
Chov

Metodické pokyny pre chovate ov anglického plnokrvníka,
koní v registri NTB a klusáka v Slovenskej republike

Závodisko, š. p., Bratislava je oprávnené vies  plemennú knihu anglického plnokrvníka
a klusáka. Základom a legislatívnym rámcom sú:

a) zákon č. 194/1998 Zb. o šachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov,
b) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium Bratislava)

pod a zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1404/1993-420
zo dňa 26. 2. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov by  dostihovou autoritou Slovenskej
republiky, 

c) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava zabezpečova  výkon kontroly úžitkovosti v chove
anglického plnokrvníka s pôsobnos ou v SR (list č. 1062/1998-520 zo dňa 22.12.1998), 

d) priznanie postavenia uznanej chovate skej organizácie pre plemeno anglický plnokrvník
Závodisku, š.p. Bratislava (list k číslu 1062/1998-520, zo dňa 29.3.1999),

e) smernice a rozhodnutia Rady Európskeho spoločenstva, 
f) Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach Medzinárodnej federácie dostihových autorít,
g) Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva

Slovenskej republiky dňa 28. 3. 1994 č.j. 2735/94-400 v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Plemenná kniha je základným a záväzným dokumentom k identifikácii vedených a evidovaných
koní k preukázaniu ich pôvodu a výkonnosti.

Dokumentácia Plemennej knihy sa skladá z:
- Plemennej knihy,
- chovate skej dokumentácie potrebnej pre vedenie plemennej knihy,
- registra Exportných certifikátov,
- dodatkov k Plemenným knihám.                                                                                                     
Zápis v Plemennej knihe musí súhlasi  s údajmi v príslušnej, tomu zodpovedajúcej dokumentácii.

Každá zmena musí by  potvrdená zodpovedným pracovníkom Závodiska Bratislava. Kontaktná
adresa:

Závodisko Bratislava, š. p.
Úrad plemennej knihy
Ing. Veronika Kneblová Břečková
Starohájska 29
852 69 Bratislava Úradné hodiny:
tel.: 02 / 624 10 842 pondelok, streda
fax: 02 / 623 15 221 11.30 hod. - 15.30 hod.

Plemennú knihu anglického plnokrvníka vydáva Závodisko, š.p. Bratislava každé štyri roky a ob-
sahuje tieto náležitosti:

- zoznam chovných kobýl pod a abecedy s uvedením ich výsledkov v chove na území
Slovenskej republiky

- zoznam chovných kobýl usporiadaných pod a ich otcov,
- zoznam žrebcov pôsobiacich v plemennom chove v uvedenom období,
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- zoznam žrebcov s výsledkami ich plemenitby za uvedené obdobie,
- zoznam importovaných koní,
- zoznam exportovaných koní.
V štvorročných intervaloch medzi vydaním jednotlivých zväzkov plemenej knihy sa cho-

vate ské výsledky každoročne publikujú v tzv. dodatkoch plemennej knihy za príslušný kalen-
dárny rok. 

Plemenná kniha klusáka sa vydáva každé dva roky a chovate ské výsledky sa publikujú
každoročne vo Vestníku Závodiska, š.p. Bratislava.

Zaradenie žrebca do chovu

Žrebec môže by  zaradený do chovu ak :
- je riadne zapísaný do príslušnej plemennej knihy,
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jeho pôvode,
- je dokladovaný skúškami výkonnosti,
- majite  uhradí poplatok za zaradenie žrebca do chovu pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava,
- licentuje ho výberová komisia pre chov koní menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky,
- žrebec z importu má splnené všetky náležitosti dovozu,
- ak importovaný plemenný žrebec má urobený test DNA v krajine pôvodu, tento zabezpečí
Úrad plemennej knihy.

Zaradenie kobyly do chovu

Kobyly sa zara ujú do chovu na základe vyplneného tlačiva „Zaradenie kobyly do chovu“, ktoré
je treba zasla  na Úrad plemennej knihy najneskôr do skončenia pripúš acieho obdobia
(v roku pripúš ania danej kobyly).

Kobyla môže by  zaradená do chovu ak:
- je riadne zapísaná do príslušnej plemennej knihy,
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jej pôvode,
- majite  preukáže vlastníctvo kobyly,
- majite  predloží pas kobyly za účelom vykonania záznamu „Zaradená do chovu“,
- majite  uhradí poplatok za zaradenie kobyly do chovu pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava,
- kobyla z importu má splnené všetky náležitosti dovozu,
- ak importované chovné kobyly majú urobený test DNA v krajine pôvodu, tento zabezpečí
Úrad plemennej knihy.

