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Podmienky pre vydávanie licencií,
registrácie koní a stajní pre rok 2020

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 1/2020 uverejnený 
v tomto Vestníku.

Od roku 2020 budú jazdecké a trénerské licencie vydávané vo forme plastovej kartičky s potlačou a QR kódom.
VŠETKY doteraz vydané licencie strácajú platnosť a musia byť vymenené.

Podmienkou vydania akéhokoľvek druhu licencie je predloženie riadne vyplnenej a podpísanej žiadosti.

JAZDCI všeobecne:
- súčasťou žiadosti pre VŠETKY druhy jazdeckých licencií je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
na jazdenie dostihových koní
- podmienkou vydania VŠETKÝCH druhov jazdeckých licencií je predloženie dokladu o zaplatení úrazového 
poistenia na príslušný rok, resp. kópia zmluvy o úrazovom poistení u žiadateľov, ktorí ju dosiaľ nepredložili

Jazdec z povolania:
- v prípade prvej žiadosti predkladá výučný list

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.
Vyplnená žiadosť musí obsahovať aj:
- 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

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, nepra-
cuje 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).
Vyplnená žiadosť musí obsahovať aj:
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov
- odporúčanie od trénera z povolania - držiteľa licencie „A“, ak žiadateľ nedosiahol aspoň 5 víťazstiev
- potvrdenie DA SR o úspešnom zložení skúšky z Dostihového poriadku SR.

Termíny skúšok amatérskych jazdcov 

Skúšky žiadateľov o licenciu jazdec-amatér sa budú konať v termíne: 
6. 3. 2020 (piatok) o 9.00 hod.  

na Závodisku, š.p. (Starohájska 29, Bratislava, bude upresnené podľa počtu záujemcov).
Účasť na skúškach prosím nahlasujte vopred na e-mail: pfefferova@zavodisko.sk 

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 €.

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.
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TRÉNERI

Licencia A (tréner z povolania)
čl. 368 DP v platnom znení: 

 1) Licencia trénera z povolania môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským 
vzdelaním s maturitou, alebo osobe vyučenej v odbore so zameraním na chov koní a jazdectvo, ktorá
  a) bola v minulosti držiteľom trénerskej 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, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo
  bb) bola minimálne 5 rokov držiteľom licencie B, alebo
  bc) ňou trénované kone dosiahli aspoň 50 víťazstiev. 
 2) Licencia trénera z povolania oprávňuje držiteľa na trénovanie neobmedzeného počtu dostihových koní 
rôznych majiteľov.“.

Licencia B (tréner)  
Čl. 367 DP v platnom znení: 

 1) Licencia trénera môže byť vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským vzdelaním 
s maturitou alebo osobe vyučenej v odbore so zameraním na chov koní a jazdectvo ktorá:
  a) bola v minulosti držiteľom trénerskej licencie B, alebo
  b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne doloží, že buď:
  ba) absolvovala 5 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16 rokov života v niektorej 
  z týchto funkcií: asistent trénera, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovateľ, alebo
  bb) bola minimálne 5 rokov držiteľom licencie jazdec amatér a absolvovala 50 štartov alebo dosiahla
  15 umiestnení alebo 5 víťazstiev, alebo
  bc) bola minimálne 5 rokov držiteľom licencie C a ňou trénované kone absolvovali aspoň 50 štartov. 
 2) 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.“.

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).

Licencia C (tréner-majiteľ)  
Čl. 366 DP v platnom znení: 

 1) Licencia tréner - majiteľ môže byť udelená na základe žiadosti osobe, ktorá:
  a) bola v minulosti držiteľom trénerskej licencie C, alebo
  b) úspešne absolvovala skrátený trénerský kurz organizovaný Dostihovou autoritou SR, zložila skúšky 
predpísané Dostihovou autoritou SR a absolvovala jednomesačnú odbornú prax u trénera z povolania a získala 
jeho písomné odporúčanie alebo absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní. Zoznam trénerov 
z povolania, u ktorých je možné absolvovať odbornú prax každoročne zverejní Dostihová autorita SR vo svojej 
oficiálnej tlačovine.
 2) Licencia tréner-majiteľ oprávňuje držiteľa licencie trénovať maximálne 5 dostihových koní, ktoré sú v jeho 
majetku, prípadne 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), alebo sú v majetku právnickej osoby, v ktorých sú vyššie uvedené osoby spoločníkmi.“.
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Asistent trénera

Čl. 368c v platnom znení

 1) Držiteľ licencie tréner (B) alebo tréner z povolania (A) môže mať pri výkone svojej činnosti asistenta. 
Asistent trénera je osoba, ktorú tréner uviedol v žiadosti o registráciu licencie v zmysle čl. 357 Dostihového 
poriadku a dovŕšila vek 18 rokov.
 2) Asistent trénera spolupracuje s trénerom pri tréningu dostihových koní a starostlivosti o kone. V prípade 
krátkodobej neprítomnosti trénera v tréningovom zariadení vedie chod strediska a tréning koní podľa pokynov 
trénera. Podieľa sa na zabezpečení riadneho priebehu účasti koní v dostihoch, najmä na sedlaní koní a ďalších 
nevyhnutných činnostiach vyplývajúcich z povinností trénera v priebehu dostihového dňa.
 3) Asistent trénera môže zastupovať trénera počas jeho neprítomnosti na dostihovom dni. Preukazuje sa pred-
ložením preukazu asistenta trénera, ktorý vydáva Dostihová autorita SR.
 4) Za činnosť asistenta trénera zodpovedá tréner.“.

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 2020 je to do 29. 2. za poplatok 150 € vrátane DPH, po 29. 2. za 180 € 
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).  
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   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).

