok odňatie akreditácie. Pre médiá sú pri trati vyznačení dve oblasti (Media zone) – a to 
v prvej zákrute a na stanovišti číslo 24. 
Pohyb s motorovým vozidlom:  
Pohyb akreditovaných zástupcov médií po trati a v priestore pretekov na označených 
motorových vozidlách bude obmedzený takto:  
- v piatok, 15.7.2016, bude pohyb neobmedzený  
- v sobotu, 16.7.2016 a v nedeľu 17.7.2016, bude možný presun po trati pretekov po jej 
uzavretí len pomocou kyvadlovej autobusovej dopravy, zo zastávok vyznačených v blízkosti 
trate. Vlastne vozidlo s označením média sa po trati môže pohybovať iba po jej otvorení 
a zaparkované musí byť na plochách určených na parkovanie verejnosti pri trati. 
 
Bez písomnej dohody s organizátorom sa fotoreportérom a kameramanom aj 
akreditovaných médií zakazuje umiestnenie vlastných reklám v celom priestore 
pretekov. 

99  VVššeeoobbeeccnnéé  ppookkyynnyy  

9.1 Dopravné predpisy 
 

Premávka na cestách slovenskej republiky je upravená zákonom č. 8/2009 Z.z 
o cestnej premávke. 
 
Rýchlosť 
V Slovenskej republike platia tieto dovolené rýchlosti: 
a) najvyššia dovolená rýchlosť v obci ak nie je inak obmedzená je 50 km/hod. 
b) najvyššia dovolená rýchlosť mimo obce ak nie je inak obmedzená je 90 km/hod. 
c) najvyššia dovolená rýchlosť na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá ak nie je inak 
obmedzená je 130 km/hod. 
 
Alkohol a omamné prostriedky 

Vodič nesmie viesť motorové vozidlo po požití alkoholu a iných omamných látkach. 
Nie je dovolená žiadna tolerancia. V prípade jazdy pod vplyvom alkoholu nad 1 promile sa 
takéto konanie považuje za trestný čin. 
 
Prednosť chodcov 

Chodci, ktorí vstúpili na cestu na vyhradenom prechode pre chodcov majú prednosť 
pred motorovým vozidlom. 
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Zastavenie a státie 

Odporúčame dodržiavať ustanovenia o zastavení a státí a parkovaní hlavne v mestách, 
nakoľko mestské polície často prevádzajú kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Vozidlá, 
ktoré parkujú na miestach, kde je to zakázané odťahujú alebo nasadzujú technické 
prostriedky, ktoré znemožňujú jazdu. 
 
Používanie ciest 1. triedy a diaľnice – mýtny systém 

Na území Slovenskej republiky je zavedený mýtny systém a za používanie ciest I. triedy 
a diaľnic vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t na území SR platí mýtny poplatok. Výška 
mýtneho poplatku, systém monitorovania pohybu vozidiel a pokuty za neplatenie mýta sú 
uvedené v rôznych jazykoch na webstránke s adresou: www.emyto.sk. 
 

9.2 Ubytovanie 
 

Zoznam ubytovania v blízkom okolí je uverejnený na domovskej stránke pretekov 
Dobšinský kopec 2016 www.dobsinskykopec.com. 
Adresy niektorých penziónov 
 
Penzión Calisto 
Zimná121, 04925 Dobšiná 
Tel. 058/3810079, 0917351572, 0917351604 
www.penzioncalisto.sk, 
penzion.calisto@centrum.sk 
 
 
 
Stará Horáreň 
Lányiho Huta 1091, 
Dobšiná 
Tel. 0905486162 
www.starahoraren.sk 
 info@starahoraren.sk 
 

Penzión Dobšinka 
Rybárska 17 
049 25 Dobšiná 
tel.:+421-58/7941402 
mobil :+421-903 958 449 
dobsinka@pobox.sk 
www.dobsinka.host.sk 

Chata na slnečnom kopci  
Slnečná 402 
049 25  Dobšiná 
tel:+421904347375 
chata@cestazmesta.sk 
http://www.cestazmesta.sk/ 
 

 
Ranč pod Ostrou skalou 
049 72  Dobšinská Ľadová Jaskyňa 
tel.: +421-58/7981117, 7941637 
mobil : +421-905 298 208,905 386 328 
ranc@ranc-ladova.sk 
www.ranc-ladova.sk/ 
 

Penzión Borovica 
Stratená 12 
Email: borovica@szm.sk 
Telefón: +421 58 788 2043  
Mobil: +421 902 188 430, +421 904 693 429  
http://www.penzionborovica.sk/    
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PPeennzziióónn  ĽĽaaddoovváá    
Adresa:  
Stratená 12  
Stratená  
049 71  
Email: info@penzionladova.sk  
Telefón: 0915 858 037, 0908 508 048, 0911 039 089  
 

9.3 Zdravotnícke informácie 
 
Základné informácie o zdravotníckej starostlivosti 

Pre občanov Európskej únie sa poskytuje neodkladná zdravotnícka starostlivosť 
v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Jazdci 
a členovia teamov sa pri ošetrení musia preukázať preukazom zdravotného poistenia EU. 
 