Oznámenie dovozu koňa

Pri registrácii importu koňa je dovozca povinný vyplni  tlačivo „Oznámenie o dovoze koňa“ a
doruči  ho na Úrad plemennej knihy do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k importu skutočne došlo.
Hlásenie o dovoze koňa je povinné pre všetky kone plemena anglický plonokrvník (a klusák)
a nesúvisí s alším využitím koňa. Ak má dovozca k dispozícii pas koňa, doručí ho na Úrad ple-
mennej knihy spolu s oznámením o dovoze. Úrad plemennej knihy vyvážajúcej krajiny vystaví na
koňa výpis z plemennnej knihy, tzv. Exportný certifikát. Ten slúži ako rozhodujúci doklad, ktorým
Úrad plemennej knihy vyvážajúcej krajiny potvrdí vývoz koňa a v prípade, že nie je k dispozícii pas
koňa slúži aj pre identifikáciu koňa. Pod a medzinárodných pravidiel musí by  originál Exportného
certifikátu trvale uložený na Úrade plemennej knihy v krajine, kde kôň dlhodobo pôsobí.
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Exportný certifikát obsahuje tieto údaje :
- číslo certifikátu,
- meno koňa,
- dátum narodenia,
- farbu a pohlavie,
- životné číslo,
- chovate a,
- krajinu pôvodu,
- pôvod,
- zväzok a stranu plemennej knihy, kde je zaregistrované narodenie koňa,
- majite a v dobe vývozu,
- krajinu vývozu,
- slovný a grafický popis znakov koňa
- číslo mikročipu
- informáciu o tom, či kôň má pôvod overený testom DNA.

Exportný certifikát sa vystavuje len raz za život koňa. Vystavuje ho Úrad plemennej knihy, ktorý
koňa pôvodne registroval do plemennej knihy, na žiados  vývozcu. Tento originál sa potom posiela
na Úrad plemennej knihy do krajiny, kam bol kôň vyvezený. Nie je majetkom majite a koňa, ale
potvrdzuje identitu koňa, krajinu vývozu a majite a.

Pod a kategórie koňa dovozca predkladá na Úrad plemennej knihy požadované doklady:
u dostihového koňa
- pas koňa 
- kompletnú dostihovú kariéru koňa na formulári k tomu medzinárodne určenom, ktorá je potvrdená

príslušnou dostihovou organizáciou alebo Úradom pre vedenie plemennej knihy,
u chovnej kobyly
- pas koňa 
- kompletnú dostihovú kariéru koňa na formulári k tomu medzinárodne určenom, ktorá je potvrdená

príslušnou dostihovou organizáciou alebo Úradom pre vedenie plemennnej knihy,
- pripúš ací lístok, ak dovážaná kobyla je žrebná. Pripúš anie musí by  potvrdené Úradom ple-

mennej knihy na oficiálnom formulári.
u plemenných žrebcov
- pas koňa 
- kompletnú dostihovú kariéru koňa na formulári k tomu medzinárodne určenom, ktorá je potvrdená

príslušnou dostihovou organizáciou alebo Úradom pre vedenie plemennej knihy,
- pôvod koňa do 5. generácie vystavený na k tomu určenom formulári a potvrdený Úradom

povereným vedením plemennej knihy v krajine narodenia alebo vývozu koňa.
u mladých koní do dvoch rokov 
- pas koňa 

Ak importovaný kôň nemá meno, majite  pri registrácii koňa musí poda  najmenej dva návrhy
mena a požiada  Úrad plemennej knihy o jeho schválenie. Meno koňa schva uje Úrad plemennej
knihy krajiny, v ktorej sa kôň narodil - schva ovací proces sa riadi jeho pravidlami a cenníkom.

