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TERMÍNOVÁ LISTINA NA ROK 2018

	 1.	 8.	4.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 45.	Jarná	cena	Petržalky	(st.ch.,	5r+,	3800	m)
	 2.	 15.	4.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 21.	Veľká	aprílová	cena	(rovina	I.	kat.,	4r+,	1800	m)
	 3.	 22.	4.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 30.	Cena	trojročných	kobýl	(rovina	I.	kat.,	3rk,	1700	m)
	 	 	 	 	 32.	Cena	trojročných	žrebcov	(rovina	I.	kat.,	3rž,	1700	m)
	 4.	 6.	5.	2018	 Šurany	 14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	 5.	 13.	5.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 26.	Jarná	cena	kobýl	(rovina	Listed,	3rk,	1700	m)
     26.	Veľká	jarná	cena	(rovina	Listed,	3rkž,	1700	m)	
	 	 	 	 	 26.	Jarná	míľa	(rovina	I.	kat.,	4r+,	1600	m)
	 	 	 	 	 32.	Veľká	májová	cena	(rovina	I.	kat.,	4r+,	2400	m)
	 6.	 20.	5.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 28.	Prípravná	cena	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1200	m)
	 7.	 3.	6.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 40.	ročník	Turf-gala
	 	 	 	 	 35.	Veľká	cena	Slovenska	(rovina	Gd-3,	4r+,	2400	m)
     35.	Cena	Ministerstva	pôdohospodárstva	
	 	 	 	 	 a	rozvoja	vidieka	SR	(rovina	Gd-3,	3r+,	1200	m)
	 8.	 10.	6.	2018	 Topoľčianky	14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	 9.	 23.	6.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 25.	Zlatý	bičík	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1400	m)	(SOBOTA)
	10.	 8.	7.	2018	 Topoľčianky	14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	11.	 15.	7.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 26.	Slovenské	derby	(rovina	Gd-3,	3rkž,	2400	m)
	12.	 5.	8.	2018	 Topoľčianky	14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	13.	 12.	8.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 Cena	turfu	(rovina	I.	kat.,	3r+,	2400	m)
	14.	 19.	8.	2018	 Senica	 14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
 15.	 2.	9.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 26.	Slovenské	Oaks	(rovina	Listed,	3rk,	2000	m)
16.	 15.	9.	2018	 Bratislava	 14:00	hod.	 Tatranská	cena	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1200	m)	(SOBOTA)
	17.	 23.	9.	2018	 Bratislava	 13:00	hod.	 26.	Slovenský	St.	Leger	(rovina	Listed,	3rkž,	2800	m)		
	 	 	 	 	 23.	Cena	Whisky	(rovina	I.	kat.,	3rk+,	1800	m)
18.	 7.	10.	2018	 Bratislava	 13:00	hod.	 8.	Jesenný	hendikep	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1800	m)
	19.	 21.	10.	2018	 Bratislava	 12:00	hod.	 Cena	Quissisany	(rovina	I.	kat.,	3rk+,	2000	m)
	20.	 28.	10.	2018	 Bratislava	 12:00	hod.	 9.	Veľká	októbrová	cena	(rovina	I.	kat.,	3r+,	2000	m)

Miesto	konania	dostihov	 Počet	dostihových	dní

Bratislava 15
Topoľčianky	 3
Senica	 1
Šurany	 1

Spolu:	 					20	dostihových	dní
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Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2018

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	do	termínu	28.	2.	2018....................................	166,67	€	 33,33	€ 200,00 €  
2.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	po	termíne	28.	2.	2018....................................	200,00	€	 40,00	€ 240,00 €  
3.	 Registrácia	koňa	do	termínu	28.	2.	2017	a	koňa	importovaného	v	roku	2018.............................	9,00	€	 1,80	€ 10,80 €
4.	 Registrácia	koňa	po	termíne	28.	2.	2018...................................................................................	16,00	€	 3,20	€ 19,20 €  
5.	 Zaregistrovanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”........................................................................	40,00	€	 8,00	€ 48,00 €  
6.	 Udelenie	oprávnenia	na	tréning	dostihových	koní	na	území	SR		 	
	 podľa	čl.	356	Dostihového	poriadku.........................................................................................	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €  
7.	 Zaregistrovanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”,	ktorý	v	roku	2017		
	 nepripravoval	žiadne	kone	v	tréningu........................................................................................	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €  
8.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”	do	termínu	15.	3.	2018....................................................	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €
9.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”,	ktorý	v	roku	2017		 	
	 nepripravoval	žiadne	kone	v	tréningu	-	do	termínu	15.	3.	2018................................................	75,00	€	 15,00	€ 90,00 €  
10.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”	-	po	termíne	15.	3.	2018		 	
	 (nevzťahuje	sa	na	trénerov,	ktorí	po	tomto	termíne	ukončili	trénerský	kurz)..............................	70,00	€	 14,00	€ 84,00 €
11.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”,	ktorý	v	roku	2017		
	 nepripravoval	žiadne	kone	v	tréningu	-	po	termíne	15.	3.	2018..............................................	105,00	€	 21,00	€ 126,00 €
12.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra		 	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	do	termínu	15.	3.	2018.........................................		35,00	€	 7,00	€ 42,00 €  
13.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra,	ktorý	v	roku	2017		
	 neabsolvoval	žiadne	dostihy	na	území	SR	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	do	termínu	15.	3.	2018..........................................	50,00	€	 10,00	€ 60,00 €
14.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra	-	po	termíne	15.	3.	2018		
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov,	ktorí	po	tomto	termíne	ukončili	učebný	pomer		
	 a	na	jazdcov	amatérov,	ktorí	absolvovali	skúšku	na	udelenie	jazdeckej	licencie).....................	50,00	€	 10,00	€ 60,00 €  
15.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra,	ktorý	v	roku	2017		 	
	 neabsolvoval	žiadne	dostihy	na	území	SR	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	po	termíne	15.	3.	2018..........................................	70,00	€	 14,00	€ 84,00 €  
16.	 Vystavenie	dostihovej	kariéry	(koňa,	jazdca,	trénera,	stajne).....................................................	15,00	€	 3,00	€ 18,00 €  
17.	 Oznámenie	štartu	koňa	v	zahraničí	(vrátane	odoslania	dostihovej	kariéry	a	RCN),		
	 okrem	štartov	v	ČR....................................................................................................................	15,00	€	 3,00	€ 18,00 €  
18.	 Vystavenie	RCN	na	90	dní........................................................................................................	25,00	€	 5,00	€ 30,00 €  
19.	 Vyhotovenie	cieľovej	fotografie	z	dostihov.................................................................................		2,00	€	 0,40	€ 2,40 €  
20.	 Skúška	jazdcov	amatérov	pre	vydanie	licencie,	konaná	mimo		 	
	 stanovených	termínov	DA	SR....................................................................................................	41,67	€	 8,33	€ 50,00 €  
21.	 Vydanie	Liečebného	denníka	na	dostihovú	sezónu	(1	ks	pre	25	koní).........................................	1,75	€	 0,35	€ 2,10 €  
22.	 Predplatné	Vestníka	na	rok	2018..............................................................................................	21,00	€	 4,20	€ 25,20 €  
23.	 Vystavenie	duplikátu	licencie	(trénera	a	jazdca)....................................................................................		dvojnásobok stanoveného poplatku

Poznámka: 
Pri	poplatkoch	s	podmienkou	termínu	je	rozhodujúci	termín	uhradenia	v	pokladni	ZB	alebo	v	Zúčtovacom	centre	ZB.			

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	od	8.	1.	2018	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	1/2016	zo	dňa	9.	1.	2017.		

V	Bratislave,	dňa	8.	1.	2018			

                                                                                                                                                            Ing. Ján Valtýni, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, podľa zákona č. 18/96 o cenách 
stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2018 nasledovne za:
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Podmienky pre vydávanie licencií,
registrácie koní a stajní pre rok 2018

Úradné hodiny:    pondelok - piatok, od 7.30 - 11.00 hod., 12.30 - 15.00 hod. 
                            (počas dostihovej sezóny mimo dní uzávierok prihlášok a oznámenia štartujúcich koní) 

Výšku poplatkov za vydanie licencií, registráciu stajní a koní stanovuje cenový Výmer 1/2018 uverejnený 
v tomto Vestníku.

KAŽDÝ ŽIADATEĽ O LICENCIU OKREM VYPLNENEJ ŽIADOSTI PREDLOŽÍ: 

Džokej: 
- jazdec po dosiahnutí 50 víťazstiev podáva „Žiadosť o udelenie licencie džokej“. 
- jazdec, ktorý bol už v minulosti zaregistrovaný ako džokej, predloží vyplnené tlačivo „Žiadosť o obnovenie 
dostihovej licencie“  

Jazdec z povolania: 
- výučný list (len pre prvú žiadosť) 
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2018, resp. zmluva o poistení proti úrazom u žiadateľov, 
ktorí platnú zmluvu doposiaľ nepredložili 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní 
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm 

Jazdec-žiak 
Žiacka licencia môže byť vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 16 rokov a absolvovala 
najmenej 6 mesiacov nepretržitej výučby v odbore jazdec-ošetrovateľ koní. 
Potrebné náležitosti:  
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov 
- odporúčanie riaditeľa strednej odbornej školy / učilišťa, ktorého je žiadateľ žiakom 
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2018, resp. zmluva o poistení proti úrazom u žiadateľov, 
ktorí platnú zmluvu doposiaľ nepredložili 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní 
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm

Žiadatelia, ktorí sú žiakmi denného štúdia, poplatok za vystavenie licencie nehradia.

Jazdec-amatér 
Amatérska licencia môže byť vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 15 rokov, nepracuje za 
mzdu v dostihovej stajni, nie je vyučená v odbore jazdec-ošetrovateľ koní a nikdy nejazdila dostihy za mzdu alebo 
odmenu (s výnimkou dostihov absolvovaných v žiackom stave). 
Potrebné náležitosti:  
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov 
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2018 a zmluva o poistení proti úrazom u žiadateľov, ktorí 
platnú zmluvu doposiaľ nepredložili 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní 
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm 
- odporúčanie od trénera z povolania - držiteľa licencie „A“, ak žiadateľ nedosiahol aspoň 5 víťazstiev 
- úspešné zloženie skúšky z Dostihového poriadku SR.
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Termíny skúšok amatérskych jazdcov 

Skúšky žiadateľov o licenciu jazdec-amatér sa budú konať v termíne: 
2. 3. 2018 (piatok) o 9.00 hod.  

v zasadačke administratívnej budovy ZB, š.p. (vchod vedľa vážnice). 
Účasť na školení a úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre vydanie licencie jazdec-amatér. 

Vykonanie skúšky mimo stanoveného termínu je spoplatnené podľa platného cenového výmeru sumou 50 €.

Podmienkou vydania všetkých druhov jazdeckých licencií je predloženie dokladu o zaplatení úrazového 
poistenia na rok 2018. 

Žiadosti o vydanie licencie pre jazdcov, ktorí preukázateľne pracujú v zahraničí, alebo nemajú trvalý pobyt 
na území Slovenska, alebo ktorí predložia výučný list vydaný v zahraničí, budú posudzované individuálne. 
Dostihová autorita SR môže v odôvodnených prípadoch žiadosť o vydanie licencie odmietnuť.

Licencia A (tréner z povolania)
Čl. 368 DP v platnom znení (pripravuje sa novelizácia) 

Licencia trénera z povolania môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským vzdelaním 
s maturitou, ktorá:  
   a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držiteľom licencie A, alebo 
   b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne doloží, že buď: 
      ba) absolvovala 15 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16 roku života v niektorej z týchto  
      funkcií: asistent trénera, obročník, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo 
      bb) je minimálne 5 rokov držiteľom licencie B, alebo 
      bc) ňou trénované kone dosiahli aspoň 50 víťazstiev. 
Licencia trénera z povolania oprávňuje držiteľa na trénovanie neobmedzeného počtu dostihových koní rôznych 
majiteľov. Povinnosť ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí 
odborný trénerský kurz ukončili do 31. decembra 2009. 

Licencia B (tréner)  
Čl. 367 DP v platnom znení (pripravuje sa novelizácia) 

Licencia trénera môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, 
ktorá:  
   a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držiteľom trénerskej licencie B, alebo 
   b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne preukáže, že buď 
      ba) absolvovala 5 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16 rokov života v niektorej z týchto  
      funkcií: asistent trénera, obročník, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo 
      bb) je minimálne 5 rokov držiteľom licencie jazdec-amatér a absolvovala 50 štartov alebo dosiahla   
      15 umiestnení alebo 5 víťazstiev, alebo 
      bc) je minimálne 5 rokov držiteľom licencie C a ňou trénované kone absolvovali aspoň 50 štartov. 
Licencia trénera oprávňuje jej držiteľa na tréning neobmedzeného počtu koní jedného majiteľa dostihovej 
stajne (vrátane koní týmto majiteľom prenajatých iným majiteľom dostihových koní alebo koní najatých od 
iných majiteľov dostihových koní), alebo na tréning maximálne 15 koní rôznych majiteľov. Povinnosť ukon-
čeného stredoškolského vzdelania s maturitou sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí odborný trénerský kurz 
ukončili do 31. decembra 2009.