   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 po-
vinný nahlasovať Centrálnej evidencii (pracovníčka PS SR Ing. Silvia Halová, silviahalova@pssr.sk, 
tel.: 0905 818 545) 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. 1/2020. 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. 2020

(prvá časť)

Licencia „A“ - tréner z povolania

Brečka Jaroslav Tel.: 0944 242 488
Cagáň Ján, Ing. Tel.: 0903 165 609
Hanáček Jaroslav Tel.: 0903 450 719
Kubovičová Zuzana, Ing. Tel.: 0908 050 556
Línek Jaroslav Tel.: 0904 676 652
Mihalík Marcel Tel.: 0904 937 181

Licencia „B“
Tomek Tibor Tel.: 0908 721 983

Licencia „C“ tréner - majiteľ
Kubliha Ladislav Tel.: 0903 390 797

Džokej
*Brečka Jaroslav (68 kg) Tel.: 0944 242 488

*zatiaľ nebol predložený doklad o úhrade úrazovej poistky

Zoznam zaregistrovaných stajní 
a prehľad dostihových farieb do 31. 1. 2020

(prvá časť)

Autoservis Csernyanszkí modrý, biele kosoštvorce, biele rukávy, č.: modrá, biela, čierna 
DS Millennium bordový, tmavozelené rukávy, bordové náramky, logo, 
 č.: tmavozelená, bordová  
Humen Syndicate biely, zelená šerpa, č.: zelená, biela, čierna  
Jakáb modrý, žlté epolety a hviezdy na rukávoch, 
 č.: modrá, žltá, biela  
KUBLIHA & SMOLIK HORSE 
RACING TEAM tmavozelený, žlté hviezdy a rukávy, č.: tmavozelená, žltá  
KT OBAL biely, modré šerpy, šedé rukávy, č.: modrá, šedá  
Lokotrans Slovakia oranžový, čiernobiela šachovnica na rukávoch, logo, 
 č.: oranžovočierna, čierna, oranžová  
Mihalík Racing červený, čierny zvislý pruh a rukávy, čierny límec, 
 červené manžety, č.: čierna, červená, biela  
MPL Racing biely, červené epolety a náramky, znak, 
 č.: červená, biela, červenobiela, modrá  
Quirinus Farm červenomodré lomené pruhy, červenomodré rukávy, 
 č.: červenomodrá, modrá, červená  
TJ Slávia Šurany červenobiele zvislé pruhy, červené rukávy, 
 č.: červená, bieločervená, čierna  
Žďárský čierny, žlté šerpy krížom, č.: čierna, žltá  
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Kone zaregistrované v Slovenskej republike 
podľa trénerov do 31. 1. 2020

(prvá časť)

Brečka Jaroslav (10)
DS Millennium (2)
KAISERWALZER (GER), 2013, tHdv, Wiener Walzer (GER)-Kaiserblümchen (GER) (Platini (GER))
MR ZURU (IRE), 2014, Hdv, Famous Name (GB)-Mascara (GB) (Mtoto (GB))
MPL Racing (4)
FORT RYAN, 2014, Hdv, Ryan (IRE)-Fortaleza (GER) (Lomitas (GB))
MANOLLO (GB), 2014, Hdv, Milan (GB)-Wyldello (GB) (Supreme Leader (GB))
MEDICI (USA), 2013, R, Curlin (USA)-Mrs Williams (GER) (Monsun (GER))
STAR (GER), 2011, Bv, Sternkönig (IRE)-St Aye (USA) (Nureyev (USA))
Quirinus Farm (4)
MENY BAY (IRE), 2010, Hda, Footstepsinthesand (GB)-Margaux Dancer (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
POKLAD (CZE), 2015, Hdv, Tempeltänzer (GER)-Porta Coeli (CZE) (Bacar (IRE))
TALLSTEP (IRE), 2011, tHdv, Footstepsinthesand (GB)-Tipsy Lady (GB) (Intikhab (USA))
VERNOIS (FR), 2013, Hdv, Spanish Moon (USA)-Daisy Night (FR) (Gaspard De La Nuit (FR))

Cagáň Ján, Ing. (14)
Lokotrans Slovakia (8)
ARCTIC STAR (GER), 2016, Hdv, Pour Moi (IRE)-Arctic Passage (GER) (Rail Link (GB))
KRÖSUS (GER), 2010, tHdv, Sholokhov (IRE)-Königsalpen (GER) (Second Set (IRE))
MEGHAN (FR), 2018, tHda, Exosphere (AUS) - Waajida (GB) (Dubawi (IRE))
PARIS EIFFEL (IRE), 2013, Hdv, Oscar (IRE)-Inchiquin Princess (IRE) (Bob Back (USA))
THISISTHEKEY (FR), 2015, Hdv, Authorized (IRE)-Low Key (USA) (Johannesburg (USA))
TIEP DE L´EST (FR), 2012, Hdv, Voix Du Nord (FR)-Tiepling (FR) (Calling Collect (USA))
WAAYA (IRE), 2012, Hda, Intikhab (USA)-Felin Gruvy (IRE) (Tagula (IRE))
WILD EAGLE (FR), 2016, Hdv, Sommerabend (GB)-Waajida (GB) (Dubawi (IRE))
TJ Slávia Šurany (6)
ARTEUS (FR), 2010, Hdv, Enrique (GB)-Sendaya (FR) (Sendawar (IRE))
BUCK´S D´ANNO (FR), 2012, Hdv, Buck´S Boum (FR)-Brezole (FR) (Panoramic (GB))
GREEN FLASH (ITY), 2008, Hda, Coral Reef (ITY)-Green Slippers (GB) (Green Dancer (USA))
QUICK DART, 2010, Hdv, Shaafi (USA)-Queen Izabell (Jolly Groom (USA))
REGAL BREEZE (IRE), 2013, Hdv, Royal Applause (GB)-Eastern Breeze (IRE) (Red Ransom (USA))
VANALCO (FR), 2009, Bv, Dom Alco (FR)-Indianabelle (FR) (Useful (FR))

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))
MATHEICA (CZE), 2018, Hda, Stormy Jail (IRE)-Matter For Love (CZE) (Rainbows For Life (CAN))
WHIRTEN (CZE), 2018, Hda, Egerton (GER)-Whitney Risk (CZE) (Security Risk (USA))

Kubovičová Zuzana, Ing. (2)
Jakáb (2)
EAUXYGENE (FR), 2013, Hda, Carghese Des Landes (FR)-Penelope Dancer (FR) (Roakarad (IRE))
SPARTICO (GER), 2017, Hd, Maxios (GB)-Sexy Lady (GER) (Danehill Dancer (IRE))
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Hanáček Jaroslav (1)
Žďárský (1)
CENNÝ POKLAD (CZE), 2017, Hd, Age Of Jape (POL)-Cenná Panenka (CZE) (Laroche (GER))

Mihalík Marcel (6)
Mihalík Racing (6)
AMARONKA (GER), 2018, Ba, Amaron (GB)-Allusive Power (IRE) (Verglas (IRE))
LILIANA (GER), 2017, Hda, Distant Music (USA)-Little Diamond (IRE) (Soldier Of Fortune (IRE))
NATTY´STAR, 2017, čHda, Move Your Vision (IRE) - Nelly´S Rock (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE))
VAN DAMME, 2010, Hdv, Desert Track (GB)-Vysnená (Rainbows For Life (CAN))
VISIONOFBLACKSTAR, 2017, Ba, Move Your Vision (IRE)-Viollet (Scyris (POL))
WIRRWARR (GER), 2016, Rv, Jukebox Jury (IRE)-Wonderful Pearl (GER) (Sholokhov (IRE))

