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Podmienky pre vydávanie licencií,
registrácie koní a stajní pre rok 2022

Žiadame všetkých účastníkov Dostihovej prevádzky, aby dodržiavali platné protipandemické opatrenia 
a rešpektovali obmedzený režim vybavovania stránok na úseku Dostihovej prevádzky. Každú návštevu 
prosíme vopred nahlásiť telefonicky u M. Pfefferovej: 02/622 46 289. 

Výšku poplatkov za vydanie licencií, registráciu stajní a koní stanovuje cenový Výmer 1/2022 uverejnený 
v tomto Vestníku.

Od roku 2020 sú jazdecké a trénerské licencie vydávané vo forme plastovej kartičky s potlačou a QR kódom.
VŠETKY predtým 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 prvej polovici marca 2022.
Presný termín a miesto konania bude zverejnené v dostatočnom predstihu na web.zavodisko.sk. Podľa počtu 
záujemcov a platných protipandemických opatrení budú skúšky prebiehať buď prezenčne na Závodisku, š.p., 

alebo formou on-line testu. Záujem o licenciu a účasť na skúškach prosím nahlasujte do konca februára 
na e-mail: pfefferova@zavodisko.sk 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 2022 je to do 15. 2. za poplatok 150 € vrátane DPH, po 15. 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) 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, 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. 1/2022. 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. 2022

(prvá časť)

Licencia „A“ - tréner z povolania
Brečka Jaroslav  Tel.: 0944 242 488
Mihalík Marcel  Tel.: 0904 937 181
Morávková Jaroslava, MVDr.  Tel.: 0903 784 827
Ralbovský Jozef  Tel.: 0948 454 273
 
Licencia „C“ tréner - majiteľ
Kubliha Ladislav  Tel.: 0903 390 797

Džokej
Brečka Jaroslav (70 kg)  Tel.: 0944 242 488
Línek Jaroslav (58 kg)  Tel.: 0904 676 652
 
Jazdec z povolania
Ralbovský Jozef (66 kg)  Tel.: 0948 454 273

Zoznam zaregistrovaných stajní 
a prehľad dostihových farieb do 31. 1. 2022

(prvá časť)

BORMANN modrý, biele rukávy s čiernymi hviezdami, 
 č: biela, čierna hv., modrá, čierna hv., čierna, biela hv.
DEMA oranžový, čierne hviezdy na rukávoch, č.: červená, čierna
Dr. Tardík modrý, biele epolety, bieločervené zvislé pruhy na rukávoch,  
 č.: biela, modrá, červená
DS Millennium bordový, tmavozelené rukávy, bordové náramky, logo, 
 č.: tmavozelená, bordová
ELLIPSIS čierny, červené epolety, červený zvislý pruh na rukávoch, 
 č.: čierna, červená
Höfler tyrkysový, ružová hviezda a ružové hviezdy na rukávoch, 
 č.: ružová
KarBoBau s.r.o. SK čierny, biele hviezdy, čierne rukávy, č.: čierna, biela
Kovotvar červený, biely priečny a zvislý pruh, biele manžety a límec,
 šedé rukávy, logo, č.: šedá
KT OBAL biely, modré šerpy krížom, šedé rukávy, č.: modrá, šedá
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM 
 tmavozelený, žlté hviezdy, žlté rukávy, č.: tmavozelená, žltá 
Mihalík Racing červený, čierny zvislý pruh a rukávy, čierny límec, červené 
 manžety, č.: čierna, červená, biela  
Mostry Senica biely, červené epolety, červenobiele kosoštvorce na rukávoch, 
 č.: červená, biela
MPL Racing biely, červené epolety a náramky, znak, 
 č.: červená, biela, červenobiela, modrá
Palček biely, tmavomodré V, bledomodré rukávy, 
 č.: biela, bledomodrá, tmavomodrá
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Quirinus Farm červenomodré lomené pruhy, červenomodré rukávy, 
 č.: modrá, červená, modročervená
RC Farm tmavomodrý, zlaté logo, č.: tmavomodrá, biela
Stajňa Caruso modrý, biela šerpa, biele rukávy, 
 č.: modrobiela, biela, modré hviezdy
Stajňa KOVO modrošedé kosoštvorce, šedé rukávy, č.: modrá, šedá, biela 
Syndikát M3J2 zelený, červené V, zelenočervené diabolo na rukávoch, 
 č.: zelenočervená

Kone zaregistrované v Slovenskej republike 
podľa trénerov do 31. 1. 2022

(prvá časť)