Dovozca koňa je povinný uhradi  poplatok za import koňa pod a cenníka Závodiska, š.p.
Bratislava.
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Oznámenie vývozu koňa

Vývozca je povinný vyplni  tlačivo „Oznámenie o vývoze koňa“ a predloži  ho spolu s pasom
koňa na Úrad plemennej knihy a to v dostatočnom predstihu, aby pas mohol sprevádza  koňa pri
transporte. Vývozca je povinný uhradi  poplatok za export koňa pod a cenníka Závodiska, š.p.
Bratislava a vyrovna  si príp. sankcie a dlžoby. Po splnení všetkých podmienok Úrad plemennej
knihy Slovenskej republiky zašle Exportný certifikát a potvrdenie o vývoze e-mailom príslušnému
Úradu plemennej knihy v zahraničí.
Vývoz žriebä a do jedného roku musí by  ohlásený na Úrad plemennej knihy s dostatočným
predstihom, aby mohla by  vykonaná kontrola identifikačných znakov a vystavený pas koňa vyvá-
žaného žriebä a.
Ak kôň z rôznych príčin nebude vyvezený do určenej krajiny, je vývozca povinný túto zmenu
hne  nahlási  na Úrad plemennej knihy, aby neboli zaslané exportné doklady. Poplatok sa nevracia.

Pod a kategórie koňa by si mal vývozca na Úrade plemennej knihy vyžiada  nasledovné doklady:

u dostihových koní
- pas koňa,
- u koní slovenského chovu vystavenie Exportného certifikátu,
- kompletnú dostihovú kariéru.

u chovných kobýl
- pas koňa,
- u kobýl slovenského chovu vystavenie Exportného certifikátu,
- kompletnú dostihovú kariéru,
- u žrebných kobýl pripúš ací lístok,

u plemenných žrebcov 
- pas koňa,
- u žrebcov slovenského chovu vystavenie Exportného certifikátu,
- kompletnú dostihovú kariéru,

Hlásenie zmeny majite a

Pri zmene majite a (nájomcu, prenajímate a) je nový majite  (nájomca, prenajímate ) povinný
vyplni  formulár „Hlásenie zmeny majite a“ a predloži  ho na Úrad plemennej knihy do 10 pracov-
ných dní odo dňa, kedy ku zmene došlo. V prípade koní registrovaných v dostihovej prevádzke je
však potrebné bra  do úvahy (ak je relevantné) a dodrža  termíny spojené s prihlasovaním a ozná-
mením štartu koňa v dostihoch. V odôvodnených prípadoch bude Závodisko, š.p., Bratislava
vyžadova  aj písomné vyjadrenie pôvodného a nového majite a (nájomcu), kto znáša náklady spo-
jené s prípadným štartom koňa v dostihoch. Tlačivo „Hlásenie zmeny majite a“ musí by  podpísané
pôvodným i novým majite om a je potrebné ho predloži  na Úrad plemennej knihy spolu s pasom
koňa za účelom vykonania záznamu o zmene majite a do pasu koňa.
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Hlásenie kastrácie

Ak je urobená kastrácia koňa, je potrebné túto zmenu nahlási  na Úrad plemennej knihy
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy ku kastrácii došlo, v prípade koní registrovaných v dostihovej
prevádzke najneskôr deň pred podaním prihlášky koňa do dostihov. Tlačivo vyplňuje majite
resp. tréner dostihového koňa a zasiela ho spolu s pasom koňa na Úrad plemennej knihy za
účelom vykonania zmeny do pasu. Po zaregistrovaní kastrácie je pas koňa zaslaný spä  majite ovi
resp. trénerovi.

Úhyn, utratenie

Pri úhyne resp. utratení koňa je majite  alebo tréner povinný oznámi  túto skutočnos  Úradu
plemennej knihy a to do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k udalosti došlo. Zároveň musí
zasla  pas daného koňa na Úrad plemennej knihy, kde sa archivuje.

Registrácia pripúš ania

Pripúš anie sa registruje na základe pripúš acích lístkov. Pripúš acie lístky obdrží každý majite
plemenného žrebca, ktorý má platnú licentáciu na dané pripúš acie obdobie, pred začiatkom
pripúš acieho obdobia od Úradu plemennej knihy. Pripúš acie lístky sa nachádzajú v pripúš acom
zošite. Každý pripúš ací lístok má štyri časti: 

1. zelený lístok sa posiela po skončení pripúš ania kobyly na Úrad plemennej knihy
na Závodisko, š.p. Bratislava,

2. ružový lístok dostane majite  pripustenej kobyly, musí sa s ním preukáza  na Úrade plemennej
knihy a slúži ako doklad o uhradení poplatku pripúš ania,

3. biely lístok je majetkom pripúš acej stanice (držite a žrebca),
4. posledný biely lístok zostáva v zošite pripúš ania. 