Tomek Tibor (11)
KT OBAL (11)
ALLOUVILLE (FR), 2016, Hda, Anodin (IRE)-Yerba Soldado (IRE) (Hurricane Run (IRE))
CODY (FR), 2016, Bv, Rajsaman (FR)-Canzonetta (FR) (Kahyasi (IRE))
CONNOR (FR), 2014, tHdv, Silver Frost (IRE)-Canzonetta (FR) (Kahyasi (IRE))
DANCING BLOOD (FR), 2015, Bv, Tin Horse (IRE)-High Blood (FR) (High Yield (USA))
ELSA (FR), 2018, Hda, Olympic Glory (IRE)-Edith Cowan (IRE) (Galileo (IRE))
GOING TO THE SUN (FR), 2017, Hda, Intello (GER)-Pestagua (IRE) (Lawman (FR))
HARRIET (FR), 2017, Hda, Champs Elysees (GB)-Heaven´ S Heart (IRE) (Captain Rio (GB))
KIMCHI (GER), 2018, Hda, Pastorius (GER)-Kimbana (IRE) (Duke Of Marmalade (IRE))
PASCAL (GB), 2015, Hdv, Dabirsim (FR)-Parivash (GB) (Singspiel (IRE))
SWEET VENDOME (FR), 2016, Ba, Style Vendome (FR)-Sweet Shop (GB) (Grand Lodge (USA))
TEDDY BEAR (FR), 2017, R, Manduro (GER)-Trip To The Moon (GB) (Fasliyev (USA))

Majitelia

Adamovic Milos - 367,96 €
Aqua Trend a.s. -2,40 €
Bamford Carole Gray -4,16 €
Bartmann Claudio -3,60 €
Bergendi Václav -8,60 €
Bič František  -3,09 €
Bičová Michaela -9,67 €
Blažek Viktor, Ing. -90,50 €
Clarke Phillip -433,50 €
Coufal  Ivan -7,88 €
Despotovic Aleksandar -483,96 €
Dvořák Jiří -253,80 €
Eurokoberce s.r.o. -2,28 €
Follauf Jaromír -8,60 €
Foukal Milan -2,18 €

Geiger jun. Karl -4,30 €
Germič Karel -33,20 €
GM Electronic spol. s.r.o. -3,00 €
Hanáček Pavel , Ing. -27,30 €
Honey bunny s.r.o. -83,23 €
Hřebčín Křenek spol. s.r.o. -46,05 €
HWS - SK s.r.o. -94,72 €
Chlíbek Josef -72,52 €
Ivanović Vojislav -3,32 €
Jančar Petr -24,10 €
JOSPO s.r.o. -9,26 €
Kasim Yusuf Selim -15,00 €
Kaucký Josef -9,54 €
Kazík  Luboš -8,60 €
Kolarič Anton -122,33 €
Koruna Academy s.r.o. -2,00 €
Koruna Academy s.r.o. (AUT) -17,40 €

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 3. 2. 2020Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 3. 2. 2020

ZOZNAM DLŽNÍKOVZOZNAM DLŽNÍKOV
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Kovářová Romana -37,12 €
Kovář Václav -3,40 €
Krhač Dušan -91,01 €
Kronenberger Anton -5,00 €
Kuchárik Ján -187,20 €
Litwiniak Krzysztof -4,10 €
MADORE Stav s.r.o. -10,94 €
Marianov z.s. -245,42 €
Marková Zdeňka, Mgr. -12,17 €
Mašková Kristýna -336,80 €
Mayer René -26,10 €
Metropolite Turf, s.r.o. -10,44 €
Mičánek Aleš -4,32 €
Michalcová Jitka -6,71 €
Mikulić Tvrtko Hrvatski Galopski Savez -25,84 €
Minchev Valentin -42,38 €
Mlečenková Ivana -152,80 €
Novotná (Kisza) Beata, Bc. -6,71 €
Oravská Lucia -45,37 €
O´Reilly Chryss -659,94 €
Paclík Jiří, Ing. -10,02 €
Palyza Jan -3,60 €
Pfeiffer Johannes -60,90 €
Pircher Stefan -123,20 €
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 €
Rosenfeld (CZE) Michael -3,74 €
Rymešová Nela -56,90 €
Řezáčová Jana -9,57 €
Sector 7 Service, s.r.o. -134,60 €
Seďa Stanislav -22,08 €
Scheit Christian, Ing. -61,45 €
Slabý Petr, Mgr. -4,08 €
Sloval Invest a.s. -817,46 €
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 €
Stummer  Johann -23,10 €
Sukič Dejan -2,32 €
Šimeček Petr -1 279,66 €
Škrášková Alena -21,64 €
Štrbac Lubomir -537,56 €

Tanczos Christian, Mag. -27,00 €
Tax Reform s.r.o. -10,96 €
Thurner Marion, Dr. -8,60 €
Tibor Papšo - Skalka, Ing. -9,40 €
Urban Martin -9,43 €
Vedralová Hana, JUDr. -38,04 €
Vinklárek René -22,68 €
Wieslaw Saniewski Equus Polska  -333,36 €
Yes Production -2,14 €
Zajíček Miloslav, MVDr. -5,91 €
Zielinski Robert -3,54 €
Zmeko  Peter -3,60 €
Žak d.o.o. Žiri (AUT) -117,75 €

Jazdci

Bilíková Tereza -20,00 €
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 €
Saganová Ivana -8,60 €
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.

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 3. 2. 2020Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 3. 2. 2020
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Zápisnica z pracovnej porady zástupcov DA SR a trénerov dostihových koní
v Bratislave, dňa 30.1.2020

prítomní tréneri: Jaroslav Brečka, Ing. Ján Cagáň, Ing. Zuzana Grupáčová, Jaroslav Hanáček, Ladislav Kubliha, 
Ing. Zuzana Kubovičová, Jaroslav Línek, Marcel Mihalík, MVDr. Jaroslava Morávková, Jozef Ralbovský, 
Ing. Samuel Sokol, Marián Štangel, Tibor Tomek, Kristína Tomková (14 z 23 pozvaných)
prítomní za ZB, š.p.: Ing. Tomáš Zajac, riaditeľ, Ing. Juraj Švec, vedúci úseku dostihovýh služieb, Ing. Ján Valtýni, 
vedúci úseku dostihovej prevádzky, Ing. Tomáš Mitošinka 
prizvaný: Mgr. Richard Dukes, hendikeper pre SR

Program (podľa pozvánky): 

1) Organizačno-technické zabezpečenie dostihovej sezóny 2020 - vrátane termínovej listiny v kontexte 
   okolitých krajín
2) Návrhy a podnety pre dostihovú sezónu 2020 - propozície, všeobecné podmienky účasti
3) Diskusia

 k bodu 1) programu

 Prítomných privítal riaditeľ ZB, šp. Ing. Zajac. Na úvod Ing. Valtýni stručne zhodnotil sezónu 2019 
a predstavil predbežný návrh termínovej listiny 2020.