Brečka Jaroslav (14)
DS Millennium (4)
EL CANDELON (FR), 2017, Hdv, Elvstroem (AUS)-Maria Candela (GB) (Spectrum (IRE))
KAISERWALZER (GER), 2013, tHdv, Wiener Walzer (GER)-Kaiserblümchen (GER) (Platini (GER))
MR ZURU (IRE), 2014, Hdv, Famous Name (GB)-Mascara (GB) (Mtoto (GB))
HAKIMPOUR (IRE), 2018, Hdv, Muhaarar (GB)-Hanakiyya (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
KarBoBau s.r.o. SK (1)
PERSIAN PRINCE (GB), 2018, Rv, Sir Percy (GB)-Kelamita (IRE) (Pivotal (GB))
Kovotvar (2)
JAGO (IRE), 2017, Hdv, Footstepsinthesand (GB)-Carraigoona (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE))
MAXIMUM RISK (IRE), 2018, Hdv, Twilight Son (GB)-Hasty (IRE) (Invincible Spirit (IRE))
MPL Racing (5)
FORT RYAN, 2014, Hdv, Ryan (IRE)-Fortaleza (GER) (Lomitas (GB))
HAILEY, 2017, Hdv, Ryan (IRE)-Historina (FR) (E Dubai (USA))
MAJAKOWSKI (IRE), 2017, Hdv, Hillstar (GB)-Maritana (USA) (Rahy (USA))
MANOLLO (GB), 2014, Hdv, Milan (GB)-Wyldello (GB) (Supreme Leader (GB))
STAR (GER), 2011, Bv, Sternkönig (IRE)-St Aye (USA) (Nureyev (USA))
Quirinus Farm (1)
MENY BAY (IRE), 2010, Hda, Footstepsinthesand (GB)-Margaux Dancer (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
Syndikát M3J2 (1)
MORNING PRINCESS (GB), 2017, Hda, Kendargent (FR)-Morning Dust (IRE) (Invincible Spirit (IRE))

Kubliha Ladislav (4)
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM (4)
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))
WAKARIO (CZE), 2019, R, Amico Fritz (GER) -Waka Laura (IRE) (Windsor Knot (IRE))
WHIRTEN (CZE), 2018, Hda, Egerton (GER)-Whitney Risk (CZE) (Security Risk (USA))

Mihalík Marcel (5)
Mihalík Racing (5)
NATTY´STAR, 2017, čHda, Move Your Vision (IRE) - Nelly´S Rock (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE))
PANAMERO (GER), 2020, Hd, Jimmy Two Times (FR)-Prima Directa (GER) (Big Shuffle (USA))
PORTALS NOUS (FR), 2018, Hda, Isfahan (GER)-Pretty Woman (GER) (Wiener Walzer (GER))
VAN DAMME, 2010, Hdv, Desert Track (GB)-Vysnená (Rainbows For Life (CAN))
WIRRWARR (GER), 2016, Rv, Jukebox Jury (IRE)-Wonderful Pearl (GER) (Sholokhov (IRE))



8

Morávková Jaroslava, MVDr. (1)
Mostry Senica (1)
VERSE OF LIFE (FR), 2016, čHda, Diamond Green (FR)-Verseka (IRE) (Xaar (GB))

Ralbovský Jozef (3)
DEMA (1)
ROSARIUS (CZE), 2020, Hd, Rosensturm (IRE)-Royal Sunlight (GB) (Dashing Blade (GB))
ELLIPSIS (2)
CHRISTERRO (CZE), 2020, Vr, Rosensturm (IRE)-Christera (CZE) (In Camera (IRE))
PRIMUS, 2013, Rv, Ryan (IRE)-Particella (GER) (Goofalik (USA))

Štangel Marián (1)
Höfler (1)
SEELÖWE (GER), 2020, Hd, Lucky Lion (GB)-Seepracht (GER) (Tertullian (USA))

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 31. 1. 2022Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 31. 1. 2022

ZOZNAM DLŽNÍKOVZOZNAM DLŽNÍKOV

Majitelia

Adamovic Milos -367,96 €
Clarke Phillip -288,00 €
Despotovic Aleksandar -483,96 €
Honey bunny s.r.o. -83,23 €
HWS - SK s.r.o. -55,62 €
Chlíbek Josef -72,52 €
INDA a.s. -53,22 €
Johnstone Steven -69,36 €
Kameňák Kovářová s.r.o. -27,67 €
Kameňák, s.r.o. -41,17 €
Kolarič Anton -122,33 €
Krhač Dušan -91,01 €
Kuchárik Ján -187,20 €
Mayer René -26,10 €
Mellen Josef -229,52 €
Michaličková Michala -55,66 €
Mikulić Tvrtko Hrvatski Galopski Savez -25,84 €
Minchev Valentin -42,38 €
Nevrkla Daniel -101,40 €
O´Reilly Chryss -659,94 €
Pircher Stefan -123,20 €
Plášková Lucie -45,67 €
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 €
Sector 7 Service, s.r.o. -134,60 €
Scheit Christian, Ing. -61,45 €
Stadnina koni Iwno Sp. z.o.o. -218,00 €
Šimeček Petr -1 283,26 €
Štrbac Lubomir -537,56 €
Vinklárek René -22,68 €
Wieslaw Saniewski Equus Polska  -333,36 €