Pripúš ací lístok obsahuje:
- meno, rok narodenia a číslo pasu koňa pripúš anej kobyly,
- meno majite a kobyly,
- meno žrebca, ktorý pripúš a kobylu,
- stav kobyly pred pripustením,
- údaje o prvom a všetkých alších pripusteniach,
- potvrdenie o vykonaní kontroly identity kobyly,
- podpis majite a žrebca alebo ním povereného pracovníka.

Kobyly anglického plnokrvníka môžu by  pripustené len prirodzenou cestou a majite  žrebca resp.
ním poverený pracovník musí túto skutočnos  potvrdi  na pripúš acom lístku.

Pripúš ací zošit je majite  žrebca povinný zasla  ihne  po skončení pripúš acieho obdobia na
Úrad plemennej knihy na Závodisko, š.p. Bratislava. Pripúš acie obdobie trvá od 1. februára do 15. júla
bežného roku.

Majitelia žrebcov sú povinní vyžiada  si od majite ov pripúš aných kobýl pas koňa a pred pri-
pustením skontrolova  totožnos  kobyly.

Pripúš anie kobýl musí by  dokladované pripúš acím lístkom u každej pripustenej kobyly a to
i u kobýl pripúš aných vlastným žrebcom. Bez pripúš acieho lístka nebude pripúš anie zaregi-
strované. Pokia  bola kobyla v priebehu pripúš acieho obdobia pripúš aná viacerými žrebcami, je
potrebné uvies  všetkých žrebcov aj s príslušnými dátumami pripúš ania. V prípade, že dvojskok alebo
zmena žrebca nebude nahlásená a pri overovaní pôvodu nebude otec žriebä a súhlasi , pôvod
žriebä a nebude uznaný. Pripúš anie musí by  nahlásené a doložené pripúš acím lístkom do 31. 7.
bežného roku (neskôr za poplatok).
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Ak importovaná kobyla bola zaregistrovaná na Slovensku ako žrebná, chovate ský výsledok sa
zaregistruje len v tom prípade, ak žrebec a kobyla sú vedení v zodpovedajúcej plemennej knihe a
pripustenie je podložené platným pripúš acím lístkom, ktorý je vystavený a potvrdený príslušným
zahraničným Úradom plemennej knihy.

Majite  kobyly, ktorá je zaradená v chove v SR a bude pripúš aná žrebcom v zahraničí, je povinný
vyžiada  si na Úrade plemennej knihy krátkodobú exportnú pečiatku na pripúš anie.

Ak Úrad plemennej knihy v zahraničí vydá oficiálny pripúš ací lístok o pripúš aní kobyly aj bez
krátkodobej exportnej pečiatky, bude toto pripúš anie v SR registrované za poplatok.

Majite  licentovaného žrebca nesmie vyda  pripúš ací lístok na kobyly, ktoré nie sú registrované
v chove a na zahraničné kobyly, ktoré nemajú v pase koňa platnú krátkodobú exportnú pečiatku.

Registrácia narodených žriebät

Pre zaregistrovanie žriebä a do plemennej knihy je potrebné :
1. vyplni  tlačivo "Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania"
2. odsúhlasi  meno
3. overi  rodičovstvo
4. u všetkých žriebät zavedenie mikročipu
5. uhradi  poplatok

1. Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania
Do 31. 8. bežného roku sú všetci chovatelia povinní zaregistrova  narodené žriebätá a oznámi

výsledky pripúš aní z predchádzajúceho roku. Všetky údaje je treba uvies  na predpísanom tlačive
„Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania“ a zasla  na Úrad plemennej knihy na Závodisko, š.p.
Bratislava. Tlačivo „Hlásenie chovate a“ obdržia majitelia kobýl z Úradu plemennej knihy na základe
pripúš acích lístkov z predchádzajúceho pripúš acieho obdobia. Na formulári majite  kobyly vyplní
meno kobyly, číslo jej pasu , jej dátum narodenia a pôvod. Ďalej uvedie meno majite a v deň ožrebe-
nia kobyly. Uvedený majite  sa stáva chovate om narodeného žriebä a. Na formulári sa uvedie žre-
bec, ktorým bola kobyla pripustená a dátum posledného pripustenia. V časti „výsledok pripúš ania“
majite , resp. chovate , z uvedených možností označí príslušný bod. V prípade živonarodeného
žriebä a majite , resp. chovate , vyplní druhú stranu tlačiva. Chovate  uvedie slovný a grafický popis
žriebä a (ide o popis znakov a nie exteriéru). Popis žriebä a musí by  vykonaný do času, pokia  je ešte
žriebä pod kobylou. Okrem popisu je treba uvies  dátum narodenia, pohlavie, farbu a pôvod.
Tlačivo musí by  čitate ne podpísané pracovníkom, ktorý popis vyhotovil.