Zhodnotenie sezóny 2019:
 Sezóna 2019 bola piata v rade (2015 až 2019), kedy ponuka počtu dostihov (priemer päťročného obdobia
 je 163 cvalových dostihov ročne) a ich finančného ohodnotenia (priemer vyplatených dotácií za rok 
vo výške 728 687 €) bola vzhľadom na počet registrovaných koní na Slovensku vysoko nadštandartná. 
V roku 2019 sa tiež oproti roku 2018 zvýšili majiteľské prémie o 13,8 % (zo 64 940 € na 73 880 €) a cho-
vateľské prémie dokonca o 81 % (z 22 360 € na 40 470 €). Žiaľ, táto dlhodobá a stabilná podpora zo strany 
Závodiska, š.p. a jeho zriaďovateľa-MPRV SR, sa neprejavila zvýšením počtu registrovaných koní v sle-
dovanom období. Priemerne bolo za posledných päť rokov registrovaných 263 koní v jednej sezóne, ale 
v roku 2019 to bolo len 247 koní (menej to bolo len v rokoch 1993-1995). Nezvyšuje sa ani kvalita sloven-
ských koní, o čom svedčia o.i. ich výsledky v dostihoch najvyššej úrovne doma a ich výsledky v zahraničí.
 Aj z tohto hľadiska bude sezóna 2020 kľúčová, kedy sa bude rozhodovať, čo ďalej s dostihmi na Slovensku. 
V prípade, že dostihových koní nebude pribúdať, nebude možné udržať rozsah dostihovej prevádzky na 
súčasnej úrovni.

Termínová listina 2020:
 Prítomným bol predložený návrh termínovej listiny 2020, ktorá vychádza z roka 2019. Plánovaných je 
20 dostihových dní od 5.4. do 25.10., v rámci nich cca 153 dostihov. Svoje termínové listiny schválili už aj 
okolité krajiny. Slovensko sa do značnej miery prispôsobuje, minimalizujeme termínové kolízie, v strednej 
Európe chýba cieľavedomá koordinácia termínov, dohody sú „gentlemanského“ charakteru. 
Dosiaľ nezodpovedané otázky:
• Dostihy na mimobratislavských dráhach – plánované stretnutie so zástupcami organizátorov (Topoľčianky,
    Senica, Šurany) v prvom februárovom týždni – nové pravidlá spolupráce. V prípade, že dostihy na týchto
   dráhach nebudú, ZB vynaloží maximálne úsilie, aby počet 20 dostihových dní zostal zachovaný.
• Počas víkendu 27.-28. júna, kedy je České derby, dostihy v Bratislave (Zlatý bičík) budú pravdepodobne
    v sobotu.
• Pripomenutie si 60. výročia konania prvých dostihov na dráhe v Starom háji (18.9.1960) – alternatívne
   termíny 13. alebo 20. septembra 2020. (Veľká starohájska steeplechase). ZB preferuje 20.9., keďže 13.9.
   sa koná v Prahe Zlatý pohár EŽ Praha (významné prútenky) a v Wroclawi Wielka Wroclawská stch –
   nedostatok prekážkových jazdcov. Je to ale pomerne krátko pred pardubickým meetingom (10.-11.10.).
• Organizovanie dostihov BBAG pre 2-ročné kone je otázne.
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 Ing. Zajac doplnil, že v roku 2019 ZB zapracovalo a realizovalo všetky podnety z pracovných stretnutí 
z trénermi a majiteľmi, plus v decembri 2019 pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii budovy „vážnica, 
šatňa žien“ a k asanácii a novej výstavbe vedľajšieho administratívno-technického objektu „AB a šatňa 
mužov“, vrátane terénnych úprav, ktoré boli podstatne nákladnejšie, ako sa pôvodne plánovalo.

 k bodu 2) programu

 Ing. Cagáň, predseda Asociácie profesionálnych trénerov cvalových dostihovýchj koní, informoval 
o stretnutí trénerov v Šali. Zhodnotili opatrenia ZB z minulého roka. Kladne zhodnotená príprava dráhy 
(okrem jedného dňa, kedy bolo pokazené čerpadlo), vybudovanie pódia na odovzdávanie cien, zlepšenie 
VIP priestorov pre majiteľov, vybudovanie ihrísk, vybudovanie totemovej obrazovky v cieli.
 Ing. Cagáň v mene všetkých trénerov poďakoval za zrealizované opatrenia a vysoko ocenil kroky 
Závodiska smerom k návštevníkom a majiteľom koní. Tréneri poďakovali aj p. Pffeferovej za ústretovú 
a operatívnu komunikáciu počas dostihovej sezóny.

Návrhy Asociácie trénerov na sezónu 2020:
1) Vyriešiť problém so závodiskom Pardubice, kde neakceptujú slovenské trénerské licencie.
2) Licencie B a C sa vydávajú každý rok: návrh na úpravu, aby to bolo ako pri A licenciách natrvalo.
3) Obnoviť potvrdzovanie elektronicky podaných prihlášok/OŠK e-mailom (nefunguje už asi 2 roky).
4) Ak je do dostihov prihlásený zahraničný kôň, zverejniť jeho kompletnú kariéru na webe Závodiska.
5) Pri veľkých dostihoch zverejňovať v stanovenom čase prihlášky do dostihov (do 13:00).
6) V dostihoch V. kategórie v deň uzávierky prihlášok telefonicky kontaktovať trénerov zo strany Závodiska 
tak, aby bol zabezpečený počet 8 prihlásených koní (uzatvorené dostihy).
7) Prekážkové dostihy – výška dotácií nie je adekvátna náročnosti dostihov (vyššie riziko, kôň v nich nemôže
    tak často štartovať) – nie je motivačné pre majiteľov a trénerov koní. Zvýšiť ohodnotenie dostihov, najlepšie 
   formou majiteľských prémií, čím predídeme odlivu peňazí do zahraničia.
8) V prípade, že do cieľa dostihov dobehne menej ako päť koní, rozrátať celú výšku dotácie na kone 
   klasifikované v cieli.
9) V prekážkových dostihoch z propozícií vypustiť alternatívu zníženia hmotnosti, v prípade ak neštartuje 
   4-ročný kôň.
10) Zvýšiť základnú hmotnosť v prekážkach (aj na 70kg).
11) Na dostihovej dráhe v Bratislave upraviť skoky č. 10 a 11 (zlý stav skokov).
12) Na dostihovej dráhe v Bratislave upraviť prútené prekážky (sú ťažko skákateľné v tempe 850 m/min.,kone
    búchajú nohami o ich drevené časti). Návrh – dať pred každú prekážku odskokové „brvno“ (rúru z pružného
   materiálu, pripojenú k prekážke napr. pántami), ktorú kone budú rešpektovať a budú sa včas dvíhať na skok.
13) Sprevádzkovať ozvučenie a televízor v hospodárskom dvore pri 52 boxovej stajni (stajňa č. 1).
14) Opraviť otváranie dvier boxov v stajni č. 1 (zasekávajú sa).
15) Opraviť alebo odstrániť rozbité hranty v boxoch (nebezpečné pre kone).
16) Slabé rošty v umývacích boxoch – vymeniť sa robustnejšie rošty + ich lepšie uchytenie. 
17) Neúčtovať poplatok za nácvik koní zo štartovacích boxov.
18) Ako je možné vyriešiť termínovú kolíziu dražby BBAG (16.-17.10.) s dostihovým dňom v Bratislave
   (18.10.)?
19) Zrušiť povinnosť odovzdávať pasy pri veterinárnej kontrole koní, resp. podmienku, že kôň s pasom musí 
   byť na závodisku 1,5 hodiny pred štartom prvých dostihov.