 
 
 

Marcel Kollárik Ján Slovák 
Riaditeľ pretekov Predseda organizačného výboru 
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Príloha 1 

  
 

 

  
PPrreedd  vvyyppllnneenníímm  aakkrreeddiittaaččnnééhhoo  ffoorrmmuulláárruu  ssii  bbeezzppooddmmiieenneeččnnee  pprreeččííttaajjttee  pprriilloožžeennéé  „„ZZáássaaddyy  
pprree  aakkrreeddiittáácciiuu  nnoovviinnáárroovv““  aa  ppooddppííssaaťť  „„RRuuččeenniiee  zzooddppoovveeddnnoossttii““  !!!!!!  
  
AAkkrreeddiittaaččnnýý  ffoorrmmuulláárr  mmééddiiáá  --  MMEE  PPAAVV  DDoobbššiinnsskkýý  kkooppeecc  22001166  
Vyplnený formulár žiadame zaslať na e-mail:  media@dobsinskykopec.com, alebo 
mmajlath@gmail.com  
 
 

Akreditačný formulár 
 
Redakcia  

Adresa  

PSČ   Mesto  

Telefón  

Šéfredaktor  

Potvrdenie redakcie  

 
 
 
Žiadosť 
o akreditáciu na:  

Typ  

Meno reprezentanta  

Telefón  

Číslo novinárskeho 
preukazu  
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Telefón  e-mail  

Dátum a podpis  

Zásady pre akreditáciu novinárov 
 
a.) Tlač, fotografi a rozhlas 
Akreditácia je limitovaná maximálne dvoma zástupcami na redakciu. Z tohto počtu je možné 
udeliť akreditáciu jednému fotografovi a jednému píšucemu novinárovi (media vesta + 
visačka). 
 
b.) Televízia, video a elektronické médiá 
Akreditácia je limitovaná maximálne tromi zástupcami v televíznom štábe a dvomi 
zástupcami významných internetových médií. Nevzťahuje sa na väčšie televízne štáby, o 
počte udelených akreditácií sa bude rozhodovať individuálne. Pokiaľ nepríde k dohode s 
majiteľom vysielacích a prenosových práv nebudú televízne štáby akreditované. 
 
Žiadatelia sú okrem zaslania štandardného formulára povinní : 
 
- kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský 
syndikát novinárov) žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál 
novinárskeho preukazu).  
- zaslať stručnú charakteristiku média (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť, rozsah, 
sledovanosť, atď.) 
- zaslať uverejnené materiály (na CD/DVD nosiči) z automobilového športu v 
predchádzajúcom 
roku 
- žiadateľ o udelenie ďalších akreditácií ad hoc je povinný zaslať takéto materiály z 
predchádzajúceho podujatia. 
 
c.) doplnenie akreditácie elektronických médií 
 
Pre TV: 
Akreditácie budú udeľované len s možnosťou publikovať v rámci redakcie, za ktorú je novinár 
Akreditovaný, pričom musí redakcia predložiť materiál o odvysielaní relácie, alebo 
spravodajstva v predchádzajúcom období. V prípade ďalšej publikačnej činnosti v iných 
médiách, je tento novinár oprávnený publikovať len formou spravodajstva. Za spravodajstvo 
je považovaná reportáž v dĺžke trvania do jednej minúty a vysielaná najneskôr 48 hodín po 
skončení podujatia. 
 
Pre foto: 
Na základe rozhodnutia organizátorom sa fotografom zakazuje vykonávať ich činnosť 
komerčne. V prípade ak organizátor zistí takéto chovanie fotografa, bude mu zakázaná 
akreditácia v nasledujúcich ročníkoch podujatia. 
 