Je dôležité presne vyplni  meno majite a v deň ožrebenia kobyly, pretože tento sa stáva chova-
te om žriebä a. Zmenu majite a kobyly počas žrebnosti, je treba uvies  na tlačive „Zmena majite a“
ešte pred jej ožrebením na Úrad plemennej knihy, ináč bude za chovate a považovaný pôvodný
majite . Ďalej je potrebné, aby majite  chovnej kobyly pri hlásení prenájmu chovnej kobyly ešte pred
jej ožrebením uviedol celkom jednoznačne, kto má by  uvedený v Plemennej knihe ako chovate
žriebä a. Po zverejnení zoznamu narodených žriebät v plemennej knihe, resp. v dodatku plemennej
knihy, nebude možné chovate a dodatočne meni .

Na formulári „Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania“ musí by  veterinárnym lekárom potvr-
dený odber krvnej vzorky žriebä a na overenie rodičovstva.

Číslo mikročipu je potrebné :
- nalepi  do kolonky „získané odznaky“ na tlačivo „Hlásenie chovate a“
- priloži  nenalepené číslo mikročipu k tlačivu „Hlásenie chovate a“
- nalepi  číslo mikročipu na sprievodný dokument pre test DNA na ÚPZ Nitra-Lužianky. 
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2. Meno žriebä a
Meno žriebä a určeného na zápis do Plemennej knihy anglického plnokrvníka, klusáka a registra

NTB môže schva ova  len Úrad plemennej knihy na Závodisku, š.p. Bratislava. Je potrebné pred-
loži  na schválenie najmenej dva návrhy mien pre živonarodené žriebä na tlačive „Hlásenie
chovate a o výsledku pripúš ania“. Meno žriebä a musí ma  začiatočné písmeno pod a mena matky.

3. Overenie rodičovstva
Od 1.1.2000 pôvod narodených žriebät pred ich zaregistrovaním do Plemennej knihy musí by

overený na základe testu DNA. Rodičia, t.j. plemenné žrebce pôsobiace v SR a všetky chovné kobyly
musia ma  vykonaný test DNA. Majite  žriebä a je povinný na svoje vlastné náklady zabezpeči  v
Účelovom plemenárskom zariadení Plemenárskych služieb SR v Nitre-Lužiankach overenie pôvodu
narodeného žriebä a. Krv žriebä a musí by  odobratá do času, pokia  je ešte žriebä pod kobylou.
Sprievodné dokumenty a skúmavky na vykonanie testov DNA je treba si vyžiada  na adrese:

Plemenárske služby SR, š.p.
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
Hlohovská 5
951 41 Lužianky
tel.: 037 / 778 3082
fax: 037/ 778 3088

Majitelia chovných kobýl pripúš aných v zahraničí sa musia na Úrade plemennej knihy infor-
mova  o zabezpečení overenia rodičovstva narodených žriebät.

4. U všetkých žriebät anglického plnokrvníka a klusáka chovate  je povinný zabezpeči  u žriebä a
zavedenie mikročipu do avej strany krku pri odbere krvnej vzorky na overenie rodičovstva.

Pre zjednodušenie identifikácie označených koní I.S.B.C. rozhodla používa  systém ISO
11784 a 11785, ktorý sa používa aj v Slovenskej republike. Zavedenie mikročipu musí vykona
veterinár s licenciou na zabezpečenie jednotnej rádiofrekvenčnej identifikácie zvierat
na území SR. Zároveň musí veterinárny lekár odobra  krv od tohto žriebä a na overenie
rodičovstva metódou DNA, ktorá bude spracovaná v laboratóriu ÚPZ Nitra - Lužianky.

5. Uhradenie poplatku
Chovate  je povinný pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava uhradi  poplatok za registráciu

žriebä a do Plemennej knihy. Výška poplatku závisí od termínu zahlásenia narodeného žriebä a
na Úrad plemennej knihy. Pod termínom zahlásenia narodeného žriebä a sa rozumie splnenie
všetkých požadovaných podmienok pre registráciu žriebä a.