Reakcia ZB, k jednotlivým návrhom:

ad 1) a 2) ZB pred sezónou 2020 plánuje zmodernizovať systém licencií – zalaminované kartičky nahradia 
plastové karty s QR kódom. Čo najskôr sa spojíme so závodiskom Pardubice, preveríme stav.

ad 3) Ide o softvérový problém, kedy e-mailová brána nevedela hromadne rozosielať e-maily, generované 
Zúčtovacím centrom. Komunikujeme s dodávateľom softvéru, na riešení pracujeme, budeme Asociáciu 
informovať o stave.
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ad 4) Nahrávanie kariér zahraničných koní do nášho systému je veľmi pracné, keďže stále tretina prihlásených 
a viac ako štvrtina štartujúcich koní je zo zahraničia (ale v dostihoch I. a vyššej kategórie v roku 2019 bolo 
na prihláškach až 60% koní zo zahraničia, na OŠK bolo 53% koní zo zahraničia). Riešenie môže byť zve-
rejnenie naskenovanej kariéry, ktorú pošle zahraničná dostihová autorita, na webe Závodiska.

ad 5) Dostihový poriadok SR v čl. 154 hovorí o lehote 48 hodín na zverejnenie prihlášok. Prihlášky a OŠK 
zverejňujeme spravidla do 3-4 hodín po ich uzávierke, a to z dôvodu, že u každého prihláseného koňa 
musíme manuálne skontrolovať oprávnenosť jeho štartu (splnenie podmienok propozícií) a výpočet hmot-
nosti, rovnako aj u jazdcov. Robíme to, ako najrýchlejšie je to možné, najmä s prihliadnutím k vyššie 
uvedenému počtu zahraničných koní.

ad 6) Cieľom organizátora vo všeobecnosti je, aby štartovalo čo najviac koní. Dnes sme v tejto štatistike na chvoste 
Európy. Je bežnou praxou, že p. Pfefferová obvoláva trénerov, ak hrozí zrušenie dostihov. Cieľom ZB je 
však zachovanie voľnej súťaže a preto vzhľadom na zachovanie objektivity a transparentnosti, nie je možné, 
aby sme oslovovali trénerov pred vstupom zahraničných koní. V snahe zvýšiť priemerný počet štartujúcich 
koní v dostihoch, vedenie ZB rozhodlo, že v roku 2020 bude striktne postupovať v zmysle čl. 171 ods e) 
Dostihového poriadku, a teda dostihy budú zrušené, ak na OŠK nebude aspoň 6 koní. V tejto súvislosti Ing. Valtýni 
uviedol aj to, že ďalším opatrením pre sezónu 2020 je zvýšenie zrážky z výhier zahraničných koní z 8 na 12%, 
čoho dôsledkom môže byť tiež zníženie účasti zahraničných koní a ďalší pokles priemerného počtu koní 
v dostihoch, ak to nebude vykompenzované zvýšenou účasťou slovenských koní. Tomu by mala naopak 
pomôcť plánovaná liberalizácia propozícií.

ad 7) ZB si uvedomuje túto situáciu, je ale dôležité povedať aj to, že pokým dotácie v prekážkových 
dostihoch od roku 2013 do roku 2017 kontinuálne rástli (zo 43 845 € na 60 100 €) a v posledných troch 
rokoch sa držia na úrovni 60 000 €, neregistrujeme viac slovenských koní štartujúcich v prekážkových 
dostihoch. V roku 2019 štartovalo v prekážkových dostihoch 36 slovenských koní (zaznamenali 89 štartov) 
od desiatich trénerov, ale len traja tréneri mali viac ako desať prekážkových štartov svojich zverencov 
(pp Brečka, Štangel a Cagáň). Aj v roku 2020 ZB plánuje navýšiť dotácie prekážkových dostihov, cca o 10 % 
(zo 60 000 na 66 000 €), je potrebné si ale uvedomiť, že to pôjde na úkor zníženia dotácií rovinových 
dostihov.

ad 8) Pre ZB neakceptovateľné. Za prvé to naráža na Dostihový poriadok, za druhé je to v rozpore s po-
litikou zvyšovania počtu koní v dostihoch. Práve naopak, takéto opatrenie by zvyšovalo špekulatívne 
obsadzovanie dostihov a podporuje dostihy s nízkym počtom koní, nízkou konkurenciou, nízkou kvalitou, 
slabou atraktivitou pre divákov. Našim cieľom je zvyšovať počet koní a ich kvalitu.

ad 9) a 10) ZB bez výhrad zapracuje v propozíciách prekážkových dostihov.

ad 11) a 12) Zaznelo niekoľko alternatívnych návrhov na úpravu steeplechase skokov a prútených prekážok 
na bratislavskej dráhe. Po konzultácii s trénermi Ing. Švec vypracuje návrh a zašle trénerom na odsúhlasenie 
pred samotnou realizáciou. Predbežný plán je u skokov demontáž jestvujúcich odskokových častí skokov, 
namiesto toho navozenie zeminy, utuženie a zatrávnenie (typ „bulfinch“) a umiestnenie odskokových 
brvien. Skok č. 11 na diagonále, ktorý sa doteraz skákali obojtranne, bude iba jedostranný.