 
Pre internet: 
Na základe rozhodnutia majú možnosť akreditovať tieto subjekty dvoch zástupcov médií. 
Organizátor DK 2015 posúdi každú žiadosť internetového média o akreditáciu individuálne. 
Rozhodujúcim faktorom pre udelenie akreditácie je nie len odborná kvalita webu, ale aj jeho 
zameranie, návštevnosť a aktuálnosť. 
 
Pre print: 
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Redakcia, ktorú reprezentuje žiadateľ je povinná pred akreditáciou dodať organizátorovi 
minimálne 3 ks výtlačkov v ktorých bude publikovaná reportáž z motoristického športu. 
 
d. ) Usporiadateľ 
Usporiadateľ má právo doplniť do zoznamu akreditovaných lokálne médiá z okolia podujatia 
(títo 
novinári rovnako musia spĺňať štandardné akreditačné podmienky). 
Počet takýchto akreditácií je 6 regionálnych novinárov. Aj títo novinári musia spolu so 
žiadosťou doložiť svoju doterajšiu publikačnú činnosť (buď z aktuálnej motoristickej sezóny 
alebo z minuloročného ročníku daného podujatia) a sú povinní dodržať uzávierku pre dané 
podujatie. Pri schválení a udelení takýchto akreditácií má rozhodujúce záverečné slovo 
organizátor. 
Konečný počet akreditácií určí organizátor. 
 
4. DOLOŽENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
Každý akreditovaný novinár, fotograf, kameraman musí doložiť svoju publikačnú činnosť 
najneskôr do 7 dní po skončení podujatia, na ktorom bol akreditovaný. Výnimku majú tlačené 
médiá s mesačnou uzávierkou. Tu je táto doba posunutá na 40 dní po skončení podujatia. 
 
- v prípade tlačených médií urobí kópiu svojho článku / fotografie vo formáte JPG a zašle 
v lehote maximálne do 40 dní na media@dobsinskykopec.com a mmajlath@gmail.com.  
- v prípade internetových médií urobí "screenshot" svojho výstupu a taktiež ho vo formáte 
JPG 
a zašle v lehote maximálne do 7 dní na media@dobsinskykopec.com 
a mmajlath@gmail.com. 
- za doloženie publikačnej činnosti zodpovedá redakcia ako celok. Pokiaľ je za redakciu  
akreditovaná menovite uvedená konkrétna osoba, ktorá nedodá spätnú väzbu, tým 
znemožní 
akreditáciu na ďalšie podujatia i pre svojich kolegov !!! 
 
V prípade, že novinár pôsobí vo viacerých redakciách, podstatná je spätná väzba za 
redakciu, za ktorú bol na podujatie akreditovaný. Doloženie svojej činnosti pod inou 
redakciou je možné, avšak nie sú tým splnené akreditačné podmienky pre ďalšiu žiadosť. 
 
5. DODATOK PRE NOVINÁROV 
- Od každého akreditovaného novinára sa žiada, aby v jednotlivých článkoch, ktoré sa týkajú 
daného podujatia, uviedol najmenej raz oficiálny názov šampionátu v celom znení. 
Nesplnením sa vystavuje nebezpečenstvu odobratia (neudelenia) akreditácie. 
- Pokiaľ novinár zaslal akreditačnú žiadosť na podujatie, ktorého sa nakoniec nezúčastní je 
povinný zaslať písomné ospravedlnenie najneskôr v dobe otvorenia tlačového strediska. 
- Akreditovaný novinár môže materiáli získané v rámci akreditácie využívať len k 
novinárskym 
účelom a nikdy k účelom komerčným. Komerčné účely sú možné len po predchádzajúcom 
kladnom stanovisku majitelia vysielacích a prenosových práv. 
- Novinár má právo na všetky verejne dostupné informácie spojené s konaním a priebehom 
daného podujatia. Tieto musia byť dostupné v tlačovom stredisku, prípadne inom, dopredu 
určenom mieste, pokiaľ nie je tlačové stredisko zriadené. Zodpovedá usporiadateľ podujatia. 
- Všetci novinári sú povinný počas podujatia nosiť riadne a viditeľne oblečenú media vestu 
pri pohybe pri trati už pred štartom prvého súťažného vozidla. 
Vo všetkých nebezpečných priestoroch pri trati sú títo novinári povinní mať oblečenú vestu 
vždy a to bez ohľadu na časový harmonogram podujatia. Porušenie tohto pravidla je 
dôvodom okamžitého odobratia novinárskej vesty a zamietnutia akreditácie pre ďalšie 
podujatia. 
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- V prípade hrubého porušenia bezpečnostných pravidiel, má bezpečnostný delegát ASN 
právomoc okamžitého odobratia novinárskej vesty priamo na (pri) trati RZ a vykázania 
daného novinára do diváckych priestorov. 
- Túto právomoc majú v spolupráci s bezpečnostným delegátom i ostatní pracovníci 
organizátora. 
 