Tréner, ktorý má na tréningovej listine viac ako 15 koní, ktorých nie je majiteľom, musí hodnoverne doložiť, 
že tréning dostihových koní je predmetom jeho podnikania (výpisom zo živnostenského alebo obchodného 
registra), alebo že je zamestnaný v trvalom pracovnom pomere u majiteľa, ktorého kone trénuje (čestným 
vyhlásením podpísaným zamestnávateľom). (čl. 353 DP).
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Licencia C (tréner-majiteľ)  
Čl. 366 DP v platnom znení (pripravuje sa novelizácia) 

Licencia tréner-majiteľ môže byť udelená na základe žiadosti osobe, ktorá: 
   a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držiteľom licencie C, alebo 
   b) úspešne absolvovala skrátený trénerský kurz organizovaný Dostihovou autoritou SR, zložila predpísané 
skúšky a absolvovala jednomesačnú odbornú prax u trénera z povolania a získala jeho písomné odporúčanie.   
Licencia tréner-majiteľ oprávňuje držiteľa licencie trénovať maximálne 5 dostihových koní, ktoré sú v jeho 
majetku, prípadne sú v majetku jeho najbližších príbuzných (jeho manželského partnera, jeho rodičov a 
rodičov manželského partnera, jeho súrodencov a súrodencov manželského partnera, jeho detí a detí jeho 
manželského partnera).

UPOZORNENIE:  

   Závodisko, š.p., Bratislava upozorňuje všetkých trénerov dostihových koní, že od sezóny 2004 zaviedlo 
povinnosť viesť „Liečebný denník“, do ktorého sú tréneri povinní po konzultácii so svojim veterinárnym lekárom 
zaznamenávať všetky liečebné úkony a použité liečivá u koní. Liečebné denníky v množstve podľa počtu 
trénovaných koní si každý tréner zakúpi pri registrácií koní.

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU DOSTIHOVÝCH STAJNÍ 

   Žiadosť o registráciu je majiteľ povinný predložiť v každom kalendárnom roku na predpísanom tlačive do 
termínu určenom DA SR. V roku 2018 je to do 28. 2. za poplatok 200 € vrátane DPH, po 28. 2. za 240 € 
vrátane DPH, vždy však najneskôr 7 dní pred podaním prvej prihlášky koňa do dostihov. Ako majiteľ nesmie 
byť zaregistrovaná neplnoletá osoba. Povinnosti a práva majiteľa môže vykonávať iba jedna fyzická osoba.  

Ku každej registrácii sú potrebné tieto náležitosti:

1) ak je stajňa v majetku viacerých osôb, musí byť predložený zoznam všetkých spolumajiteľov s ich adresami 
a splnomocnenie pre jednu fyzickú osobu, ktorá bude oprávnená stajňu zastupovať

2) tam, kde je majiteľský vzťah založený nájmom, musí byť predložená uzavretá nájomná zmluva na Úrade 
plemennej knihy.

3) ak je stajňa v majetku právnickej osoby, predloží jej štatutárny zástupca výpis z obchodného registra alebo 
živnostenský list ako doklad o svojej existencii. Zahraničná právnická osoba predloží výpis z obchodného 
registra svojej krajiny. Dostihová autorita SR všetkým predmetným subjektom odporúča, aby v príslušných 
dokumentoch (výpis z obchodného registra, respektíve živnostenský list) bola zaregistrovaná (schválená) 
poľnohospodárska činnosť (odporúčaná špecifikácia: chov, výcvik a tréning dostihových koní).  

4) ak je stajňa v majetku fyzickej osoby, ktorá nemá občianstvo SR alebo trvalý pobyt na území SR, môže byť stajňa 
zaregistrovaná iba vtedy, ak okrem vyššie uvedených splní táto fyzická osoba ďalšie podmienky registrácie, a to: 
- má otvorený účet v ľubovoľnej banke na území Slovenska
- pri registrácii stajne sa musí fyzicky zúčastniť a preukázať sa platným dokladom totožnosti 
- stajňa v majetku zahraničnej osoby, ktorá súčasne má alebo v minulom roku mala registrovanú stajňu v inej 
krajine okrem Slovenska, bude za názvom slovenskej stajne uvádzať skratku SK.   

   Pri registrácii dostihových farieb rešpektuje Dostihová autorita SR medzinárodnú  dohodu o použití dosti- 
hových farieb a dbá predovšetkým na to, aby neboli pre rôznych majiteľov zaregistrované rovnaké alebo 
neľahko rozlíšiteľné dostihové farby (čl. 331 DP).  

   Tréner dostihových koní je oprávnený vykonávať v mene majiteľa všetky úkony, ktoré sa týkajú ním tré-
novaných koní, s výnimkou oznámení o zmene majiteľa. Na prevzatie získaných dotácií a prémií potrebuje 
tréner osobitné písomné splnomocnenie (čl. 324 DP).
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   Tréner dostihových koní smie vlastniť dostihového koňa, ale je mu zakázané podieľať sa na spoločenstve 
majiteľov a svoje vlastné kone nechať trénovať inou osobou na území SR (č. 363 DP). 

   Jazdcovi dostihových koní z povolania je zakázané akoukoľvek formou vlastniť alebo si najať dostihového 
koňa. Výnimkou z tohto ustanovenia je osoba, ktorá je zároveň držiteľom licencie trénera dostihových koní 
i licencie jazdca. Na takúto osobu sa vzťahuje čl. 363 a čl. 378 Dostihového poriadku (čl. 376 DP).

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU KONÍ  

   Registrácia koní sa vykonáva zapísaním na zoznam dostihových koní, ktorý je súčasťou žiadosti o registráciu 
dostihovej stajne. Na zozname dostihových koní musia byť čitateľne a správne uvedené všetky údaje. Pri regi- 
strácii každého koňa musí byť predložený jeho pas, ktorý obsahuje meno majiteľa koňa. Kone zaregistrované 
Dostihovou autoritou SR musia byť preukázateľne v tréningu na území SR. Nedodržanie tejto podmienky sa 
bude klasifikovať ako porušenie čl. 396, písm. a) Dostihového poriadku SR.  
   Ako dostihový môže byť zaregistrovaný len kôň, u ktorého sú ukončené všetky administratívne úkony 
na Úrade plemennej knihy a v tejto súvislosti uhradené predpísané poplatky. Týka sa najmä náležitostí importu 
a zmeny majiteľa/nájmu. 
   Pri registrácii koňa je nájomca povinný predložiť nájomnú zmluvu s úradne overeným podpisom majiteľa 
(prenajímateľa) koňa!   
   Na základe Opatrenia DA SR č. 2/2007 nebude registrovaný taký kôň, ktorý v pase nebude mať viditeľne 
umiestnenú nálepku s kódom mikročipu.

REGISTRÁCIA KONÍ V CENTRÁLNEJ EVIDENCII  

   Upozorňujeme držiteľov koní (tréneri resp. majitelia) na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti 
označovania a evidencie hospodárskych zvierat (ide najmä o zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostli-
vosti a vykonávaciu vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 16/2012 o identifikácii 
a registrácii koňovitých zvierat).

   Chovateľské zariadenie, kde sú kone držané, resp. sa s nimi v tomto zariadení manipuluje (t.j. „tréningová 
centrála“) musí byť miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou SR schválené ako 
chov hospodárskych zvierat a musí mu byť pridelené číslo farmy. V zmysle uvedenej legislatívy je držiteľ 
povinný nahlasovať Centrálnej evidencii (pracovníčka PS SR Ing. Silvia Halová) každé nové zaradenie koňa a 
zmeny (úhyn, utratenie, kastrácia, strata, premiestnenie, zmena majiteľa, zmena držiteľa). 

   Registrované ako dostihové môžu byť len kone riadne vedené v Centrálnej evidencii HZ a to na čísle farmy, 
ktoré zodpovedá tréningovej centrále uvedenej na tréningovej listine.

To isté platí aj u chovných kobýl a plemenných žrebcov.

   Všetky registračné poplatky budú platené prostredníctvom Zúčtovacieho centra ZB. Prostriedky na účtoch 
klientov ZC musia byť dostatočné na vykrytie všetkých poplatkov spojených s registráciou stajní, koní, licencií 
a iných, podľa Cenového výmeru č. 1/2018. To znamená, že po strhnutí všetkých potrebných poplatkov sa 
konto klienta ZC nesmie dostať do záporných hodnôt. Preto apelujeme na majiteľov, trénerov a jazdcov, aby 
sa pred samotnou registráciou presvedčili o dostatočnej výške peňažných prostriedkov na svojich účtoch v ZC. 

Dlžníci Závodiska Bratislava, š.p., nemôžu byť zaregistrovaní!
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Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných 
Dostihovou autoritou SR do 31. 1. 2018

(prvá časť)

Licencia „A“ - tréner z povolania

Brečka Jaroslav tel.: 0944 242 488 al. 034/628 1887
Cagáň Ján, Ing. tel.: 0903 165 609
Hanáček Jaroslav tel.: 0903 450 719
Línek Jaroslav tel.: 0904 676 652
Morávková Jaroslava, MVDr. tel.: 0903 784 827
Stančík Miroslav tel.: 0905 849 280
 
Licencia „C“ - tréner-majiteľ

Kubliha Ladislav tel.: 0903 390 797
Mihalík Marcel tel.: 0904 937 181

Džokej

Brečka Jaroslav (68 kg) tel.: 0944 242 488 al. 034/628 1887
Línek Jaroslav (58 kg) tel.: 0904 676 652

Zoznam zaregistrovaných stajní 
a prehľad dostihových farieb do 31. 1. 2018

(prvá časť)

ARS Invest Zimková modro-biely štvrtený, biele rukávy, logo, 
 č.: červená, modrá, biela  
DS Millennium bordový, logo, tmavozelené rukávy, bordové náramky, 
 č.: tmavozelená, bordová  
DS RE&LA Frančák SK modrobiele šikmé pruhy, modré rukávy, 
 č.: modrá, biela, modro-biela  
EKOLS Skalica, s.r.o. zeleno-čierne priečne pruhy, zeleno-čierne rukávy, 
 č.: čierna, zelená, čierno-zelená  
Frančák - Dvorce SK modrobiele šikmé pruhy, biele rukávy, modré náramky, 
 č.: modrá, biela  
IBF Madérét červený, čierny zvislý pruh, čierny límec a manžety, 
 č.: červená, biela, čierna  
KMD Šamorín biely, modré rukávy, č.: čierna, modrá, biela  
KT OBAL biely, modré šerpy, šedé rukávy, č.: modrá, šedá  
KUBLIHA & SMOLIK HORSE 
RACING TEAM tmavozelený, žlté hviezdy, žlté rukávy, č: tmavozelená, žltá 
Lokotrans Slovakia oranžový, čierno-biela šachovnica na rukávoch, logo, 
 č.: oranžovo-čierna, čierna, oranžová  
Sectori Ševčík Vlachovice SK žltý, hnedé hviezdy, hnedé rukávy, žlté hviezdy, 
 č. žltá, hnedá  
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Sky Group biely, modré epolety, modré rukávy, biele hviezdy, 
 č.: biela, modrá, modrobiela
Stajňa Alex oranžový, zelenočierne rukávy, č.: červená, čierna
Stajňa KOVO modrošedé kosoštvorce, šedé rukávy, č.: modrá, šedá, biela
VICTORY FARM polený modro-strieborný, modré manžety, logo, 
 č.: modrá, biela, modrobiela
7 Horse modrý, žltý trojuholník, modrožlté diabolo na rukávoch, 
 č.: modrá, žltá, modro-žltá

Kone zaregistrované v Slovenskej republike 
podľa trénerov do 31. 1. 2018

(prvá časť)

Brečka Jaroslav (7)
DS RE&LA Frančák SK (2)
MLÝN (CZE), 2006, Hdv, Minds Music (USA) – Millenia (CZE) (Lincoln (CZE))
VAJGAROS (CZE), 2011, tHdv, Rosensturm (IRE) – Vajgara (CZE) (House Rules (USA))
Frančák – Dvorce SK (2)
CHARMENE (CZE), 2012, Hda, Normen (GER) – Charente (CZE) (Lincoln (CZE))
TALLSTEP (IRE), 2011, tHdv, Footstepsinthesand (GB) – Tipsy Lady (GB) (Intikhab (USA))
VICTORY FARM (3)
MENY BAY (IRE), 2010, Hda, Footstepsinthesand (GB) – Margaux Dancer (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
PORTOSANTO (IRE), 2015, Hd, Lawman (FR) – Passe Passe (USA) (Lear Fan (USA))
VERNOIS (FR), 2013, Hdv, Spanish Moon (USA) – Daisy Night (FR) (Gaspard De La Nuit (FR))