ad 13) TV obrazovka bola aj počas sezóny 2019 umiestnená v stajni č. 1, je možné, že z technických príčin 
nebola vždy funkčná. V predsezónnom období sú plánované práce na infraštruktúre TV rozvodov, budú 
spravené opatrenia na 100% funkčnosť okruhu. Reproduktor ozvučenia v hospodárskom dvore sa zvykol 
vypínať, keďže rušil kone. Pri výmene ozvučenia v septembri 2019 sa preto už nezapojil. Rovnaký zvuk ide 
aj z televízora, v prípade, že je toto postačujúce, nebude potrebné inštalovať ďalší reproduktor.

ad 14) a 15) Pred každým dostihovým dňom sa čistia ustajňovacie pristory, žliabok na posúvanie dverí 
sa väčšinou zaneisie pilinami, keď sa už v boxe pohybuje kôň. Niekedy problém vznikne aj tým, že sa 
dvere od boxu posunú príliš nadoraz k vedľajšiemu boxu a potom sa zaseknú. Skúsime preveriť možnosť 
inej údržby, resp. príp. označenia dverí, pokiaľ je ich možné posunúť. Všetky hranty z boxov budú pred 
dostihovou sezónou odstránené.
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ad 16) Rošty budú vymenené za pevnejšie, a také, ktoré sa dajú priskrutkovať.

ad 17) ZB zvažuje odpustiť poplatok za nácvik štartovacích boxov v prípade 2-ročných koní. Ostatné 
služby (použitie dráhy) budú naďalej fakturované.

ad 18) Možnosti sú nasledovné: a) dostihový deň sa ponechá v pôvodnom termíne 18.10. (je to deň po dražbe, 
napr. Cena zimního favorita v českom Moste je v sobotu 17.10., teda priamo v deň dražby), b) dostihový 
deň sa presunie o týždeň skôr (termínová kolízia s Veľkou pardubickou), alebo c) dostihový deň nebude vôbec.

ad 19) Kontrola pasov koní pri ich príchode sa vykonáva z toho dôvodu, že kone, ktoré by nespĺňali veteri-
nárne podmienky účasti na dostihoch, nesmú byť vôbec vpustené do ustajňovacích priestorov. Ako bolo 
zvykom, pasy koní musia byť odovzdané najneskôr 1,5 hod. pred štartom prvých dostihov. Netrváme na 
tom, aby tu bol aj kôň, čo tréneri koní štartujúcich v neskorších dostihoch, v rámci možností rozvrhnutia 
prepravy koní, aj využívali. Je to maximálna miera ústretovosti zo strany ZB, takáto prax istotne nie je pravidlom 
na mnohých iných závodiskách.

 k bodu 3) programu

 Tréneri sa dopytovali po príčine nevyplatenia časti dotácií (výhier) za rok 2019. P. Tomek pripomenul, 
že pre niektorých trénerov ide o existenčnú záležitosť. Ing. Zajac uviedol, že hneď ako budú poukázané 
prostriedky z MPRV SR, budú všetky výhry okamžite doplatené. Časť sme už vyplatili aj z KTK úveru. 
Pri tejto príležitosti Ing. Zajac opätovne zdôraznil, že výhry sú vyplácené z prevádzkových prostriedkov ZB 
a sú najvyššou nákladovou položkou nášho rozpočtu. Vysvetlil tiež rozdiel medzi prevádzkovými a inve-
stičnými nákladmi. 

 p. Kubliha - návrh rozdeliť dostihy 2-ročných debutantov, ak by hrozilo početné pole koní (13-14) 
na dve oddelenia. Za ZB Ing. Valtýni odpovedal, že rozdelenie dostihov samozrejme znamená zvýšenie 
nákladov, operatívne sa rozhodne v danej situácii podľa aktuálneho finančného stavu ZB.

 Ing. Cagáň – pri zavádzaní koní do boxov sa tlačia kone s páskou príliš blízko k boxom, čím hrozí 
nebezpečenstvo úrazu. Vo vzniknutej diskusii sa prítomní zhodli, že ak Dostihový poriadok SR stanovuje 
časový limit na vstup do boxov, je tento potrebné dodržať. Rozhodujúcim faktorom je autorita rozhodcu 
pri štarte, ktorý si musí pri zavádzaní zjednať rešpekt a koordinovať činnosť tímu zavádzačov/zatláčačov.

 Ing. Zajac – pripomenul žiadosť ZB voči trénerom označovať nervóznejšie kone stužkou v chvoste

 Ing. Valtýni – do cca 14 dní po stretnutí s mimobratislavskými organizátormi naplánuje ďalšiu poradu 
ohľadom propozícií - plánované uvoľnenie podmienok účasti. P. Hanáček zrušenie penalít za piate miesto 
v dostihoch I. kat., penality stanovovať podľa zisku.

 Záver:
 Ing. Zajac – rok 2019 bol rokom divákov, lebo len zvýšená návštevnosť zachráni areál. Rok 2020 bude 
určený koníčkarom. Ak sa ale nezvýši počet koní, skôr alebo neskôr dostihy na Slovensku skončia. 
ZB a MPRV SR v posledných rokoch maximálne podporovalo dostihovú prevádzku, teraz sú na rade tréneri 
a majitelia.
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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 
plemennej 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 
plemennej 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 
potvrdzuje 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 vyplniť 
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 pre-
vádzke 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 plemennej 
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 
plemenného žrebca, ktorý má platnú licentáciu na dané pripúšťacie obdobie, pred začiatkom pripúšťa-
cieho 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 
zaregistruje 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 zahra-
ničným Úradom 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 €.



22

Anglický plnokrvník

Export
(prvá časť)

do Českej republiky
DIANE DE GRANDCAMP (FR) Hda 2015 po Medecis (GB) z Danzigs Grandchild (USA) 
po Anabaa (USA), maj. Tereza Nahodilová, Praha, 15.12.2019
RED BURG (FR) Hd val. 2014 po Sageburg (IRE) z Red Folie (USA) po Johannesburg (USA), 
maj. Julie Žáková, Nové Město pod Smrkem, 12.1.2020 

do Maďarska
CARPATY MAST tHd 2018 po Black Mast (USA) z Carpatty Queen (GBň po Singspiel (IRE), 
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 15.1.2020
VENDY MAST tHda 2018 po Black Mast (USA) z Viva La Diva (GER) po Big Shuffle (USA), 
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 15.1.2020

do Rakúska
SWINGFREE R val. 2015 po Calming Influence (IRE) z Sunayana (IRE) po Shamardal (USA), 
maj. Leo Tscheitschmann, Pribelsdorf, 10.11.2019
NAYFASHION (GB) Hda 2008 po Nayef (USA) z Curfew (GB) po Marju (IRE), 
maj. Leo Tscheitschmann, Pribelsdorf, 10.11.2019

