
III. Podmienky premiestňovania koní z tretích krajín

Do EÚ je povolený dovoz koní iba zo schválených tretích krajín. Tieto krajiny alebo ich časti sú uve-
dené v Rozhodnutí Komisie č. 2004/211/EHS príloha I stĺpec 6 v znení neskorších zmien (naposledy
zmenené 2010/776/EÚ). Podmienky premiestňovania koní zo schválených tretích krajín alebo ich častí
stanovuje základná legislatíva EÚ - Smernica Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti
s presunom a dovozom zvierat če�ade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Podmienky
dočasného vstupu koní z Južnej Afriky upravuje Rozhodnutie Komisie č. 2008/698/ES.

�one musia by� sprevádzan� certifikátom vystaveným úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej
tretej krajiny.
Vzory veterinárnych certifikátov sú uvedené v Rozhodnutí Komisie č. 92/260/EHS o veterinárnych
podmienkach a o veterinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní v znení neskor-
ších zmien - príloha II., (naposledy zmenené 2010/463/EÚ).

S požiadavkou na bližšiu špecifikáciu podmienok dovozu a vývozu koní z EÚ a z tretích krajín sa
m�žete obráti� na �tátnu veterinárnu a potravinovú správu S�, Botanická č.17, 842 13 Bratislava.
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Prevádzkový poriadok Závodiska Bratislava,
(záv�zný pre majite�ov, trénerov, jazdcov a ošetrovate�ov v roku 2015).

1. Dostihový areál ZB je členený na hospodársky dvor (ustajňovacie priestory, priestory na vodenie
koní, vykladacia rampa), sedlisko, pedok, vlastnú dostihovú dráhu a h�adisko.

2. Vstup do hospodárskeho dvora je strážený.
3. Od hlavného vchodu k vykladacej rampe sa kone m�žu prepravova� len po určenej vnútornej

komunikácii. Pred samotným vykladaním koní sa kompetentná osoba zahlási na vrátnici
hospodárskeho dvora, vybaví vstupné formality, zabezpečí vykládku a zaparkovanie prepravného
vozidla. Ďalej kompetentná osoba dohliadne na ustajnenie koní v priestoroch určených
rozde�ovníkom. Vodenie koní mimo vyhradených priestorov je prísne zakázané.

4. Prednostné právo na krátkodobé ustajnenie majú kone štartujúce v dostihoch vyššej kategórie,
ktorých účas� naplní predpoklad zvýšenia športovej úrovne a spoločenského rámca dostihov.

5. ZB zabezpečí v hospodárskom dvore počas dostihových dní dozor, ale za prípadné škody
nezodpovedá, ak nevznikli zavinením alebo nedbalos�ou pracovníkov určených na činnos� dozoru ZB.

6. Príchod koní do sedliska a odchod z neho je povolený len po vyznačenej trase. Kone sa vodia
do sedliska po hlavnej rovinovej dráhe po vonkajšom okraji. Vstup do dráhy je ved�a stajne č. 1
(48-boxová stajňa). Kone sa po príchode do sedliska odoberú po pokyne službukonajúceho
personálu do pedoku. Po skončení dostihov sa ví�azný k�ň aj s jazdcom v sedle dostaví pod cie�ovú
podkovu na dekorovanie stuhou, po ktorom sa odsedlá a jazdec odchádza na preváženie. Ostatné
kone sa odsedlávajú na dráhe v priestore vstupu do pedoku a jazdci umiestnení na dotovaných
miestach a o jedného viac odchádzajú na preváženie. Kone sa okamžite po vonkajšom okraji
hlavnej rovinovej dráhy presunú do hospodárskeho dvora. Pri dostihoch vyššej selekčnej úrovne,
ktorých súčas�ou je odovzdávanie čestných cien majite�ovi, trénerovi a jazdcovi, zostáva ví�azný
k�ň na dráhe v priestore cie�a a zúčastňuje sa ceremoniálu. V prípade, že ktorýko�vek k�ň je
Dostihovou komisiou vybratý na antidopingovú kontrolu, vyčká s ním vodič na dostihovej dráhe do
príchodu člena DK alebo osoby určenej DA SR, ktorá koňa prevezme pod svoju kontrolu.

7. V pedoku sa kone vodia na „tzv.“ pravú ruku. Vodiči sú povinní zoradi� kone pod�a štartových
čísel tak, že vpredu sa vodia žrebce, za nimi valachy a potom kobyly.