Cagáň Ján, Ing. (5)
Lokotrans Slovakia (5)
ASTORKA (IRE), 2014, Ra, Arakan (USA) – Alexander Divine (GB) (Halling (USA))
KRÖSUS (GER), 2010, tHdv, Sholokhov (IRE) – Königsalpen (GER) (Second Set (IRE))
MATAKAN (IRE), 2014, Hd, Getaway (GER) – Customary Chorus (IRE) (Linamix (FR))
REGAL BREEZE (IRE), 2013, Hdv, Royal Applause (GB) – Eastern Breeze (IRE) (Red Ransom (USA))
WAAYA (IRE), 2012, Hda, Intikhab (USA) – Felin Gruvy (IRE) (Tagula (IRE))

Hanáček Jaroslav (4)
KMD Šamorín (3)
MARIAN (FR), 2013, Hdv, Turtle Bowl (IRE) – Lunacat (FR) (One Cool Cat (USA))
MOOREEN, 2014, Ra, Calming Influence (IRE) – Marnaari (Capri (GB))
SUMMER HILL (HUN), 2010, Hdv, Lidohill (GB) – Sunny Girl (HUN) (Jolly Groom (USA))
Stajňa Alex (1)
DEVILER (GER), 2014, tHdv, It´S Gino (GER) – Delightful Sofie (GER) (Grand Lodge (USA))

Kubliha Ladislav (4)
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM (4)
CENNÁ ORCHIDEA (CZE), 2014, Ra, Silver Whistle (USA) – Cenná Panenka (CZE) (Laroche (GER))
DR COLOKID (CZE), 2012, Hda, Colorado Kid (USA) – Doctorca (GB) (Dr Fong (USA))
GREEN VALLEYS (CZE), 2009, Rv, Three Valleys (USA) – Green Song (FR) (Green Tune (USA))
LONG CROSS (GB), 2011, Hd, Cape Cross (IRE) – Majestic Roi (USA) (Street Cry (IRE))
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Línek Jaroslav (6)
Sectori Ševčík Vlachovice SK (1)
MAKOVÁ PANENKA (CZE), 2015, tHda, Stormy Jail (IRE) – Mary Lou (CZE) (Beccari (USA))
Sky Group (1)
TRUE CHAMP (GER), 2014, Hdv, Campanologist (USA) – Tiflis (GER) (Big Shuffle (USA))
Stajňa KOVO (3)
RAMBO (CZE), 2016, Hd, Stormy Jail (IRE) – Renaissance (CZE) (High Extreme (IRE))
ROYAL GINO (GER), 2013, Bv, It´S Gino (GER) – Royal Fong (GER) (Dr Fong (USA))
SILVER EMPRESS (FR), 2014, Ba, Silver Frost (IRE) – Last Empress (FR) (Dernier Empereur (USA))
7 Horse (1)
GENTLEMAN JACK, 2014, Bv, Fairlypi (IRE) – Getaway (GB) (Observatory (USA))

Mihalík Marcel (3)
ARS Invest Zimková (3)
BIG RINCEWIND (GER), 2015, tHd, Mount Nelson (GB) – Bruma (IRE) (Footstepsinthesand  (GB))
NEED FOR SPEED, 2015, r, Calming Influence (IRE) – Nelly´S Rock (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE)) 
VAN DAMME, 2010, Hdv, Desert Track (GB) – Vysnená (Rainbows For Life (CAN))

Tomek Tibor (1)
KT OBAL (1)
FAYAFI (FR), 2015, Ba, Style Vendome (FR) – Bayaka (FR) (Nayef (USA))

Majitelia

Adamovic Milos -  367,96 €
Aqua Trend a.s. -  2,40 €
Bamford Carole Gray -  4,16 €
Bergendi Václav -  8,60 €
Bernreiterová Soňa -  209,71 €
Bič František  -  3,09 €
Bičová Michaela -  9,67 €
Bláha Martin -  105,60 €
Bukhtoyarov Valentin -  23,59 €
Coufal  Ivan -  7,88 €
Derych Vladimír -  17,40 €
Despotovic Aleksandar -  483,96 €
Dvořák Jiří -  253,80 €
Eurokoberce s.r.o. -  2,28 €
Evidencia Dokumentation HB -  77,34 €
Follauf Jaromír -  8,60 €
Foukal Milan -  2,18 €
General Security  d.o.o. (CRO) -  3,54 €
General Security d.o.o. (SLO) -  580,82 €

GM Electronic spol. s.r.o. -  3,00 €
Honey bunny s.r.o. -  83,23 €
Horváthová Martina -  30,75 €
Hřebčín Křenek spol. s.r.o. -  46,05 €
INCITAT-o.s. jezdců, milovníků a sympatizujícich -  4,92 €
Ivanović Vojislav -  3,32 €
Jančar Petr -  24,10 €
JOSPO s.r.o. -  9,26 €
Kaucký Josef -  9,54 €
Kazík  Luboš -  8,60 €
Kolarič Anton -  122,33 €
Kovář Václav -  3,40 €
Krhač Dušan -  91,01 €
Kronenberger Anton -  5,00 €
Kupka Petr -  5,49 €
Litwiniak Krzysztof -  4,10 €
MADORE Stav s.r.o. -  10,94 €
Marková Zdeňka, Mgr. -  12,17 €
Mayer René -  26,10 €
Mellen Josef -  3,60 €
Metropolite Turf, s.r.o. -  10,44 €

ZOZNAM DLŽNÍKOV

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 1. 2. 2018
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Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 1. 2. 2018

Mezník Jiří -  5,92 €
Mičánek Aleš -  4,32 €
Mlečenková Ivana -  152,80 €
MOASY s.r.o. -  33,20 €
Molnár Ernest -  22,80 €
Novotná (Kisza) Beata, Bc. -  6,71 €
Ondrčka Peter, Ing. -  17,97 €
Oravská Lucia -  45,37 €
O´Reilly Chryss -  659,94 €
Paclík Jiří, Ing. -  10,02 €
Palyza Jan -  3,60 €
Pettom s.r.o. -  262,00 €
Plšek František -  6,80 €
Poľsko/Dobosz Krysztof i Jolanta -  3,98 €
Poľsko/Falzmann Maria -  78,38 €
Poľsko/Kartus Jakub i Wroblewski Patryk -  12,58 €
Poľsko/Kaszubowski M. i Wroblewski Patryk -  63,02 €
Poľsko/Pietrzak Andrzej -  322,27 €
Pulka  David -  5,16 €
Rapca WELYA Alexander, Ing. -  6,10 €
Residence Jírny s.r.o. -  12,80 €
Ročák Michal -  46,47 €
Sector 7 Service, s.r.o. -  134,60 €
Scheit Christian, Ing. -  61,45 €
Slettemark Jan-Erik -  675,96 €
Slovinsko/Globočnik Tomaž -  3,36 €
Slovinsko/Metka Orel -  18,23 €
SOCHOR, spol. s r.o. -  4,51 €
Stadnina koni Iwno Sp. z.o.o. -  218,00 €
Sukič Dejan -  2,32 €
Škrášková Alena -  106,04 €
Štrbac Lubomir -  537,56 €
Táborská Petra -  3,59 €
Tax Reform s.r.o. -  10,96 €
Telivér Farm Kft. -  5,31 €
Thurner Marion, Dr. -  8,60 €
Tibor Papšo - Skalka, Ing. -  9,40 €
Urban Martin -  9,43 €
Vedralová Hana, JUDr. -  38,04 €
Vinklárek Antonín -  2,52 €
Vinklárek René -  29,00 €
Wieslaw Saniewski Equus Polska  -  333,36 €
Yes Production -  2,14 €
Zajíček Miloslav, MVDr. -  5,91 €
Zielinski Robert -  3,54 €
Zmeko Peter -  3,60 €

Jazdci

Baluchová Lucie - 2,21 €
Follaufová Patrícia -  6,20 €
Henych Jiří -  20,05 €
Ilič Željko -  11,54 €
Jasinský František -  8,60 €
Kňažík Ivan -  11,25 €
Kolařík Dušan -  8,83 €
Križovič Michal -  90,00 €
Míča Pavel -  4,18 €
Perović Djordje -  8,96 €
Rigo Matej -  3,60 €
Saganová Ivana -  8,60 €
Vinklárek Antonín -  12,89 €
Volf Mykola -  10,19 €
Závacký Roman -  92,97 €

Tréneri

Drlík Jaroslav -  5,74 €
Follaufová Patrícia -  8,60 €
Kinský Pavel -  42,62 €
Lojek Malgorzata -  3,61 €
Marková Zdeňka, Mgr. -  12,88 €
Mičánek Aleš -  8,60 €
Pajić Duško -  8,96 €
Poles Pavel -  10,37 €
Vocásek 3 František -  7,51 €
Volf Mykola -  12,88 €
Zajíček Miloslav, MVDr. -  5,24 €

Poznámka: Do dlhov sú započítané iba predpisy 
neuhradených záporných platieb (pasív) po ter-
míne splatnosti. Aktíva sa započítavajú všetky.
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1.	 26.	Veľká	jarná	cena	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1700	m
 25 000 € (12 500 – 5750 – 3750 – 1750 – 1250)
 Majiteľské prémie: 2400 € (1200 - 720 - 480) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2400 € (1600 - 800) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 16.	3.	2018	 o	12.00	hod.	 220	€ (264	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 24. 4. 2018 o 10.00 hod. 1100 € (1320 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 24.	4.	2018	 o	10.00	hod.	 330	€ (396	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky piatok 4. 5. 2018 o 10.00 hod. 2750 € (3300 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 pondelok	 7.	5.	2018	 do	10.00	hod.	 450	€ (540	€ s	DPH)

2.	 26.	Jarná	cena	kobýl	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1700	m
 23 000 € (11 500 – 5290 – 3450 – 1610 – 1150)
 Majiteľské prémie: 2100 € (1050 - 630 - 420) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2100 € (1400 - 700) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 16.	3.	2018	 o	12.00	hod.	 200	€ (240	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 24. 4. 2018 o 10.00 hod. 1000 € (1200 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 24.	4.	2018	 o	10.00	hod.	 300	€ (360	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky piatok 4. 5. 2018 o 10.00 hod. 2500 € (3000 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 pondelok	 7.	5.	2018	 do	10.00	hod.	 420	€ (504	€ s	DPH)

11.	dostihový	deň	-	15.	7.	2018	Bratislava

1.	 26.	Slovenské	derby	–	rovina	(SVK	Gd-3)	–	2400	m
 64 000 € (32 000 – 14 720 – 9600 – 4480 – 3200)
 Majiteľské prémie: 6000 € (3000 - 1800 - 1200) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 3900 € (2600 - 1300) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 5000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 16.	3.	2018	 o	12.00	hod.	 400	€ (480	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 15. 5. 2018 o 10.00 hod. 2000 € (2400 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 15.	5.	2018	 o	10.00	hod.	 560	€ (672	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 26. 6. 2018 o 10.00 hod. 4800 € (5760 € s DPH)

PROPOZÍCIE KLASICKÝCH DOSTIHOV V ROKU 2018

Uzávierka	prihlášok	na	všetky	klasické	dostihy	je	
v	piatok	16.	marca	2018	o	12.00	hod.

5.	dostihový	deň	-	13.	5.	2018	Bratislava
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3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 26.	6.	2018	 o	10.00	hod.	 720	€ (864	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky streda 4. 7. 2018 o 10.00 hod. 8400 € (10 080 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 piatok	 6.	7.	2018	 do	12.00	hod.	 880	€ (1056	€ s	DPH)

15.	dostihový	deň	-	2.	9.	2018	Bratislava	

1.	 26.	Slovenské	Oaks	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2000	m
 23 000 € (11 500 – 5290 – 3450 – 1610 – 1150)
 Majiteľské prémie: 2100 € (1050 - 630 - 420) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2100 € (1400 - 700) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 16.	3.	2018	 o	12.00	hod.	 80	€ (96	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 5. 6. 2018 o 10.00 hod. 400 € (480 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 5.	6.	2018	 o	10.00	hod.	 180	€ (216	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 17. 7. 2018 o 10.00 hod. 1300 € (1560 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 17.	7.	2018	 o	10.00	hod.	 280	€ (336	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky pondelok 27. 8. 2018 o 10.00 hod. 2700 € (3240 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 28.	8.	2018	 do	10.00	hod.	 380	€ (456	€ s	DPH)

17.	dostihový	deň	-	23.	9.	2018	Bratislava

1.	 26.	Slovenský	St.	Leger	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2800	m
 19 000 € (9500 – 4370 – 2850 – 1330 – 950)
 Majiteľské prémie: 1800 € (900 - 540 - 360) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 1800 € (1200 - 600) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 16.	3.	2018	 o	12.00	hod.	 70	€ (84	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 26. 6. 2018 o 10.00 hod. 350 € (420 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 26.	6.	2018	 o	10.00	hod.	 150	€ (180	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 14. 8. 2018 o 10.00 hod. 1100 € (1320 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 14.	8.	2018	 o	10.00	hod.	 230	€ (276	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky pondelok 17. 9. 2018 o 10.00 hod. 2250 € (2700 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 18.	9.	2018	 do	10.00	hod.	 310	€ (372	€ s	DPH)

V	prípade,	že	do	klasických	dostihov	bude	k	termínu	uzávierky	prihlášok	prihlásených	menej	
ako	30	koní,	budú	tieto	dostihy	otvorené	do	termínu	prvého	škrtania	(čl.	171	písm.	d)	DP).
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Dohovor proti dopingu Rady Európy (T-DO)

Svetová antidopingová agentúra (WADA)

Svetový antidopingový kódex 

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD NA ROK 2018

MEDZINÁRODNÁ NORMA

Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra (WADA) 
a je publikovaný v angličtine a francúzštine. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou a francúzskou verziou 
bude určujúca anglická verzia. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou 
verziou je rozhodujúce anglické znenie.  