Import
(prvá časť)

z Českej republiky
AYALA (CZE) Hda 2019 po Eagle Top (GB) z Angelfire (IRE) po Darl Angel (IRE), 
maj. Žrebčín Kobylany, s.r.o., 2.1.2020
CASHOK (CZE) R 2019 po Eagle Top (GB) z Calliara (IRE) po Hernando (FR), 
maj. Žrebčín Kobylany, s.r.o., 12.12.2019
CHAMPAGNE PINK (FR) Hda 2014po Teofilo (IRE) z Carruba (IRE) po Marju (IRE), 
maj. HWS – SK, s.r.o., Bratislava, 23.1.2020
SALLY LUNN (CZE) Ra 2019 po Calming Influence (IRE) z Sunayana (IRE) po Shamardal (USA), 
maj. Žrebčín Kobylany, s.r.o., 12.12.2019
SHOOTING (CZE) Hd val. 2000 po Beccari (USA) z Shadow River (USA) po Sharpen Up (GB), 
maj. Jaroslav Válka, Kyjov, 23.1.2020

 z Francúzska
ARCHEUS (FR) Hd 2018 po Slickly (FR) z Gereon (FR) po Country Reel (USA), 
maj. PD Senica, 2.1.2020
GOING TO THE SUN (FR) Hda 2017 po Intello (GER) z Pestagua (IRE) po Lawman (FR), 
maj. KT Obal, s.r.o., Jablonica, 2.1.2020

z Maďarska
FERARA Ra 2017 po Zazou (GER) z Fiordiligi (USA) po Dyanformer (USA), 
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 20.10.2019
CLONES čHda 2017 po Black Mast (USA) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE), 
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 20.10.2019
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zo Spolkovej republiky Nemecko
MONSIEUR (GER) R 2018 po Adlerflug (GER) z Madame (GER) po Shirocco (GER), 
maj. Lokotrans Slovakia, s.r.o., Šurany, 19.12.2019

z Poľska
SAPANTA (POL) Hda 2018 po Star Poker (IRE) z Sajgonka (POL) po Great Lakes (GB), 
maj. Ing. Pavel Kalaš, Galanta, 19.12.2019
THAMNA (POL) Ra 2018 po Star Poker (IRE) z Tajlandka (POL) po Jape (USA), 
maj. Purito, s.r.o., Bernolákovo, 19.12.2019

Zmena majiteľa
(prvá časť)

Meno koňa Pôvodný majiteľ Nový majiteľ Dátum zmeny

FLORINDA (CZE) Peter Matušík, Žilina Michaela Kresánková, Kotešová Oblazov 8.1.2020
Hda 2004 po Magnus (POL) z Florida (CZE) po Seal cs (GB)
FORTALEZA (GER)  MPL-Ing. Miroslav Piskla, Bratislava Ján Madarász, Veľké Úľany 28.11.2019
Hda 2004 po Lomitas (GB) z Frille (FR) po Shareef Dancer (USA)
HARLEY QUINN  Ján Madarász, Veľké Úľany Ján Madarász, Veľké Úľany 
  a Judit Szivák, Tiszafüred Teglás 17.12.2019
tHda 2019 po Amico Fritz (GER) z Hattrick (IRE) po Naaqoos (GB)
CHARMIDA (IRE)  OZ Do sedla, Bratislava Denisa Pipíková, Stupava 20.9.2019
Hda 2012 po Orpen (USA) z Charmillon (POL) po Jape (USA)
KENTUCKY LADY Štefan Štetina, Poriadie Dáša Baranová, Stará Turá 8.8.2019
Ba 2014 po Fairlypi (IRE) z Kalsha (IRE) po Medecis (GB) 
LAGAN Ing. Ružena Klímová, Nitra Katarína Búryová, Tekovská Breznica 1.12.2019
Ra 2004 po Najoom (IRE) z Lamonda (GER) po Mondrian (GER)
MATHEICA (CZE)  Poreko, s.r.o., Bratislava Poreko Plus, s.r.o., Bratislava 31.12.2019
Hda 2018 po Stormy Jail (IRE) z Matter For Love (CZE) po Rainbows For Life (CAN)
PRINCESS PUPP Pavel Vigaš, Banská Bystrica Ing. Zuzana Tužinská, Hronský Beňadik 20.11.2019
Ra 2015 po Ryan (IRE) z Paola Princess (GER) po Paolini (GER)
QUEBRACHO Miloslav Kácel, Domaželice Adriána Golbíncová, Súľov 2.1.2020
Hd val. 2009 po Lidohill (GB) z Queen Izabell po Jolly Groom (USA)
SARDAIGNE (IRE)  Zuzana Ovečková, Prietržka Barbora Čolovičková, Horné Saliby 30.11.2019
Hda 2007 po Danehill Dancer (IRE) z Summer Melody (USA) po War Chant (USA)
WHIRTEN (CZE) Poreko, s.r.o., Bratislava Poreko Plus, s.r.o., Bratislava 31.12.2019
Hda 2018 po Egerton (GER) z Whitney Risk (CZE) po Security Risk (USA)

Nájom
(prvá časť)

Meno koňa Pôvodný majiteľ Nájomca Dátum zmeny

BETHANY BELLE (CZE) MVDr. Jan Filla, Halenkovice HWS – SK, s.r.o., Bratislava 1.12.2019
Hda 2015 po Next Desert (IRE) z Be Tigress (GER) po Tiger Hill (IRE) 
CLONES Pavel Vigaš, Banská Bystrica Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 28.10.2019
čHda 2017 po Black Mast (USA) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE)
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FERARA Pavel Vigaš, Banská Bystrica Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 28.10.2019
Ra 2017 po Zazou (GER) z Fiordiligi (USA) po Dyanformer (USA)

Kastrácia
(prvá časť)

Meno koňa Majiteľ Dátum

BLESSINGTON PD Senica 26.11.2019
tHd val. 2017 po Move Your Vision (IRE) z Boschka po Global Player (GB)
CAPO DI PONTE Pavel Vigaš, Banská Bystrica 30.10.2019
R val. 2016 po Egerton (GER) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE)
MELLONI (GER)  Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 30.10.2019
R val. 2016 po Wiener Walzer (GER) z Monaway (IRE) po Gold Away (IRE)
QUISSI LOGIST (GER) Pavel Vigaš, Banská Bystrica 30.10.2019
Hd val. 2016 po Campanologist (USA) z Quissisana (IRE) po Antonius Pius (USA)
SHAWNEE´S TRIUMPH (FR)   PD Senica 26.11.2019
B val. 2016 po Cima De Triumphe (IRE) z Shawnee´s Best (FR) po King´s Best (USA)
SKIF JUDr. Ivan Tardík, Bratislava 26.11.2019
tHd val. 2016 po Move Your Vision (IRE) z Skifia (IRE) po Intense Focus (USA)