Po splnení všetkých uvedených bodov bude žriebä zaregistrované do Plemennej knihy
Slovenskej republiky.

Pas koňa (predtým preukaz totožnosti)

Každý kôň musí ma  vlastný pas koňa, resp. preukaz totožnosti, ktorý obsahuje nasledovné údaje:
- meno koňa,
- dátum narodenia,
- krajinu narodenia,
- plemeno,
- pohlavie,
- farbu,
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- pôvod do 2. generácie, 
- číslo pasu koňa,
- grafické znázornenie znakov,
- popis znakov,
- dátum a podpis o vykonaní identifikácie,
- očkovanie,
- potvrdenie o prevzatí koňa trénerom alebo vývozcom,
- zdravotné potvrdenie,
- kontroly dostihovými organizáciami.
Okrem týchto údajov sa do pasu koňa vyznačuje overenie rodičovstva, kastrácia, zaradenie

do chovu, majite .
Pasy koní sa vystavujú ročkom na základe hlásenia narodených žriebät. Pasy koní sa vysta-

vujú len žriebätám, ktoré splnili všetky podmienky pre registráciu žriebät. Pred vystavením pasu
koňa je kôň skontrolovaný a jeho popis je konfrontovaný s popisom uvedeným v hlásení pri naro-
dení žriebä a. Je bezpodmienečne potrebné, aby v dohovorenom termíne kontroly ročkov bola
na mieste kompetentná osoba a aby kôň bol riadne očistený. V priebehu roka by mali by  skon-
trolované všetky ročky. Aby popisy boli čo najpresnejšie, je žiadúce aby kone boli kontrolované
v období máj-august, ke  sú najlepšie rozlišovate né chlpové víry a ostatné popisované znaky.

Každá zmena, či už vykonaná alebo zistená, musí by  zaregistrovaná alebo opravená v pas koňa.
Pri zmene majite a, kastrácii alebo zaradení do chovu (doložené hlásením o zmene majite a,

kastrácii, zaradení do chovu) a zmene farby alebo odznakov zistených pri kontrole identity sa
pas koňa odošle na Závodisko Bratislava za účelom prevedenia záznamu do pasu koňa.

Stratu pasu koňa je potrebné ihne  nahlási  na Závodisko Bratislava. Duplikát pasu koňa sa
vystavuje len v odôvodnených prípadoch na písomnú žiados  majite a. Kôň musí by  opätovne
skontrolovaný. Na žiados  Úradu plemennej knihy musí majite  v sporných prípadoch previes
krvné testy koňa na vlastné náklady. Duplikát bude vystavený až po uhradení poplatku pod a
cenníka Závodiska Bratislava.

V prípade, že kôň uhynul, alebo bol utratený, musí majite  koňa pas koňa odovzda na
Závodisko Bratislava s oznámením o utratení alebo úhyne potvrdené veterinárnym lekárom, resp.
asanačným podnikom (kafiléria), s uvedením dátumu úhynu alebo utratenia.

Osvedčenie o pôvode

Osvedčenie o pôvode vydáva Úrad plemennej knihy na Závodisku Bratislava na žiados  majite a
koňa a to koňom slovenského chovu, ktoré sú zapísané v slovenskej plemennej knihe.

Osvedčenie obsahuje meno koňa, pohlavie, farbu, dátum narodenia a výpis predkov do 5. gene-
rácie. Osvedčenie o pôvode je vý ah zo záznamov príslušnej plemennej knihy a neslúži ako potvr-
denie o identite koňa.

Žiadate  musí zaplati  za vystavenie osvedčenia o pôvode poplatok pod a cenníka Závodiska
Bratislava.

NTB register

Do registra NTB Slovenskej republiky sa zapisujú:
a) kone, ktorých zaradenie do chovu alebo narodenie bolo registrované v československej 

alebo slovenskej plemennej knihe v čase pred jej uznaním (t.j. do roku 1996 vrátane) 
a nebol im Medzinárodnou komisiou pre plemenné knihy uznaný štatút plnokrvníka,

b) importované kone, ktoré sú registrované v zatia  neuznaných plemenných knihách,
c) importované kone, ktoré boli evidované v registri NTB v krajine vývozu.
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