VETER_UPRAVENE S PREPOCTOVOU TAB.QXD  10. 3. 2015 14:03  Page 2

12

8. Vodiči koní musia by� vhodne spoločensky ustrojení a vyžaduje sa od nich nosenie pevnej obuvi.
V záujme zvyšovania spoločenskej úrovne dostihov sú vodiči povinní nosi� oblečenie identifikujúce
stajňu, ktorú kôň reprezentuje (napr. stajňové farby), alebo oblečenie identifikujúce trénera koňa
resp. tréningovú centrálu. Za dodržanie tejto povinnosti zodpovedá tréner.
9. Ak organizátor pri dostihoch pod patronátom významného reklamného partnera dodá odev

(tričká, vesty, bundy, čiapky at�.) s reklamnými znakmi partnera, je povinnos�ou vodičov koní nosi�
tento odev nepretržite po celý čas od privedenia koní do sedliska až po prípadné odovzávanie
čestných cien po dostihoch. Za dodržanie tejto povinnosti, ako aj za prevzatie a vrátenie odevu
zodpovedá tréner.
10. Vstup do pedoku je povolený len osobám pod�a čl. 232 Dostihového poriadku (bez výslovného

súhlasu Dostihovej komisie len dostihovým funkcionárom dostihového dňa, majite�om, ich
splnomocnencom, trénerom, vodičom a jazdcom koní, ktoré štartujú v najbližších dostihoch), �alej
čestným hos�om, fotografom a v odôvodnených prípadoch aj službukonajúcemu veterinárovi a
zdravotníckej službe. Podmienkou vstupu do pedoku je vhodné spoločenské oblečenie (v závislosti
od poveternostných podmienok, u mužov však prevažne oblek s koše�ou a viazankou, u žien šaty,
sukňový alebo nohavicový kostým apod.), ktoré je takisto vyžadované pri odovzávaní čestných cien
ví�azom dostihov. V opačnom prípade bude osoba z pedoku, resp. z priestoru na odovzdávanie
čestných cien vykázaná.
11. Vodiči koní majú prísne zakázané zhromaž�ova� sa počas dostihov pri bariére v cie�ovej rovinke

(od úrovne dištančného medzníka až po koniec cie�ovej rovinky). Po zavedení koní do štartovacích
bo�ov sú povinní ihne� opusti� priestor pred štartovacími bo�ami a presunú sa na určené miesto
v dostihovej dráhe (pod�a pokynov správcu dráhy), ktoré môžu opusti� až po dobehu dostihov.
Musia by� vhodne spoločensky ustrojení a vyžaduje sa od nich nosenie prilby a pevná obuv (nie tenisky
alebo cvičky). Za dodržiavanie tohto ustanovenia sú v plnej miere zodpovední tréneri.
12. Skúšobným skokom pre kurz steeplechase v Bratislave je skok číslo 10 („Malý živý plot“)

na diagonále.
13. Po odsedlaní koňa a odvážení jazdca sú tréneri povinní zabezpeči� odvedenie koní do hospo-

dárskeho dvora po určenej trase. �one sa opä� môžu vodi� len vo vyhradenom priestore.
14. Pri nakladaní koní je potrebné riadi� sa pokynmi povereného pracovníka. Pri odchode

transportného vozidla z areálu je jeho posádka povinná podrobi� sa prípadnej kontrolnej
prehliadke.
15. Odcudzenie krmiva, MTZ pre kone, zásob, náradia a podobne (týka sa najmä krmiva) sa bude

posudzova� ako krádež a bude ZB ohlásená policajným orgánom.
16. Skorší príchod pred dostihovým mítingom do Bratislavy (piatok, sobota) treba písomne

avizova� v dostatočnom predstihu s uvedením približného času príchodu. Úhrada za ustajnenie sa
vykonáva prostredníctvom zúčtovacieho centra.
17. V areáli ZB je zakázané prenáša� lavičky z priestorov h�adiska do hospodárskeho dvora. ZB

zodpovedá za dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov. Všetky osoby z dostihových stajní
sú povinní s týmito predpismi sa zoznámi� a rešpektova� ich. Prípadné spôsobené škody tohto
druhu uhradí subjekt, s ktorým je vinník v pracovnom pomere, alebo v inom obdobnom pomere.
18. Za porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie príslušných ustanovení

môže Závodisko Bratislava udeli� sankciu do výšky 330 €.

V Bratislave 6. 3. 2015
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