6. TLAČOVÉ STREDISKO 
-  Jeho organizácia je plne v kompetencii organizátora daného podujatia 
-  Každý novinár je pred vyzdvihnutím novinárskej vesty povinný vyplniť a podpísať formulár 
hmotnej zodpovednosti 
-  Novinárske vesty musí distribuovať iba poverený pracovník 
-  Novinárska vesta sa vydáva proti vratnej zálohe 
- Každý novinár je povinný preukázať sa preukazom totožnosti a novinárskym preukazom, 
pričom nahlási svoje aktuálne a platné kontaktné údaje (hlavne mobilný telefón) 
 
8. KONTAKT PRE ZASIELANIE ŽIADOSTÍ O AKREDITÁCIU A DOLOŽENIE 
PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V TLAČENEJ FORME: 
Mestský úrad Dobšiná 
SNP 554 
049 25 Dobšiná 
 
 
Ručenie zodpovednosti, práva a povinnosti akreditovaného novinára: 
 
1. Označenie novinára je neprenosné, je majetkom organizátora. Porušenie bezpečnostných 

alebo organizačných pravidiel, neuposlúchnutie inštrukcií usporiadateľov je dôvodom k 
okamžitému odobratiu press označenia a vykázaniu z podujatia. Na press visačke musí 
byť uvedené meno, na Povolení k vjazdu musí byť vyznačené ECV automobilu.  

2. Akreditovaná osoba môže materiály získané v rámci akreditácie využívať len 
žurnalistickým účelom, komerčné využitie je zakázané.  

3. Každý akreditovaný novinár musí dodržovať bezpečnostné predpisy, dbať na pokyny 
usporiadateľov a traťových komisárov. Svojim chovaním nesmie ohroziť priebeh akcie, 
bezpečnosť svoju ani iných osôb. 

4. Každý držiteľ press označenia si musí byť vedomý toho, že motoristický šport je 
nebezpečný a na danom podujatí sa zúčastňuje na vlastné riziko. Zaväzuje sa, že 
nebude požadovať náhradu, zvaľovať zodpovednosť, obviňovať či žalovať ASN, 
organizátorov alebo kluby, ktoré sa podieľajú na podujatí. Zaväzuje sa, že nebude 
požadovať náhradu, zvaľovať zodpovednosť, obviňovať či žalovať akýkoľvek zúčastňujúci 
sa tím alebo jazdca, inú organizáciu participujúcu na podujatí, vrátane riaditeľstva, jeho 
členov, činovníkov, zamestnancov, agentov, pracovníkov služieb, zástupcov a zmluvných 
partnerov v prípade, že príde k osobnému zraneniu, úmrtiu alebo strate akéhokoľvek 
druhu na strane držiteľa press označenia v súvislosti s jeho prítomnosťou na uvedenom 
podujatí. 

5. Akreditovaná strana sa zaväzuje nepoškodzovať ASN či organizátorov a nepožadovať od 
nich, ani ich činiteľov náhradu za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou (osobné 
zranenie, úmrtie, škody alebo straty iného druhu ), ktoré vzniklo pri danom podujatí. 

6. Novinár/fotograf má právo na všetky dostupné informácie spojené s konaním a 
priebehom podujatia (výsledky, tlačové informácie), ktoré sú k dispozícii v miestnosti 
tlačového strediska. 

7. Pokiaľ v priebehu akreditácie príde ku zrušeniu spolupráce s vysielajúcou organizáciou, 
má žiadateľ o akreditáciu povinnosť oznámiť túto skutočnosť. Automaticky tým vznikne 
povinnosť požiadať o novú akreditáciu. V opačnom prípade nemôže byť žiadateľovi 
akreditácia pridelená. 

8. Žiadateľ o akreditáciu je povinný dodržiavať všetky hygienické a kultúrne pravidlá 
spojené s jeho pracou a pracoviskom na ktorom ju bude vykonávať. Zaväzuje sa 
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neobmedzovať svojim chovaním a jednaním ostatných spolupracovníkov, iných novinárov 
a osoby činné na danom športovom podujatí. 
 

Prečítal/a som, pochopil/a a prijal/a vyššie uvedené podmienky. 
 

 
Dátum:                 Podpis: 
 
 


