
Úrad plemennej knihy, Závodisko Bratislava š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania 

Meno chovnej kobyly  .......................................................... Dátum narodenia ...................... 

Otec ........................................................ Matka ...................................................................... 

Meno majiteľa kobyly v deň ožrebenia : ................................................................................. 

Adresa ............................................................................................... PSČ ............................. 

V roku 2018 pripustená žrebcom ...................................................................................... 

Výsledok pripúšťania (označte príslušný bod ) : 
1/ živonarodené žriebä : vyplňte opačnú stranu tlačiva a priložte ružový pripúšťací lístok 
2/ potrat 
3/ potrat dvojičiek 
4/ mŕtvonarodené žriebä : dátum ................ 
5/ vstrebanie 
6/ jalovosť 
7/ kobyla uhynula       a) jalová       b) žrebná c) nezistená žrebná
8/ kobyla je trvalo vyradená z plnokrvného chovu 

V roku 2019 bola kobyla pripustená žrebcom ................................................... 

Narodené žriebä bude zaregistrované do Plemennej knihy 
po splnení nasledovných podmienok : 

1/ toto hlásenie musí byť doručené na Úrad plemennej knihy (ÚPK) 
do 31.8.2019 spolu s osvedčením o overení rodičovstva. 

2/ v hlásení musia byť presne uvedené všetky požadované údaje, vrátane slovného a grafického 
popisu žriebäťa 
3/ žriebä musí byť označené mikročipom (systém ISO 11784 a 11785)  a číslo mikročipu musí 
byť nalepené v kolónke získané odznaky a dve nálepky priložené (nie nalepené) 
pre účely ÚPK 
4/ mikroč ipovanie sa vykonáva zároveň s odberom krvnej vzorky na overenie rodičovstva 
žriebäťa, čo musí potvrdiť veterinárny lekár na opačnej strane tohto tlačiva 
5/ číslo mikročipu je nutné uvádzať na sprievodnom tlačive, ktoré sa vypĺňa pri odbere 
krvnej vzorky na overenie rodičovstva a zasiela sa do laboratória genetiky v Lužiankach. 

Prehlásenie chovateľa 
Prehlasujem, že údaje, ktoré som tu uviedol sú pravdivé vo všetkých bodoch a že žriebä z hore 
uvedenej kobyly nepochádza z umelej inseminácie ani prenosu embryí a je produktom prirodzenej 
plemenitby. Som si vedomý toho, že pri vyskytnutí nezrovnalostí a pri nesplnení všetkých 
podmienok nebude žriebä zaregistrované do Plemennej knihy a jeho pôvod nebude uznaný. 

Popis vyhotovil : ..................................... 

Dňa ........................ Podpis chovateľa ................................... 



Návrhy mien 
1/ 

2/ 

3/ 

Pohlavie Farba Dátum nar. Otec Matka 

Hlava 

Krk 

�avá 

predná 

Pravá 

predná 

�avá 

zadná 

Pravá 

zadná 

Telo 

Získané 

odznaky 

�íslo mikro�ipu

Prehlásenie veterinára, ktorý odoberal krvnú vzorku žriebä�a
Prehlasujem, že pri odbere krvi som skontroloval identitu ko�a pod�a popisu na tomto formulári a uvedené údaju 

o znakoch a veku sa zhodujú so skuto�nos�ou. Pri odbere krvi som zárove� tomuto ko�ovi zaviedol mikro�ip do

�avej strany krku.

D�a: ......................................  Pe�iatka a podpis veterinára: 