Úhyn / utratenie
(prvá časť)

Meno koňa Majiteľ Zmena Dátum

HALI GALI (CZE)  Mgr. Zlatica Šebianová, Rároš úhyn 3.12.2019
Hda 1992 po Monseigneur (USA) z Honey Fox (GB) po Minnesota Mac (USA)
LATIPA (CZE)  Mgr. Patrícia Troppová, Košice úhyn 1.1.2020
Hda 1990 po Lobster (FR) z Larry (CZE) po Val II (CZE)
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Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzkeStanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2020CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2020

Por.                                                                      Názov Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	do	termínu	29.	2.	2020....................................	125,00	€	 25,00	€ 150,00 €  
2.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	po	termíne	29.	2.	2020....................................	150,00	€	 30,00	€ 180,00 €  
3.	 Registrácia	koňa	do	termínu	29.	2.	2020	a	koňa	importovaného	v	roku	2020.............................7,00	€		 1,40	€ 8,40 €
4.	 Registrácia	koňa	po	termíne	29.	2.	2020...................................................................................	12,00	€	 2,40	€ 14,40 €  
5.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	do	termínu	15.	3.	2020...........................	30,00	€	 6,00	€ 36,00 € 
6.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	po	termíne	15.	3.	2020...........................	50,00	€	 10,00	€ 60,00 €  
7.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“,	ktorý	v	predchádzajúcom	roku	nemal	v	tréningu		
	 žiadneho	koňa	štartujúceho	v	SR	-	do	termínu	15.	3.	2020.......................................................	50,00	€	 10,00	€ 60,00 € 
8.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“,	ktorý	v	predchádzajúcom	roku	nemal	v	tréningu		
	 žiadneho	koňa	štartujúceho	v	SR	-	po	termíne	15.	3.	2020.......................................................	70,00	€	 14,00	€ 84,00 € 
9.	 Udelenie	oprávnenia	na	tréning	dostihových	koní	na	území	SR	podľa	čl.	356	DP....................		70,00	€	 14,00	€ 84,00 €
10.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C”	do	termínu	15.	3.	2020	................................................	 40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
11.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C”	po	termíne	15.	3.	2020	................................................	 60,00	€	 12,00	€ 72,00 €  
12.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C“,	ktorý	v	predchádzajúcom	roku	nemal	v	tréningu		
	 žiadneho	koňa	štartujúceho	v	SR	-	do	termínu	15.	3.	2020.......................................................	60,00	€	 12,00	€ 72,00 € 
13.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C“,	ktorý	v	predchádzajúcom	roku	nemal	v	tréningu		
	 žiadneho	koňa	štartujúceho	v	SR	-	po	termíne	15.	3.	2020.......................................................	80,00	€	 16,00	€ 96,00 € 
14.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra		 	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	do	termínu	15.	3.	2020.........................................		25,00	€	 5,00	€ 30,00 €  
15.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra,	ktorý	v	predchádzajúcom	roku		neabsolvoval	
	 žiadne	dostihy	na	území	SR	(nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	do	termínu	15.	3.	2020....	40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
16.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra	-	po	termíne	15.	3.	2020		
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov,	ktorí	po	tomto	termíne	ukončili	učebný	pomer		
	 a	na	jazdcov	amatérov,	ktorí	absolvovali	skúšku	na	udelenie	jazdeckej	licencie).....................	40,00	€	 8,00	€ 48,00 € 
17.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra,	ktorý	v	predchádzajúcom	roku		neabsolvoval	
	 žiadne	dostihy	na	území	SR	(nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	po	termíne	15.	3.	2020....	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €
18.	 Skúška	jazdcov	amatérov	pre	vydanie	licencie,	konaná	mimo		 	
	 stanovených	termínov	DA	SR....................................................................................................	41,67	€	 8,33	€ 50,00 €
19.	 Oznámenie	štartu	koňa	v	zahraničí	(vrátane	odoslania	dostihovej	kariéry	a	RCN),		
	 okrem	štartov	v	ČR....................................................................................................................	10,00	€	 2,00	€ 12,00 €  
20.	 Vystavenie	RCN	na	90	dní........................................................................................................	20,00	€	 4,00	€ 24,00 €  
21.	 Vydanie	Liečebného	denníka	na	dostihovú	sezónu	(1	ks	pre	25	koní).........................................	1,75	€	 0,35	€ 2,10 €  
22.	 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	dňa	1.	1.	2020,	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	1/2019	zo	dňa	17.	12.	2019.		

v	Bratislave	18.	12.	2019			

                                                                                                                                                            Ing. Tomáš Zajac, v. r.  
                                                                                                                                                                       riaditeľ

Závodisko, š. p., podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Závodisko, š. p., podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2020 nasledovne:stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2020 nasledovne:
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CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2020CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2020

  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.	2020	(hradí	majiteľ	žrebca)........................................................	bez poplatku  
11.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	8.	2020	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
12.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	po	31.	8.	2020	(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., na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  Závodisko, š. p., na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2020 nasledovne: v kalendárnom roku 2020 nasledovne: 



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

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	od	1.	1.	2020	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	3/2019	zo	dňa	17.	12.	2018.		

v	Bratislave	18.	12.	2019			

                                                                                                                                                            Ing. Tomáš Zajac, v. r.  
                                                                                                                                                                         riaditeľ

Za porušenie Metodických pokynov v chove A1/1 a klusáka v SR môže DA SR udeliť majiteľovi 
resp. chovateľovi sankciu až do výšky 350 €.

27

Závodisko, š. p., na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  Závodisko, š. p., na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2020 nasledovne: v kalendárnom roku 2020 nasledovne: 

 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	 1:48,46	 DONUTS REYOR (FR) 5	 B.	Murzabayev	 58,0	kg	 3.	6.	2018		
	1900	m	 1:58,87	 ALL ABOUT SAM (GER)	3	 Z.	Šmida	 56,5	kg	 27.	4.	2008		
	2000	m	 2:02,94	 THISISTHEKEY (FR) 3	 I.	Janáčková-Koplíková	58,0	kg	 3.	6.	2018		
	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 DRÁHYREKORDY STAROHÁJSKEJ DRÁHY



Poznámky:


	1-obalka(1)
	2-5-Podmienky(4)
	6-9-Licencie+Dlhy(4)
	10-13-Zápisnica(4)
	14-21-Metodika(8)
	22-24-Chov(3)
	25-CV1-2020(1)
	26-27-CV3-2020(2)
	28-Poznámky(1)