Tento zoznam je platný s účinnosťou od 1. januára 2018.

V súlade s článkom 4.2.2 Svetového antidopingového kódexu sú všetky Zakázané látky považované za 
„Špecifikované látky“ okrem látok zo skupín S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A  a Zakázaných metód M1, M2 a M3.  

LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ TRVALO
(POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY 

Akákoľvek farmaceutická látka, ktorá nie je zahrnutá do žiadnej z nasledujúcich skupín Zoznamu zakázaných 
látok a metód a nie je aktuálne schválené žiadnym vládnym regulačným útvarom pre liečebné použitie u ľudí 
(napr. látky v preklinickom alebo klinickom alebo prerušenom štádiu výskumu, syntetické drogy, látky schválené 
len na veterinárne použitie), sú trvalo zakázané.

S1. ANABOLICKÉ  LÁTKY

Anabolické látky sú zakázané.

1. Androgénne anabolické steroidy (AAS)

a) Exogénne* AAS, zahrňujúce:
1-Androsténdiol (5a-androst-1-én-3ß,17ß-diol); 1-Androsténdión (5a-androst-1-én-3,17-dión); 1-Androsterón 
(3a-hydroxy-5a-androst-1-én-17-ón); 1-Testosterón (17ß-hydroxy-5a-androst-1-én-3-ón); 4-Hydroxytestosterón 
(4,17ß-dihydroxyandrost-4-én-3-ón); Bolandiol (estr-4-én-3ß, 17ß-diol); Bolasterón; Danazol ([1,2]oxazolo
[4’,5’:2,3]pregna-4-én-20-yn-17a-ol); Dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17ß-hydroxy-17a -metylandrosta
-1,4-dién-3-ón); Desoxymetyltestosterón (17a-metyl-5a -androst-2-én-17ß-ol); Drostanolón; Etylestrenol 
(19-norpregna-4-én-17a-ol); Fluoxymesterón; Formebolón; Furazabol (17a-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-
-5a-androstan-17ß-ol); Gestrinón; Kalusterón; Klostebol, Mestanolón; Mesterolón; Metandienón (17ß-hydroxy-
-17a-metylandrosta-1,4-dién-3-ón); Metandriol; Metasterón (17ß-hydroxy-2a,17a- dimetyl-5a-androstan-3-ón); 
Metenolón; Metyldienolón (17ß-hydroxy-17a-metylestra-4,9-dién-3-ón); Metyl-1-testosterón (17ß-hydroxy-
-17a-metyl-5a-androst-1-én-3-ón); Metylnortestosterón (17ß-hydroxy-17a-metylestr-4-én-3-ón); Metribolón 
(metyltrienolón, 17ß-hydroxy-17a-metylestra-4,9,11-trién-3-ón); Metyltestosterón; Mibolerón; Norboletón; Norklo-
stebol; Noretandrolón; Oxabolón; Oxandrolón; Oxymesterón; Oxymetolón; Prostanozol (17ß-[(tetrahydropyran-
-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5a-androstán); Quinbolón; Stanozolol; Stenbolón; Tetrahydrogestrinón 
(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17a-pregna-4,9,11-trién-3-ón); Trenbolón (17ß-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón); 
a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.
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b) Endogénne** AAS, pokiaľ sú podané exogénne:  
19-Norandrosténdiol; 19-Norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión); Androstanolón (5a-dihydrotestosterón,17ß-
-hydroxy-5a-androstán-3-ón); Androsténdiol (androst-5-én-3ß, 17ß-diol); Androsténdión (androst-4-én-3,-
17-dión); Boldenón; Boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión); Nandrolón; Prasterón (dehydroepiandrosterón, 
DHEA, 3ß-hydroandrost-5-én-17-ón); Testosterón; 
a ich metabolity a izoméry zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: 
3ß-Hydroxy-5a-androstán-17-ón (androsterón); 5a-Androst-2-én-17-ón; 5a-Androstán-3a,17a-diol; 5a-An-
drostán-3a,17ß-diol; 5a-Androstán-3ß,17a-diol; 5a-Androstán-3ß,17ß-diol; 5ß-Androstán-3a,17ß-diol; 
7a-Hydroxy-DHEA; 7ß-Hydroxy-DHEA; 4-Androsténdiol (androst-4-én-3ß,17ß-diol); 5-Androsténdión (androst-
-5-én-3,17-dión); 7-Keto-DHEA; 19-Norandrosterón; 19-Noretiocholanolón; Androst-4-én-3a,17a-diol; 
Androst-4-én-3a,17ß-diol; Androst-4-én-3ß,17a-diol; Androst-5-én-3a,17a-diol; Androst-5-én-3a,17ß-diol; 
Androst-5-én-3ß,17a-diol;  Epi-dihydrotestosterón; Epitestosterón; Etiocholanolón.

2. Iné anabolické látky, zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne: 
Klenbuterol; Selektívne modulátory androgénových receptorov (SARMs, napr. andarín, LGD-4033, ostarín 
a RAD140); Tibolón; Zeranol; Zilpaterol.

 Na účel tejto skupiny:  
 * „exogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú telo zvyčajne neprodukuje prirodzene,
** „endogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú telo zvyčajne produkuje prirodzene.

S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY a MIMETIKÁ 

Nasledujúce látky a ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom 
sú zakázané:
 
1. Erytropoetíny (EPO) a prostriedky ovplyvňujúce erytropoézu,
zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
   1.1 Agonisty erytropoetínového receptora, napr.:
          Darbepoetín (dEPO); Erytropoetín (EPO); mimetické peptidy na báze EPO a ich zlúčeniny (napríklad
          CNTO 530, Peginesatid);  zlúčeniny na báze EPO [EPO-Fc, metoxypolyetylénglykol-epoetín beta (CERA)]. 
   1.2 Aktivátory hypoxiu vyvolávajúceho faktora (HIF), napr.:
         Argón, Kobalt, Molidustat, Roxadustat (FG-4592), Xenón).
   1.3 Inhibítory GATA, napr.: K-11706.
   1.4 Inhibítory TGF-beta (TGF-ß), napr.: Luspatercept; Sotatercept.
   1.5 Agonisty príbuzné opravného faktoru, napr.: Asialo EPO; Karbamylovaný EPO.

2. Peptidové hormóny a hormónové modulátory
   2.1 Choriogonadotropín (CG) a Luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory,
         u mužov, napr.: buserelín, deslorelín, gonadorelín, goserelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín.
   2.2 Kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory, napr.: Kortikorelín.
   2.3 Rastový hormón (GH), jeho fragmenty a uvoľňujúce faktory,
         zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne, napr.:
         Fragmenty rastového hormónu, napr.: AOD-9604 a hGH 176-191;
         Hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy, napr.: CJC-1293, CJC-1295, 
         sermorelín a tesamorelín);
         Sekretagógy rastového hormónu (GHS), napr.: grelín a mimetiká grelínu, napr.:
         anamorelín, ipamorelín a tabimorelín;
         Peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs), napr.: alexamorelín, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelín),
         GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a hexarelín.

3. Rastové faktory a modulátory rastových faktorov, zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
    Fibroblastové rastové faktory (FGFs); Hepatocytový rastový faktor (HGF); Inzulínu podobný rastový faktor
   1 (IGF-1) a jeho analógy; Mechano rastové faktory (MGFs); Rastový faktor odvodený od krvných doštičiek
    (PDGF); Tymozín-ß4 a jeho deriváty (napríklad TB-500); Vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF);



16

Ďaľšie rastové faktory alebo modulátory rasových faktorov ovplyvňujúce syntézu alebo degradáciu bielkovín 
svalov, šliach a väziva, krvné zásobenie, využitie energie, regeneratívnu kapacitu alebo ovplyvňujúce typ 
svalových vlákien.

S3. BETA-2 AGONISTY   

Všetky selektívne a neselektívne beta-2 agonisty, vrátane všetkých optických izomérov, sú zakázané.
Zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
Fenoterol; Formoterol; Higenamín; Indakaterol; Olodaterol; Prokaterol; Reproterol; Salbutamol; Salmeterol;
Terbutalín; Tulobuterol; Vilanterol.

Výnimkou je:

• inhalačný salbutamol: maximálne 1600 mikrogramov za 24 hodín v oddelených dávkach,
   neprekračujúcich 800 mikrogramov za 12 hodin po akéjkoľvek dávke;
• inhalačný formoterol: maximálna dodaná dávka 54 mikrogramov za 24 hodín;
• inhalačný salmeterol: maximálne 200 mikrogramov za 24 hodin.

Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1000 ng/ml alebo prítomnosť formoterolu v moči 
v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml nebude považované za terapeutické použitie, ale bude považované za 
nepriaznivý analytický nález, pokiaľ športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že 
abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným podaním terapeutickej dávky nižšej, ako je hore uvedená 
maximálna dávka.

S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Nasledujúce hormóny a metabolické modulátory sú zakázané:  

1. Inhibítory aromatázy, zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne:   
4-Androstén-3,6,17-trión (6-oxo); Aminoglutetimid, Anastrozol, Androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión); 
Androsta-3,5-diín-7,17-dión (arimistan); Exemestán; Formestán; Letrozol; Testolaktón.
2. Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs), zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: 
Raloxifén, Tamoxifén, Toremifén.
3. Iné antiestrogénne látky, zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne:  
Cyklofenil, Fulvestrant, Klomifén.
4. Látky modifikujúce funkcie myostatínu, zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: 
Inhibítory myostatínu.
5. Metabolické modulátory
   5.1 Aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK) napr. napr.: AICAR, SR9009; a Agonisty receptora
        delta aktivované peroxizómovým proliferátorom (PPARd), napr. napr.: 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluór-
        metyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoxy)octová kyselina (GW 1516, GW501516); 
   5.2 Inzulíny a mimetiká inzulínu;
   5.3 Meldónium;
   5.4 Trimetazidín.

.S5. DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY

Nasledujúce diuretiká a maskovacie látky sú zakázané, ako aj ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou 
alebo biologickým účinkom.
Zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
• Dezmopresín; expandéry plazmy (napr.: intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu 
   a mannitolu); probenecid;
• Acetazolamid; amilorid; bumetanid; furosemid; chlortalidón; indapamid; kanrenón; kyselina etakrynová;
   metolazón; spironolaktón; tiazidy, napr.: bendroflumetiazid, hydrochlorotiazid a chlorotiazid; triamterén 
   a vaptany, napr.: tolvaptan.
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Výnimkou je:
• Drospirenón; pamabróm a očné podanie ihibítorov karbonanhydrázy (napr.: dorzolamid, brinzolamid);
• lokálne podanie fenylpresínu pri dentálnej anestézii.

Nález akéhokoľvek množstva látky so stanovenou prahovou hodnotou (t.j. efedrín, formoterol, katín, mety-
lefedrín, pseudoefedrín a salbutamol), vo vzorke športovca kedykoľvek alebo prípadne počas súťaže, v spo-
jení s diuretikom alebo inou maskovacou látkou bude považované za nepriaznivý analytický nález, pokiaľ 
športovec nemá schválenú osobitnú terapeutickú výnimku na túto látku, okrem tej, ktorá už bola udelená 
pre diuretikum alebo inú maskovaciu látku.

ZAKÁZANÉ METÓDY  

M1. MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI  

Zakázané je nasledovné:
1. Podanie alebo znovuzavedenie akéhokoľvek množstva autológnej (vlastnej), alogénnej (homológnej) alebo
    heterológnej krvi alebo červených krviniek a im podobných produktov akéhokoľvek pôvodu do obehového
    systému.
2. Umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu, prenosu alebo prísunu kyslíka,
    zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
    Modifikované hemoglobínové produkty (napr.: náhrady krvi na báze hemoglobínu a mikrokapsulové hemoglo  
    bínové produkty); perfluorované chemikálie a efaproxiral (RSR13), okrem inhalačnej suplementácie kyslíkom.
3. Akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnou alebo chemickou cestou.  

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA 

Zakázané je nasledovné:
1. Falšovanie alebo pokus o falšovanie, za účelom porušiť integritu a platnosť vzoriek odobratých pri dopingovej
    kontrole.
    Patrí sem, ale nie s obmedzením len na ne:
    zámena a/alebo znehodnotenie moču, napr.: napr. proteináza.
2. Intravenózne infúzie a/alebo injekcie v objeme viac ako 100 ml za 12 hodín, okrem infúzií legitímne prijatých
    v priebehu nemocničnej liečby, chirurgických zákrokov alebo počas klinických diagnostických vyšetrení.