Jazdci

Červeňák Milan -58,84 €
Henych Jiří -113,65 €
Ilič Željko -11,54 €
Križovič Michal -90,00 €
Šmida Zdenko -299,49 €
Závacký Roman -92,97 €

Tréneri

Janáčková Koplíková Ingrid -33,20 €

Poznámka: Do dlhov sú započítané iba predpisy 
neuhradených záporných platieb (pasív) po ter-
míne splatnosti. Aktíva sa započítavajú všetky.
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Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzkeStanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2022CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2022

Por.                                                                      Názov Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	do	termínu	15.	2.	2022....................................	125,00	€	 25,00	€ 150,00 €  
2.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	po	termíne	15.	2.	2022....................................	150,00	€	 30,00	€ 180,00 €  
3.	 Registrácia	koňa	do	termínu	15.	2.	2022	a	koňa	importovaného	v	roku	2022.............................7,00	€		 1,40	€ 8,40 €
4.	 Registrácia	koňa	po	termíne	15.	2.	2022...................................................................................	12,00	€	 2,40	€ 14,40 €  
5.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	do	termínu	15.	3.	2022...........................	30,00	€	 6,00	€ 36,00 € 
6.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	po	termíne	15.	3.	2022...........................	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.	2022.......................................................	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.	2022.......................................................	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.	2022	................................................	 40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
11.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C”	po	termíne	15.	3.	2022	................................................	 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.	2022.......................................................	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.	2022.......................................................	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.	2022.........................................		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.	2022....	40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
16.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra	-	po	termíne	15.	3.	2022		
	 (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.	2022....	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	10.	1.	2022,	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	1/2021	zo	dňa	18.	12.	2020.		

v	Bratislave	10.	1.	2022			

                                                                                                                                                            JUDr. Marián Šurda, 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 2022 nasledovne:stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2022 nasledovne:
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CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2022CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2022

  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.	2022	(hradí	majiteľ	žrebca)........................................................	bez poplatku  
11.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	8.	2022	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
12.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	po	31.	8.	2022	(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 2022 nasledovne: v kalendárnom roku 2022 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.	2022	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	3/2021	zo	dňa	4.	1.	2021.		

v	Bratislave	3.	1.	2022			

                                                                                                                                                             JUDr. Marián Šurda, 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 €.
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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 2022 nasledovne: v kalendárnom roku 2022 nasledovne: 

Chov

Anglický plnokrvník

Export
(prvá	časť)

do Českej republiky
THIBY CHASE	Hda	2019	po	Innovator	(GER)	z	Thibaud	(GB)	po	Mawatheeq	(USA)
maj.	Zdeňka	Kalužíková,	Bulhary,	14.11.2021

Import
(prvá	časť)

z Českej republiky
MALATAN (CZE)	Hd	2021	po	Sleeping	Indian	(GB)	z	Moulinet	(GB)	po	Desert	Style	(IRE),
maj.	Ing.	Oto	Valachovič,	Bratislava,	31.7.2021
PERSIAN PRINCE (GB)	R	2018	po	Sir	Percy	(GB)	z	Kelamita	(IRE)	po	Pivotal	(GB),
maj.	KarBoBau	s.r.o.,	Most,	8.1.2022
*SANDY SECURITY (CZE) Hd	val	2011	po	Security	Risk	(USA)	zo	Shenai	(CZE)	po	Dara	Monarch	(GB),
maj.	Margaréta	Vaštíková,	Brnište,	15.12.2021
SKYFALL (CZE)	R	2018	po	Shamalgan	(GB)	zo	Stubborn	Love	(GB)	po	New	Approach	(IRE),
maj.	Dominika	Hajnalová,	Dunajská	Lužná,	25.10.2021
SWEET SPARROW (CZE)	R	2021	po	Sleeping	Indian	(GB)	zo	Samantha	for	Love	(GB)	po	Dr	Fong	(USA),
maj.	Ing.	Oto	Valachovič,	Bratislava,	31.7.2021
TEDDY BEAR (FR)	R	val	2017	po	Manduro	(GER)	z	Trip	to	the	Moon	(GB)	po	Fasliyev	(USA),
maj.	KT	OBAL,	s.r.o.,	Jablonica,	5.1.2022

z Francúzska
*NN (FR)	Ra	2020	po	Dariyan	(FR)	z	Ismailia	(FR)	po	Dunkerque	(FR),
maj.	Ing	Rudolf	Csomor,	Dunajská	Streda,	18.1.2022
*NN (FR)	Vr	2020	po	Footstepsinthesand	(GB)	z	Miss	Avonbridge	(IRE)	po	Avonbridge	(GB),
maj.	Ing	Rudolf	Csomor,	Dunajská	Streda,	18.1.2022