M3. GÉNOVÝ DOPING 

Z dôvodu potenciálu na zvýšenie športového výkonu je zakázané nasledovné:
1. Transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín,
2. Použitie geneticky upravených prípravkov, vytvorených k pozmeňovaniu sekvencí genomu a/nebo 
    k transkripčnej alebo epigenetickej regulácie génovej expresie.
3. Použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek.

LÁTKY A METÓDY 
ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

Okrem už uvedených skupín S0 až S5 a M1 až M3 sú nasledujúce skupiny zakázané počas súťaže: 

ZAKÁZANÉ LÁTKY  

S6. STIMULANCIÁ  

Všetky stimulanciá, vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. d- a l-) sú zakázané.
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Stimulanciá zahŕňajú:

a) Nešpecifikované stimulanciá: 
Adrafinil; Amfepramón; Amfetamín; Amfetaminil; Amifenazol; Benfluorex; Benzylpiperazín; Bromantán; Fendi-
metrazín; Fenetylín; Fenfluramín; Fenkamín; Fenproporex; Fentermín; Fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)]; 
Furfenorex; Klobenzorex; Kokaín; Kropropamid; Krotetamid; Mefenorex; Mefentermín; Metamfetamín(d-);
p-metylamfetamín; Mezokarb; Modafinil; Norfenfluramín; Prenylamín; Prolintán.
Stimulancium neuvedené výslovne v tomto odstavci je špecifickou látkou.

b) Špecifikované stimulanciá (príklady).
    Zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
1,3-Dimetylbutylamín; 4-Metylhexán-2-amín (metylhexánamín); Benzfetamín; Dimetylamfetamín; Efedrín***;
Epinefrín**** (adrenalín); Etamiván; Etilamfetamín; Etilefrín; Famprofazón; Fenbutrazát; Fenetylamín a jeho deriváty;
Fenkamfamín; Fenmetrazín; Fenprometamín; Heptaminol; Hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín); Isometheptén;
Katín**; Katinón a jeho analógy (napr. mefedrón, metedrón, a-pyrolidínovalerofenón); Levometamfetamín;
Meklofenoxát; Metylefedrín****; Metyléndioxymetamfetamín; Metylfenidát; Niketamid; Norfenefrín; Oktopamín;
Oxilofrín (metylsynefrín); Pemolín; Pentetrazol; Propylhexedrín; Pseudoefedrín*****; Selegilín; Sibutramín;
Strychnín; Tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín); Tuaminoheptán
a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

Výnimku tvoria: 
• Deriváty imidazolu v prípade ich lokálneho/očného použitia a stimulancií zahrnutých do Monitorovacieho
   programu pre rok 2018*;
• Klonidín.

Na účel tejto skupiny:  
* Bupropión, kofeín, fenylefrín, fenylpropanolamín, mitragynín, nikotín, pipradol a synefrín: 
      Tieto látky sú zahrnuté do Monitorovacieho programu 2018 a nepovažujú sa za zakázané látky.
** Katín: Je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 mikrogramov na mililiter.
*** Efedrín a metylefedrín: Sú zakázané, ak koncentrácia niektorého z nich v moči je vyššia ako 10 mikrogramov
      na mililiter.
**** Epinefrín (adrenalín): Nie je zakázaný pri lokálnej aplikácii, napr.: nosnej, očnej alebo pri podaní spolu
      s lokálnymi anestetikami.
***** Pseudoefedrín: Je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 mikrogramov na mililiter.

S7. NARKOTIKÁ 
Nasledujúce látky sú zakázané: 
Buprenorfín; Dextromoramid; Diamorfín (heroín); Fentanyl a jeho deriváty; Hydromorfón; Metadón; Morfín;
Oxykodón; Oxymorfón; Pentazocín; Petidín. 

S8. KANABINOIDY  
Nasledujúce kanabinoidy sú zakázané: 
• Prírodné kanabinoidy, napr.: hašiš, kanabis a marihuana 
• Syntetické kanabinoidy, napr.: delta 9-tetrahydrokanabinol (THC) a ďalšie kanabinomimetiká.

Výnimkou je:
• Kanabidiol

S9. GLUKOKORTIKOIDY  
Všetky glukokortikoidy podávané orálne, rektálne, intravenóznou alebo intramuskulárnou aplikáciou sú 
zakázané. Zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:
Betametazón; Budesonid; Deflazakort; Dexametazón; Flutikazón; Hydrokortizón; Kortizón;
Metylprednizolón; Prednizolón; Prednizón; Triamkinolón.
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LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

P1. BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v nasledujúcich športoch a sú zakázané aj mimo súťaž, pokiaľ to 
je uvedené:

• Automobilový šport (FIA);
• Biliard (všetly disciplíny) (WCBS);
• Golf (IGF);
• Lukostreľba (WA)*;
• Lyžovanie/Snowboard (FIS) - skoky na lyžiach a akrobatické lyžovanie (voľný štýl/U-rampa)
   a snowboard (U-rampa/big air);
• Podvodné športy (nádychové potápanie /CMAS) v disciplínach hĺbkové potápanie s konštantným závažím 
   s/bez plutiev, dynamická apnoea s/bez plutiev, hĺbkové potápanie s voľným ponorom, jump Blue apnoea, 
   lov harpúnou, statická apnoea, target shooting, hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.
• Streľba (ISSF, IPC)*;
• Šípky (WDF);

* Zakázané aj mimo súťaže.

Zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:

Acebutolol; Alprenolol; Atenolol; Betaxolol; Bisoprolol; Bunolol; Celiprolol; Esmolol; Karteolol; Karvedilol;
Labetalol; Levobunolol; Metipranolol; Metoprolol; Nadolol; Oxprenolol; Pindolol; Propranolol; Sotalol; Timolol.

Všetky dôležité informácie (napr.: Zoznam liečivých prípravkov obsahujúcich/neobsahujúcich zakázané látky) 
nájdete na internetovej stránke Antidopingovej agentúry SR www.antidoping.sk.

Všetkým jazdcom dôrazne odporúčame podrobne sa zoznámiť s platnými antidopingovými pravidlami!

ALKOHOL

Dostihová komisia bude počas sezóny 2018 vykonávať skúšky na požitie alkoholických nápojov u jazdcov. 
Pozítívna skúška vykonaná v zmysle Všeobecných podmienok účasti na dostihoch v SR bude posudzovaná 
ako pozitívny dopingový nález a sankcionovaná v zmysle článku 409 písm. k) Dostihového poriadku SR.
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Chov

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

Závodisko, š. p., Bratislava je oprávnené viesť plemennú knihu anglického plnokrvníka a klusáka. 
Základom a legislatívnym rámcom sú:  
 a) zákon č. 194/1998 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov, 
 b) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium Bratislava) podľa 
zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1404/1993-420 zo dňa 
26. 2. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov byť dostihovou autoritou Slovenskej republiky,  
 c) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava zabezpečovať výkon kontroly úžitkovosti v chove anglického 
plnokrvníka s pôsobnosťou v SR (list č. 1062/1998-520 zo dňa 22.12.1998),  
 d) priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie pre plemeno anglický plnokrvník Závo-
disku, š.p. Bratislava (list k číslu 1062/1998-520, zo dňa 29.3.1999),  
 e) smernice a rozhodnutia Rady Európskeho spoločenstva, najmä Nariadenie Komisie (ES) 
č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ 
ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat,
 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, 
 - chovateľskej dokumentácie potrebnej pre vedenie plemennej knihy, 
 - registra exportných certifikátov, 
 - dodatkov k plemenným knihám. 
 Zápis v Plemennej knihe musí súhlasiť s údajmi v príslušnej, tomu zodpovedajúcej dokumentácii. 
Každá zmena musí byť potvrdená zodpovedným pracovníkom Závodiska Bratislava. 
Kontaktná adresa:     
  Závodisko Bratislava, š. p. 
  Úrad plemennej knihy 
  Ing. Veronika Kneblová Břečková 
  Starohájska 29  
  852 69 Bratislava Stránkový deň: štvrtok
  tel.: 02 / 624 10 842, fax: 02 / 623 15 221  

 Plemennú knihu anglického plnokrvníka vydáva Závodisko, š.p. Bratislava každé štyri roky a obsahuje 
tieto náležitosti: 
 - zoznam chovných kobýl podľa abecedy s uvedením ich výsledkov v chove na území Slovenskej republiky 
 - zoznam chovných kobýl usporiadaných podľa ich otcov, 
 - zoznam žrebcov pôsobiacich v plemennom chove v uvedenom období, 
 - 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 chovateľské 
výsledky každoročne publikujú v tzv. dodatkoch plemennej knihy za príslušný kalendárny rok.  
 Plemenná kniha klusáka sa vydáva každé dva roky a chovateľské výsledky sa publikujú každoročne 
vo Vestníku Závodiska, š.p. Bratislava.  
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Zaradenie žrebca do chovu  

Žrebec môže byť 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, 
- majiteľ uhradí poplatok za zaradenie žrebca do chovu podľa 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 zaraďujú do chovu na základe vyplneného tlačiva „Zaradenie kobyly do chovu“, ktoré je treba 
zaslať na Úrad plemennej knihy najneskôr do skončenia pripúšťacieho obdobia (v roku pripúšťania 
danej kobyly).  

Kobyla môže byť zaradená do chovu ak:

- je riadne zapísaná do príslušnej plemennej knihy, 
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jej pôvode, 
- majiteľ preukáže vlastníctvo kobyly, 
- majiteľ predloží pas kobyly za účelom vykonania záznamu „Zaradená do chovu“, 
- majiteľ uhradí poplatok za zaradenie kobyly do chovu podľa 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 ple-
mennej knihy.  

Oznámenie dovozu koňa  

 Pri registrácii importu koňa je dovozca povinný vyplniť tlačivo „Oznámenie o dovoze koňa“ a doručiť 
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 plnokrvník (a klusák) a nesúvisí s ďalším 
využitím koňa. Ak má dovozca k dispozícii pas koňa, doručí ho na Úrad plemennej knihy spolu s ozná-
mením 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. 
Podľa medzinárodných pravidiel musí byť originál Exportného certifikátu trvale uložený na Úrade ple-
mennej knihy v krajine, kde kôň dlhodobo pôsobí. 

Exportný certifikát obsahuje tieto údaje : 

- číslo certifikátu, 
- meno koňa, 
- dátum narodenia, 
- farbu a pohlavie, 
- životné číslo, 
- chovateľa, 
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- krajinu pôvodu, 
- pôvod, 
- zväzok a stranu plemennej knihy, kde je zaregistrované narodenie koňa, 
- majiteľa 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 žiadosť vývozcu. Tento originál sa potom posiela na 
Úrad plemennej knihy do krajiny, kam bol kôň vyvezený. Nie je majetkom majiteľa koňa, ale potvrd-
zuje identitu koňa, krajinu vývozu a majiteľa.  

 Podľa 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, 
 - pripúšťací lístok, ak dovážaná kobyla je žrebná. Pripúšťanie musí byť potvrdené Úradom plemennej 
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, majiteľ pri registrácii koňa musí podať najmenej dva návrhy mena 
a požiadať Úrad plemennej knihy o jeho schválenie. Meno koňa schvaľuje Úrad plemennej knihy krajiny, 
v ktorej sa kôň narodil - schvaľovací proces sa riadi jeho pravidlami a cenníkom. 
 Dovozca koňa je povinný uhradiť poplatok za import koňa podľa cenníka Závodiska, š.p. Bratislava. 

Oznámenie vývozu koňa

 Vývozca je povinný vyplniť tlačivo „Oznámenie o vývoze koňa“ a predložiť ho spolu s pasom koňa 
na Úrad plemennej knihy a to v dostatočnom predstihu, aby pas mohol sprevádzať koňa pri transporte. 
Vývozca je povinný uhradiť poplatok za export koňa podľa cenníka Závodiska, š.p. Bratislava a vyrovnať 
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 žriebäťa do jedného roku musí byť ohlásený na Úrad plemennej knihy s dostatočným predstihom, 
aby mohla byť vykonaná kontrola identifikačných znakov a vystavený pas koňa vyvážaného žriebäťa.  
 Ak kôň z rôznych príčin nebude vyvezený do určenej krajiny, je vývozca povinný túto zmenu hneď 
nahlásiť na Úrad plemennej knihy, aby neboli zaslané exportné doklady. Poplatok sa nevracia.  
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Podľa kategórie koňa by si mal vývozca na Úrade plemennej knihy vyžiadať 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 pripúšťací lístok,  

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

Hlásenie zmeny majiteľa  

 Pri zmene majiteľa (nájomcu, prenajímateľa) je nový majiteľ (nájomca, prenajímateľ) povinný vypl-
niť formulár „Hlásenie zmeny majiteľa“ a predložiť ho na Úrad plemennej knihy do 10 pracovných dní 
odo dňa, kedy ku zmene došlo. V prípade koní registrovaných v dostihovej prevádzke je však potrebné 
brať do úvahy (ak je relevantné) a dodržať termíny spojené s prihlasovaním a oznámením štartu koňa 
v dostihoch. V odôvodnených prípadoch bude Závodisko, š.p., Bratislava vyžadovať aj písomné vyja-
drenie pôvodného a nového majiteľa (nájomcu), kto znáša náklady spojené s prípadným štartom koňa 
v dostihoch. Tlačivo „Hlásenie zmeny majiteľa“ musí byť podpísané pôvodným i novým majiteľom a je 
potrebné ho predložiť na Úrad plemennej knihy spolu s pasom koňa za účelom vykonania záznamu o 
zmene majiteľa do pasu koňa. 

Hlásenie kastrácie  

 Ak je urobená kastrácia koňa, je potrebné túto zmenu nahlásiť 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 majiteľ 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 späť majiteľovi resp. trénerovi.  

Úhyn, utratenie 

 Pri úhyne resp. utratení koňa je majiteľ alebo tréner povinný oznámiť túto skutočnosť Úradu pleme-
nnej knihy a to do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k udalosti došlo. Zároveň musí zaslať pas daného 
koňa na Úrad plemennej knihy, kde sa archivuje.  

Registrácia pripúšťania  

 Pripúšťanie sa registruje na základe pripúšťacích lístkov. Pripúšťacie lístky obdrží každý majiteľ ple-
menného žrebca, ktorý má platnú licentáciu na dané pripúšťacie obdobie, pred začiatkom pripúšťacie-
ho obdobia od Úradu plemennej knihy. Pripúšťacie lístky sa nachádzajú v pripúšťacom zošite. Každý 
pripúšťací lístok má štyri časti:  
 1. zelený lístok sa posiela po skončení pripúšťania kobyly na Úrad plemennej knihy na Závodisko, 
š.p. Bratislava, 
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 2. ružový lístok dostane majiteľ pripustenej kobyly, musí sa s ním preukázať na Úrade plemennej 
knihy a slúži ako doklad o uhradení poplatku pripúšťania, 
 3. biely lístok je majetkom pripúšťacej stanice (držiteľa žrebca), 
 4. posledný biely lístok zostáva v zošite pripúšťania.  
Pripúšťací lístok obsahuje: 
- meno, rok narodenia a číslo pasu koňa pripúšťanej kobyly, 
- meno majiteľa kobyly, 
- meno žrebca, ktorý pripúšťa kobylu, 
- stav kobyly pred pripustením, 
- údaje o prvom a všetkých ďalších pripusteniach, 
- potvrdenie o vykonaní kontroly identity kobyly, 
- podpis majiteľa žrebca alebo ním povereného pracovníka.   

 Kobyly anglického plnokrvníka môžu byť pripustené len prirodzenou cestou a majiteľ žrebca resp. 
ním poverený pracovník musí túto skutočnosť potvrdiť na pripúšťacom lístku. 
 Pripúšťací zošit je majiteľ žrebca povinný zaslať ihneď po skončení pripúšťacieho obdobia na Úrad 
plemennej knihy na Závodisko, š.p. Bratislava. Pripúšťacie obdobie trvá od 1. februára do 15. júla bež-
ného roku. 
 Majitelia žrebcov sú povinní vyžiadať si od majiteľov pripúšťaných kobýl pas koňa a pred pripuste-
ním skontrolovať totožnosť kobyly. 
 Pripúšťanie kobýl musí byť dokladované pripúšťacím lístkom u každej pripustenej kobyly a to i 
u kobýl pripúšťaných vlastným žrebcom. Bez pripúšťacieho lístka nebude pripúšťanie zaregistrované. 
Pokiaľ bola kobyla v priebehu pripúšťacieho obdobia pripúšťaná viacerými žrebcami, je potrebné uviesť 
všetkých žrebcov aj s príslušnými dátumami pripúšťania. V prípade, že dvojskok alebo zmena žrebca 
nebude nahlásená a pri overovaní pôvodu nebude otec žriebäťa súhlasiť, pôvod žriebäťa nebude uznaný. 
Pripúšťanie musí byť nahlásené a doložené pripúšťacím lístkom do 31. 7. bežného roku (neskôr za 
poplatok). 
 Ak importovaná kobyla bola zaregistrovaná na Slovensku ako žrebná, chovateľský výsledok sa zare-
-gistruje len v tom prípade, ak žrebec a kobyla sú vedení v zodpovedajúcej plemennej knihe a pripustenie 
je podložené platným pripúšťacím lístkom, ktorý je vystavený a potvrdený príslušným zahraničným Úra-
dom plemennej knihy. 
 Majiteľ kobyly, ktorá je zaradená v chove v SR a bude pripúšťaná žrebcom v zahraničí, je povinný 
vyžiadať si na Úrade plemennej knihy krátkodobú exportnú pečiatku na pripúšťanie. 
 Ak Úrad plemennej knihy v zahraničí vydá oficiálny pripúšťací lístok o pripúšťaní kobyly aj bez 
krátkodobej exportnej pečiatky, bude toto pripúšťanie v SR registrované za poplatok. 
 Majiteľ licentovaného žrebca nesmie vydať pripúšťací 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 žriebäťa do plemennej knihy je potrebné : 
 1. vyplniť tlačivo „Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania“ 
 2. odsúhlasiť meno 
 3. overiť rodičovstvo 
 4. u všetkých žriebät zavedenie mikročipu 
 5. uhradiť poplatok  

1. Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania 
 Do 31. 8. bežného roku sú všetci chovatelia povinní zaregistrovať narodené žriebätá a oznámiť výsledky 
pripúšťaní z predchádzajúceho roku. Všetky údaje je treba uviesť na predpísanom tlačive „Hlásenie 
chovateľa o výsledku pripúšťania“ a zaslať na Úrad plemennej knihy na Závodisko, š.p. Bratislava.  
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 Tlačivo „Hlásenie chovateľa“ je k dispozícii na internetovej stránke Závodiska, š.p. v sekcii Dokumenty.
Na tlačive majiteľ kobyly vyplní meno kobyly, číslo jej pasu, jej dátum narodenia a pôvod. Ďalej uve-
die meno majiteľa v deň ožrebenia kobyly. Uvedený majiteľ sa stáva chovateľom narodeného žriebäťa. 
Na formulári sa uvedie žrebec, ktorým bola kobyla pripustená a dátum posledného pripustenia. V časti 
„výsledok pripúšťania“ majiteľ, resp. chovateľ, z uvedených možností označí príslušný bod. V prípade 
živonarodeného žriebäťa majiteľ, resp. chovateľ, vyplní druhú stranu tlačiva. Slovný a grafický popis 
žriebäťa vykoná veterinár, príp. iná odborne spôsobilá osoba zároveň s odberom biologického materiálu 
(krv, hriva) a zavedením mikročipu do ľavej strany krku žriebäťa. Popis žriebäťa musí byť vykonaný do času, 
pokiaľ je ešte žriebä pod kobylou. Okrem popisu je treba uviesť dátum narodenia, pohlavie, farbu a pôvod. 
Tlačivo musí byť čitateľne podpísané osobou, ktorá popis vyhotovila. 
 Je dôležité presne vyplniť meno majiteľa v deň ožrebenia kobyly, pretože tento sa stáva chovateľom 
žriebäťa. Zmenu majiteľa kobyly počas žrebnosti, je treba uviesť na tlačive „Zmena majiteľa“ ešte pred 
jej ožrebením na Úrad plemennej knihy, inak bude za chovateľa považovaný pôvodný majiteľ. Ďalej 
je potrebné, aby majiteľ chovnej kobyly pri hlásení prenájmu chovnej kobyly ešte pred jej ožrebením 
uviedol celkom jednoznačne, kto má byť uvedený v Plemennej knihe ako chovateľ žriebäťa. Po zverej-
není zoznamu narodených žriebät v plemennej knihe, resp. v dodatku plemennej knihy, nebude možné 
chovateľa dodatočne meniť. 

Číslo mikročipu je potrebné : 

- nalepiť do kolónky „získané odznaky“ na tlačivo „Hlásenie chovateľa“ 
- priložiť nenalepené číslo mikročipu k tlačivu „Hlásenie chovateľa“ 
- nalepiť číslo mikročipu na sprievodný dokument pre test DNA na ÚPZ Nitra-Lužianky.

2. Meno žriebäťa
 Meno žriebäťa určeného na zápis do Plemennej knihy anglického plnokrvníka, klusáka a registra 
NTB môže schvaľovať len Úrad plemennej knihy na Závodisku, š.p. Bratislava. Je potrebné predložiť 
na schválenie najmenej dva návrhy mien pre živonarodené žriebä na tlačive „Hlásenie chovateľa o 
výsledku pripúšťania“. Meno žriebäťa musí mať začiatočné písmeno podľa mena matky.  

3. Overenie rodičovstva 
 Od 1.1.2000 pôvod narodených žriebät pred ich zaregistrovaním do Plemennej knihy musí byť overený 
na základe testu DNA. Rodičia, t.j. plemenné žrebce pôsobiace v SR a všetky chovné kobyly musia mať 
vykonaný test DNA. Majiteľ žriebäťa je povinný zaplatiť overenie pôvodu narodeného žriebäťa Závo-
disku, š.p., ktoré má uzatvorenú zmluvu s Účelovým plemenárskym zariadením PS SR - Laboratórium 
genetiky v Nitre-Lužiankach. Biologický materiál (krv, hriva) musí byť odobratý do času, pokiaľ je ešte 
žriebä pod kobylou. Sprievodné dokumenty, príp. skúmavky na vykonanie testov DNA je treba si vyžia-
dať na adrese:  

 Plemenárske služby SR, š.p.  
 Účelové plemenárske zariadenie Nitra 
 Hlohovecká 5  
 951 41 Lužianky  
 tel.: 037 / 778 3087  
 fax: 037/ 778 3088   

 Majitelia chovných kobýl pripúšťaných v zahraničí sa musia na Úrade plemennej knihy informovať 
o zabezpečení overenia rodičovstva narodených žriebät.  

4. U všetkých žriebät anglického plnokrvníka a klusáka chovateľ je povinný zabezpečiť u žriebäťa zave-
denie mikročipu do ľavej strany krku pri odbere krvnej vzorky na overenie rodičovstva. 
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 Pre zjednodušenie identifikácie označených koní I.S.B.C. rozhodla používať systém ISO 11784 a 11785, 
ktorý sa používa aj v Slovenskej republike. Zavedenie mikročipu musí vykonať veterinár, príp. iná 
odborne spôsobilá osoba s licenciou na zabezpečenie jednotnej rádiofrekvenčnej identifikácie zvierat 
na území SR. Zároveň musí odobrať biologický materiál od tohto žriebäťa na overenie rodičovstva 
metódou DNA, ktorá bude spracovaná v laboratóriu ÚPZ Nitra - Lužianky.  

5. Uhradenie poplatku 

 Chovateľ je povinný podľa cenníka Závodiska, š.p. Bratislava uhradiť poplatok za registráciu žriebäťa 
do Plemennej knihy. Výška poplatku závisí od termínu zahlásenia narodeného žriebäťa na Úrad plemennej 
knihy. Pod termínom zahlásenia narodeného žriebäťa sa rozumie splnenie všetkých požadovaných pod-
mienok pre registráciu žriebäťa.    

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

Pas koňa (predtým preukaz totožnosti)  

Každý kôň musí mať vlastný pas koňa, resp. preukaz totožnosti, ktorý obsahuje nasledovné údaje: 

- meno koňa, 
- dátum narodenia, 
- krajinu narodenia, 
- plemeno, 
- pohlavie, 
- farbu, 
- 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, 
majiteľ. 
 Pasy koní sa vystavujú ročkom na základe hlásenia narodených žriebät. Pasy koní sa vystavujú 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 narodení žriebäťa. 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 byť skontrolované všetky ročky. Aby po-
pisy boli čo najpresnejšie, je žiadúce aby kone boli kontrolované v období máj-august, keď sú najlepšie 
rozlišovateľné chlpové víry a ostatné popisované znaky. 
 Každá zmena, či už vykonaná alebo zistená, musí byť zaregistrovaná alebo opravená v pase koňa.  
 Pri zmene majiteľa, kastrácii alebo zaradení do chovu (doložené hlásením o zmene majiteľa, kastrá-
cii, zaradení do chovu) a zmene farby alebo odznakov zistených pri kontrole identity sa pas koňa odo-
šle na Závodisko Bratislava za účelom prevedenia záznamu do pasu koňa. 
 Stratu pasu koňa je potrebné ihneď nahlásiť na Závodisko Bratislava. Duplikát pasu koňa sa vystavuje 
len v odôvodnených prípadoch na písomnú žiadosť majiteľa. Kôň musí byť opätovne skontrolovaný.  
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 Na žiadosť Úradu plemennej knihy musí majiteľ v sporných prípadoch previesť krvné testy koňa 
na vlastné náklady. Duplikát bude vystavený až po uhradení poplatku podľa cenníka Závodiska Bratislava.  
 V prípade, že kôň uhynul, alebo bol utratený, musí majiteľ koňa pas koňa odovzdať 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 žiadosť majiteľa 
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. generácie. 
Osvedčenie o pôvode je výťah zo záznamov príslušnej plemennej knihy a neslúži ako potvrdenie o iden-
tite koňa. 
 Žiadateľ musí zaplatiť za vystavenie osvedčenia o pôvode poplatok podľa cenníka Závodiska Brati-
slava.

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 Medziná 
 rodnou komisiou pre plemenné knihy uznaný štatút plnokrvníka, 
 b) importované kone, ktoré sú registrované v zatiaľ neuznaných plemenných knihách, 
 c) importované kone, ktoré boli evidované v registri NTB v krajine vývozu.

REGISTRÁCIA KONÍ V CENTRÁLNEJ EVIDENCII  

   Upozorňujeme držiteľov koní (tréneri resp. majitelia) na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy 
v oblasti označovania a evidencie hospodárskych zvierat (ide najmä o zákon č. 39/2007 Z.z. o veteri-
nárnej starostlivosti a vykonávaciu vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
č. 16/2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat).

   Chovateľské zariadenie, kde sú kone držané, resp. sa s nimi v tomto zariadení manipuluje (t.j. „tré-
ningová centrála“) musí byť miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou SR 
schválené ako chov hospodárskych zvierat a musí mu byť pridelené číslo farmy. V zmysle uvedenej 
legislatívy je držiteľ povinný nahlasovať Centrálnej evidencii (pracovníčka PS SR Ing. Silvia Halová) 
každé nové zaradenie koňa a zmeny (úhyn, utratenie, kastrácia, strata, premiestnenie, zmena majiteľa, 
zmena držiteľa). 

   Registrované ako dostihové môžu byť len kone riadne vedené v Centrálnej evidencii HZ a to na čísle 
farmy, ktoré zodpovedá tréningovej centrále uvedenej na tréningovej listine.

To isté platí aj u chovných kobýl a plemenných žrebcov.

Za porušenie Metodických pokynov v chove A1/1 a klusáka v SR môže DA SR udeliť majiteľovi 
resp. chovateľovi sankciu až do výšky 350 Eur.
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CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2018

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	s	grupovou	výkonnosťou	 
	 -	víťazstvo	a	dotované	umiestnenie	v	Gr.1,	2,	3	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)........................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€
2.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	s	Graded	a	Listed			
	 výkonnosťou	-	víťazstvo	alebo	umiestnenie	v	graded	a	Listed	do	tretieho	miesta		 	
	 (na	jedno	pripúšťacie	obdobie)................................................................................................	146,00	€	 29,20	€	 		175,20	€
3.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	bez	vlastnej	výkonnosti	v	Gr.	alebo	L,			
	 ale	má	víťaza	alebo	dotovane	umiestneného	potomka	v	Grupe	1,	2,	3				
	 (na	jedno	pripúšťacie	obdobie)..................................................................................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€
4.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1bez	vlastnej	výkonnosti	v	Gr.	alebo	L,			 	
	 ale	má	víťaza	alebo	umiestneného	potomka	v	Graded	alebo	Listed	do	tretieho	miesta			 	
	 (na	jedno	pripúšťacie	obdobie)................................................................................................	146,00	€	 29,20	€	 		175,20	€  
5.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	bez	vlastnej	výkonnosti	
	 v	Gr.	alebo	Listed	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)...................................................................	453,00	€	 90,60	€	 543,60	€  
6.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	klusáckeho	chovu	s	vlastnou	výkonnosťou	
	 1:13,0	a	menej	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)..........................................................................................	bez poplatku
7.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	klusáckeho	chovu	s	vlastnou	výkonnosťou	
	 1:13,1	-	1:15,0	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie).........................................................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€  
8.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	klusáckeho	chovu	s	vlastnou	výkonnosťou	
	 1:15,1	a	viac	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)..........................................................................	146,00	€	 29,20	€	 		175,20	€  
9.	 Obnovená	licentácia	žrebca	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie).....................................................	76,00	€	 15,20	€	 		91,20	€  
10.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	7.	2018	(hradí	majiteľ	žrebca)........................................................	bez poplatku  
11.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	8.	2018	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
12.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	po	31.	8.	2018	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€  
13.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania	
	 s	Kl.	70	kg	a	viac	(jednorázovo)	................................................................................................................	bez poplatku  
14.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania		
	 s	Kl.	od	50	-	69,5	kg	(jednorázovo)	..........................................................................................	26,00	€	 5,20	€	 31,20	€
15.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania		 	
	 s	Kl.	pod	50	kg	(jednorázovo)...................................................................................................	44,00	€	 8,80	€	 52,80	€
16.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			 	
	 s	časom	1:20,0	a	menej	(jednorázovo).......................................................................................................	bez poplatku  
17.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			
	 s	časom	1:20,1	-	1:24,0	(jednorázovo)......................................................................................	26,00	€	 5,20	€	 31,20	€  
18.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			 	
	 s	časom	1:24,1	a	viac	(jednorázovo).........................................................................................	44,00	€	 8,80	€	 52,80	€  
19.	 Registrácia	narodeného	žriebäťa	do	31.	8.	v	roku	narodenia.....................................................	35,00	€	 7,00	€	 	42,00	€  
20.	 Registrácia	narodeného	žriebäťa	od	1.	9.	-	31.	12.	v	roku	narodenia........................................	80,00	€	 16,00	€	 96,00	€  
21.	 Registrácia	žriebäťa	od	jedného	do		štyroch	rokov..................................................................	235,00	€	 47,00	€	 	282,00	€  
22.	 Schválenie	mena	žriebäťa	v	roku	narodenia...............................................................................................	bez poplatku  
23.	 Schválenie	mena	žriebäťa	v	ďalších	rokoch	po	narodení...........................................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
24.	 Neodôvodnená	zmena	mena	koňa	(do	doby	prvého	štartu)....................................................	117,00	€	 			23,40	€	 	140,40	€  
25.	 Import	koňa............................................................................................................................	103,00	€	 20,60	€	 123,60	€  
26.	 Spätný	import............................................................................................................................	13,00	€	 					2,60	€	 				15,60	€  
27.	 Export	importovaného	koňa	(vrátane	dostihovej	kariéry)...........................................................	39,00	€	 			7,80	€	 	46,80	€  
28.	 Vystavenie	exportného	certifikátu	(vrátane	dostihovej	kariéry)	.................................................	39,00	€	 			7,80	€	 	46,80	€  
29.	 Vystavenie	osvedčenia	o	pôvode..............................................................................................	19,00	€	 			3,80	€	 			22,80	€
30.	 Vystavenie	duplikátu	pasu	koňa	(narodené	v	SR)....................................................................	146,00	€	 			29,20	€	 	175,20	€  
31.	 Registrácia	zmeny	do	pasu	koňa	(farba,	kastrácia,	majiteľ,	registrácia	importu	koňa,			 	
	 ktorý	nie	je	určený	na	dostihy	a	chov	A	1/1	alebo	klusáka,	atď.).................................................	9,00	€	 					1,80	€	 				10,80	€  
32.	 Popis	znakov	importovaného	koňa	..........................................................................................	17,00	€	 3,40	€	 20,40	€

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, na základe zákona č. 18/96 o cenách  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2018 nasledovne za: 



Poplatok	za	zaradenie	kobyly	do	chovu	v	roku	ožrebenia	sa	zvyšuje	o	17,00	€	k	základnému	poplatku.			

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	od	8.	1.	2018	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	3/2016	zo	dňa	9.	1.	2017.		

V	Bratislave,	dňa	8.	1.	2018			

                                                                                                                                                            Ing. Ján Valtýni, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Za porušenie Metodických pokynov v chove A1/1 a klusáka v SR môže DA SR udeliť majiteľovi 
resp. chovateľovi sankciu až do výšky 350 €.
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Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, na základe zákona č. 18/96 o cenách  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2018 nasledovne za: 

 Dráha Čas Meno koňa Jazdec Hmotnosť Dátum

	 900	m	 0:52,37	 ROYAL STAR	7	 P.	Kubík	 59,5	kg	 22.	6.	2003		
	1000	m	 0:56,98	 SCYRIS (POL)	4	 J.	Korpas	 59,0	kg	 18.	7.	2004		
	1100	m	 1:05,28	 DNIESTR (POL)	6	 M.	Cagáň	 59,0	kg	 30.	6.	2002		
	1200	m	 1:09,36	 SCYRIS (POL)	5	 P.	Krowicki	 63,0	kg	 15.	5.	2005	
	1400	m	 1:23,31	 GERMAN MALT (IRE)	3	 J.	Línek	 62,0	kg	 18.	4.	2004		
	1600	m	 1:36,06	 TRIBAL INSTINCT (IRE)	5	 J.	F.	Egan	 60,0	kg	 20.	7.	2003		
   BLUE CORAL (IRE)	4	 P.	Krowicki	 60,5	kg	 13.	7.	2008		
	1700	m	 1:42,94	 ROSENSTURM (IRE)	3	 J.	Línek	 58,0	kg	 22.	5.	2005		
	1800	m	 1:49,70	 SALDENZAR (GER) 5	 S.	Georgjev	 59,0	kg	 12.	4.	2009		
	1900	m	 1:58,87	 ALL ABOUT SAM (GER)	3	 Z.	Šmida	 56,5	kg	 27.	4.	2008		
	2000	m	 2:03,11	 ECOLOGICALLY RIGHT (GB) 3k	 M.	Havelková	 58,0	kg	 11.	9.	2005		
	2200	m	 2:16,41	 SCYRIS (POL) 3	 L.	Kasal	 57,0	kg	 29.	6.	2003		
	2400	m	 2:28,52	 SIBERION (GER)	3	 J.-P.	Carvalho	 58,0	kg	 18.	7.	2004		
	2600	m	 2:41,35	 LISIBILA (GER)	4k	 Z.	Varga	 56,5	kg	 21.	7.	2002		
	2800	m	 2:57,75	 BABIE LATO (POL)	3	 M.	Srnec	 58,0	kg	 24.	9.	2006	
	3400	m	 3:57,71	 ELEGANT DEVIL (GER)	8	 J.	Línek	 64,0	kg	 15.	4.	2012

Do	tabuľky	sú	zahrnuté	len	elektronicky	merané	časy,	ktoré	boli	dosiahnuté	na	hlavnej	dráhe.

REKORDY STAROHÁJSKEJ DRÁHY
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Chov

Anglický plnokrvník

Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúšťanie

Krátkodobý export chovnej kobyly na pripustenie do zahraničia sa registruje na Úrade plemennej 
knihy. Dočasný vývoz sa končí o  deväť mesiacov od dátumu exportnej pečiatky. Stav kobyly v  čase 
exportu (žrebná, jalová, nepripustená, so žriebäťom, novo zaradená) sa zapisuje priamo do pasu 
kobyly spolu s  exportnou pečiatkou. Úrad plemennej knihy pošle tzv. BCN príslušnému Úradu 
plemennej knihy v krajine pripúšťania. Majiteľ je povinný oznámiť aj spätný import kobyly – návrat.

Meno kobyly Krajina Majiteľ Dát. exportu Stav

BATHORY (IRE) CZE Ing. Karol Szabo, Bratislava 13.1.2018 žrebná
Hda 2008 po Celtic Swing (GB) z Broumana (IRE) po Desert Sun (GB)               po Shamalgan (FR)

Registrácia žriebät narodených v roku 2017

Zaregistrované žriebätá

Anna Kákoš, Prietržka
17.2.2017 Mondovi Hd po Age of Jape (POL) z My Beauty (GER)

Ing. Miroslav Piskla, Bratislava
12.2.2017 Francis R po Steady As A Rock (FR) z Fortaleza (GER)
9.3.2017 Hailey Hd po Ryan (IRE) z Historina (FR)
12.4.2017 NN (CZE) B po Fairlypi (IRE) z Tanita

Ing. Silvia Křížová, Bratislava
12.3.2017 Sunday Galilea Hda po Move Your Vision (IRE) z Sheila of Light

Ivana Miháliková, Radošovce
18.4.2017 Vision of Black Star Ba po Move Your Vision (IRE) z Viollet

Mladen Rihtarič, Varaždin
27.2. 2017 Heroina Hda po Move Your Vision (IRE) z Hungover (IRE)

MVDr. Jitka Válková, Nejdek, chovateľ : Ing. Miroslav Piskla, Bratislava 
22.5.2017 Frigo Hd po Fairlypi (IRE) z Federica (FR) 

Pavel Vigaš, Banská Bystrica
5.4.2017 Clones čHda po Black Mast (USA) z Carpatty Queen (GB)
11.4.2017 Messina Hda po Ypsilon King (GB) z Mac Pursuits (GB)
22.1.2017 Queen Opera (CZE) Ra po Jukebox Jury (IRE) z Quissisana (IRE)  
29.3.2017 Ferara Ra po Zazou (GER) z Fiordiligi (USA)  
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PD Senica
15.4. 2017 Blessington tHd po Move Your Vision (IRE) z Boschka

Sky Group, s.r.o., Piešťany
24.2.2017 NN tHd po Move Your Vision (IRE) z Skifia (IRE)

Tomáš Bilka, Borský Mikuláš
10.5.2017 Samatti Hda po Move Your Vision (IRE) z Sarnia (IRE)

Vadual a.s., Moravský Svätý Ján
9.4.2017 Tristan tHd po Move Your Vision (IRE) z True Belle (GER)

Vojtech Křížek, Borský Mikuláš
1.4.2017 G. I. Jane Hda po Move Your Vision (IRE) z Getaway (GB) 

Zuzana Ovečková, Prietržka
18.5.2017 Sun Rain Hd po Move Your Vision (IRE) z Sardaigne (IRE)
22.4.2017 Natty´s Star čHda po Move Your Vision (IRE) z Nelly´s Rock (IRE)

Žrebčín Kobylany, s.r.o.
25.2.2017 Alacon tHd po Mikhail Glinka (IRE) z Angelfire (IRE) 
10.3.2017 Norah Ba po Move Your Vision (IRE) z Niva (IRE) 
17.3.2017 Zana´s Dancer tHd po Mascarpone (GER) z Zanyetta (GER)
12.2.2017 Nay Fay tHda po Mikhail Glinka (IRE) z Nayfashion (GB)
17.3.2017 NN Hd po Mascarpone (GER) z Story of Dubai (GB)
20.3.2017 Shamorin Hd po Mascarpone (GER) z Sunayana (IRE) 

Export
(prvá časť)

do Českej republiky
SILVERSTONE (FR) Ba 2012 po Silver Frost (IRE) z Diamond Laly (GB) po Observatory (USA), 
maj. Hubert Žďárský, Libice nad Cidlinou, 25.1.2018
SIMSALABIM (GER) B 2014 po Lord Of England (GER) z Sanita (GER) po Sagamix (FR), 
maj. Kateřina Hridžak, Heřmanovice, 25.1.2018

do Poľska
GLOBAL BANG (GER) čHd 2010 po Manduro (GER) z Goonda (GB) po Darshaan (GB), 
maj. 11.1.2018

Import
(prvá časť)

z Českej republiky
RAMBO (CZE) Hd 2016 po Stormy Jail (IRE) z Renaissance (CZE) po High Extreme (IRE), 
maj. Kovovýroba – Jozef Šimek, Radošovce, 28.12.2017
PARIS EIFFEL (IRE) Hd val. 2013 po Oscar (IRE) z Inchiquin Princess (IRE) po Bob Back (USA), 
maj. Lokotrans Slovakia, s. r. o., Šurany, 1.2.2018
TARAN (IRE) Hd val. 2014 po Clodovil (IRE) z Valse Bleue (GB) po Barathea (IRE), 
maj. Lokotrans Slovakia, s. r. o., Šurany, 1.2.2018 
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z Rakúska
GOLDEN SKY (GER) Hd val. 2013 po Areion (GER) z Golden Bunny (GER) po Seattle Dancer (USA), 
maj. HWS – SK, s. r. o., Bratislava, 25.1.2018

zo Spolkovej republiky Nemecko
CASTRO (GER) po Campanologist (USA) z Castilla (IRE) po Spectrum (IRE), 
maj. MPL- Ing. Miroslav Piskla, Bratislava, 18.1.2018           
MELLONI (GER) R 2016 po Wiener Walzer (GER) z Monaway (IRE) po Gold Away (IRE), 
maj. Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., 18.1.2018     
PALMERA (GER) Ba 2016 po Jukebox Jury (IRE) z Paradise Search (IRE) po Rainbow Quest (USA), 
maj. Kovometal SK, s. r. o., Senica, 26.1.2018
WIRRWARR (GER) R 2016 po Jukebox Jury (IRE) z Wonderful Pearl (GER) po Sholokhov (IRE), 
maj. Marcel Mihalík, Radošovce, 26.1.2018

zo Srbska
RUI FALEIRO (USA) Hd val. 2011 po Henrythenavigator (USA) z Choral Symphony (USA) po A. P. Indy (USA), 
maj. HWS – SK, s. r. o., Bratislava, 18.1.2018

z Veľkej Británie a Írska
NN (IRE) Hd 2016 po Zoffany (IRE) z Laurelita (IRE) po High Chaparral (IRE), 
maj. Ekols, s.r.o., Skalica, 1.2.2018

Zmena majiteľa
(prvá časť)

Meno koňa, rok nar. Pôvodný majiteľ Nový majiteľ Dátum zmeny

ASTORKA (IRE) Loko CMZ, Šurany Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany 2.1.2018
Ra 2014 po Arakan (USA) z Alexander Divine (GB) po Halling (IRE) 
CAPO DI PONTE  Pavel Vigaš, Banská Bystrica Národný žrebčín Topoľčianky, š.p., 5.12.2017
R 2016 po Egerton (GER) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE) 
CARPATY KING Pavel Vigaš, Banská Bystrica Daniel Liďák, Bratislava 25.1.2018
tHd 2015 po Egerton (GER) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE)
DEVILER (GER) Jozef Šimek – Kovovýroba, Radošovce Jaroslav Hanáček, Bratislava 22.1.2018
tHd val. 2014 po It´s Gino (GER) z Delightful Sofie (GER) po Grand Lodge (USA)
FINEST ADVENTURE (GB) Loko CMZ, Šurany Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany 2.1.2018
Hd val. 2011 po Poseidon Adventure (IRE) z Finney Hill (GB) po Mark Of Esteem (IRE)
FIRE VISION Zuzana Ovečková, Prietržka Jozef Ralbovský, Senica
  a Štefan Ducz, Brodské 6.1.2018
tHd 2016 po Move Your Vision (IRE) z Figlarka (POL) po Jape (USA)
KRÖSUS (GER) Loko CMZ, Šurany Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany 2.1.2018
tHd val. 2010 po  Sholokhov (IRE) z Koenigsalpen (GER) po Second Set (IRE) 
MATAKAN (IRE) Loko CMZ, Šurany Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany 2.1.2018
Hd 2014 po Getaway (GER) z Customary Chorus (IRE) po Linamix (FR)
PEER COOPER (GB)  MPL- Ing. Miroslav Piskla, Bratislava Milan Šimandl, Rohov 1.1.2018
Hd val. 2007 po Doyen (IRE) z Pourquoi Pas (IRE) po Nordico (USA)
REGAL BREEZE (IRE)  Loko CMZ, Šurany Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany 2.1.2018
Hd val. 2013 po Royal Applause (GB) z Eastern Breeze (IRE) po Red Ransom (USA)
SHERIFF INFLUENCE Zuzana Ovečková, Prietržka Paul Aschacher, Wiener Neustadt 5.1.2018
Hd 2016 po Calming Influence (IRE) z Sardaigne (IRE) po Danehill Dancer (IRE)
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STEFANY Mgr. Martina Kapustíková, Bratislava Anetta Pucheggerová, Bratislava 1.7.2017
Hda 2005 po Rainbows For Life (CAN) z Step Back po Manhattan Project (GB)
TEMPELINA (AUT)  Mária Salvová, Fiľakovo Jana Bellová, Vasiľov 6.5.2017
Hda 2006 po Duitor (GER) z Tempelqueen po Sebastian (GB)
TRINITY Ján Trubač, Bernolákovo Ing. Michaela Medvecová, Tŕnie 20.12.2017
Hd val. 2005 po Dark Marble (GB) z Tamilay po Grand Unit (IRE)
WACKO (GER)  Jozef Drdanko, Čebovce Klaudia Novotková, Fiľakovo 14.8.2017
R val. 2012 po Alhaarth (IRE) z Windzeit (GER) po Lagunas (GB)
WAAYA (IRE)  Loko CMZ, Šurany Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany 2.1.2018
Hda 2012 po Intikhab (USA) z Felin Gruvy (IRE) po Tagula (IRE)
WINTER TIGRESS (GER) Deagro, s.r.o., Krupina Ing. Ľuboš Ďurovkin, Krupina 14.12.2017
Hda 2013 po Big Shuffle (USA) z Winter Time (GER) po Second Set (IRE)

Nájom
(prvá časť)

Meno koňa, rok nar. Pôvodný majiteľ Nájomca Dátum zmeny

CONTESS LOGIST (CZE) Pavel Vigaš, Banská Bystrica Daniel Liďák, Bratislava 25.1.2018
Hda 2014 po Campanologist (USA) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE)
DAYLIGHT (GER) Anna Kákoš, Prietržka OWLTOOLS, s.r.o., Chorvátsky Grob 25.1.2018
Hda 2013 po Distant Music (USA) z Donadea (GER) po Dashing Blade (GB)
RISK(FR)  Ivana Mlečenková, Ľudovítov Moasy, s.r.o., Senica 25.1.2018
R 2015 po No Risk At All (FR) z Matgil (FR) po Grape Tree Road (GB)

Kastrácia
(prvá časť)

Meno koňa, rok narodenia Majiteľ Dátum

BOLTHORY (CZE)  Ing. Karol Szabo, Bratislava 21.9.2017
Hd 2014 po Colorado Kid (USA) z Bathory (IRE) po Celtic Swing (GB)
DELICIOUS DONUT (GER) OWLTOOLS, s.r.o., Chorvátsky Grob  18.10.2017
Hd 2014 po Lando (GER) z Deinum (GER) po Sholokhov (IRE)
DEVILER (GER)   Jaroslav Hanáček, Bratislava 15.12.2017 
tHd val. 2014 po It´s Gino (GER) z Delightful Sofie (GER) po Grand Lodge (USA)
DONBASS STAR (UKR)  Gr Lischcuk 15.12.2017
Hd 2014 po PILOTING SIGNAL (IRE) z Equestria (USA) po Red Ransom (USA) 
DOREMI LAFU (IRE) Nitriansky dostihový greyhound klub, Nitra 18.10.2017
Hd 2014 po Fuisse (FR) z La Bahamienne (IRE) po Fasliyev (USA)
FANTASTIC LACY (FR) BBK Agro, s.r.o., Senica 18.10.2017
R 2013 po Manduro (GER) z Fantastic Filly (FR) po Myrakalu (FR) 
FORT RYAN MPL- Ing. Miroslav Piskla, Bratislava 19.10.2017
Hd 2014 po Ryan (IRE) z Fortaleza (GER) po Lomitas (GB) 
GASTON (FR) MPL – Ing. Miroslav Piskla, Bratislava 15.12.2017
Hd 2014 po Youmzain (IRE) z Golden Section (USA) po Royal Academy (USA)
GENTLEMAN JACK 7 Horses, s.r.o., Borský Mikuláš 18.10.2017
B 2014 po Fairlypi (IRE) z Getaway (GB) po Observatory (USA)
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LUGOS (GER) Pavel Vigaš, Banská Bystrica 25.10.2017
Hd 2014 po Wiener Walzer (GER) z Limitless (GER) po Shirocco (GER)
ONLY ONE (POL)  Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. 26.10.2017
Hd 2015 po Masini (POL) z Ofelia (POL) po Danish Fort (GB)
PRIMUS Ellipsis, s.r.o., Dojč 14.11.2017
R 2013 po Ryan (IRE) z Particella (GER) po Goofalik (USA)
ROYAL GINO (GER)  Jozef Šimek – Kovovýroba, Radošovce 30.11.17
B 2013 po It´s Gino (GER) z Royal Fong (GER) po Dr. Fong (USA)
SHOOTING HILL Petr Šimečka, Rohov a Vladimír Levársky, Senica 14.11.2017 
R 2014 po Next Desert (IRE) z Shamal Sally (USA) po E Dubai (USA) 
TEMPICO (GER)  MPL – Ing. Miroslav Piskla, Bratislava 1.12.2017
Hd 2014 po Campanologist (USA) z Tamada (GER) po Big Shuffle (USA)
TRINITY Ing. Michaela Medvecová, Tŕnie 20.11.17
Hd 2005 po Dark Marble (GB) z Tamilay po Grand Unit (IRE)
TRUE CHAMP (GER) Sky Group, s.r.o., Piešťany 18.10.2017
Hd 2014 po Campanologist (USA) z Tiflis (GER) po Big Shuffle (USA)
VIRGENT (CZE)  Agrolipt, s.r.o., Dubová 15.12.17
Hd 2013 po Colorado Kid (USA) z Virginia Hill (IRE) po Sholokhov (IRE)
WINTERBERG MPL – Ing. Miroslav Piskla, Bratislava 15.12.17
R 2014 po Jukebox Jury (IRE) z Wunderblume (GER) po Lomitas (GB)

Úhyn / utratenie
(prvá časť)

Meno koňa Majiteľ Zmena Dátum

BRITON TRACK PD Senica utratenie 20.8.2017
Hd val. 2007 po Desert Track (GB) z Brithney po Sebastian (GB)
DANTA (CZE) Centrum voľného času, Dubnica n/Váhom utratenie 13.12.2017
Hda 1991 po Muscatite (IRE) z Dácsa (HUN) po Sir (GB)



Poznámky :