* u takto označených koní nebol zatiaľ doručený Exportný certifikát
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Zmena majiteľa
(prvá	časť)

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

BLESSINGTON	 PD	Senica	 Andrea	Dobrovičová,	Šamorín	 1.11.2020
tHd	val	2017	po	Move	Your	Vision	(IRE)	z	Boschka	po	Blobal	Player	(GB)
BLESSINGTON	 Andrea	Dobrovičová,	Šamorín	 Silvia	Vela	Csomorová,	Dunajská	Lužná	
tHd	val	2017	po	Move	Your	Vision	(IRE)	z	Boschka	po	Blobal	Player	(GB)		 1.9.2021
CASTRO (GER)		 Dušan	Milan,	Bratislava	 Julianna	Eschwig-Hajtsová,	Košice
Hd	val	2016	po	Campanologist	(USA)	z	Castilla	(GER)	po	Spectrum	(IRE)		 1.1.2022
NICE LOVE	 Zuzana	Ovečková,	Prietržka	 Tatralam	Slovakia,	s.r.o.,	Spišská	Belá
Hd	2018	po	Mascarpone	(GER)	z	Nelly´s	Rock	(IRE)	po	Rock	of	Gibraltar	(IRE)		 14.1.2022

Vrátenie z nájmu
(prvá	časť)

Meno koňa Nájomca Pôvodný majiteľ Dátum zmeny

NICE LOVE	 Roman	Heleši,	Holíč	 Zuzana	Ovečková,	Prietržka	 31.12.2021
Hd	2018	po	Mascarpone	(GER)	z	Nelly´s	Rock	(IRE)	po	Rock	of	Gibraltar	(IRE)
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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, š.p.. 
Kontaktná adresa:
     
  Závodisko, š. p. 
  Úrad plemennej knihy 
  Starohájska 29  
  852 69 Bratislava 
  tel.: 02 / 624 10 842, fax: 02 / 623 15 221
  e-mail: studbook@zavodisko.sk 
  Stránkové dni: utorok, štvrtok, 8:30 – 15:30 hod. 

  V texte ďalej len ÚPK-ZB

 Plemennú knihu anglického plnokrvníka vydáva Závodisko, š.p. 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. 
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 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.

Zaradenie žrebca do chovu

 O zaradenie žrebca do plnokrvného chovu musí jeho majiteľ KAŽDOROČNE požiadať prostredníctvom 
tlačiva „Žiadosť o udelenie osvedčenia na pôsobenie žrebca v chove anglického plnokrvníka“.

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, 
- žrebec z importu má splnené všetky náležitosti dovozu, 
- majiteľ uhradí poplatok za zaradenie žrebca do chovu podľa cenníka Závodiska, š.p. (u žrebca, ktorý 
na Slovensku v chove dosiaľ nepôsobil je to poplatok za licentáciu novozaradeného žrebca, v každom 
ďalšom roku sa hradí poplatok za obnovenie licentácie),
- licentuje ho výberová komisia pre chov koní menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky.

Až po splnení vyššie uvedených podmienok obdrží majiteľ žrebca Výberovú knihu a pripúšťacie lístky 
a plemenník môže začať pôsobiť v chove.

Zaradenie kobyly do chovu  

 Kobyly sa zaraďujú do chovu JEDNORAZOVO na základe vyplneného tlačiva „Zaradenie kobyly 
do chovu“, ktoré je potrebné zaslať na ÚPK-ZB najneskôr do skončenia pripúšťacieho obdobia (t.j. do 15.7.) 
v prvom 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, 
- kobyla z importu má splnené všetky náležitosti dovozu, 
- majiteľ predloží pas kobyly za účelom vykonania záznamu „Zaradená do chovu“, 
- majiteľ uhradí poplatok za zaradenie kobyly do chovu podľa cenníka Závodiska, š.p. 

Registrácia pripúšťania  

 Pripúšťacie obdobie trvá od 1. februára do 15. júla bežného roku. Každé pripúšťanie je majiteľ
plemenného žrebca povinný zaznamenať na pripúšťacom lístku. Pripúšťacie lístky obdrží majiteľ ple-
menného žrebca, ktorý má platnú licentáciu na dané pripúšťacie obdobie. Pripúšťacie lístky sa nachádzajú 
v pripúšťacom zošite. Každý  pripúšťací lístok má štyri časti: 
 1. zelený lístok sa posiela po skončení pripúšťania kobyly na ÚPK-ZB,
 2. ružový lístok dostane majiteľ pripustenej kobyly a slúži ako doklad o uhradení poplatku pripúšťania 
 (majiteľ kobyly si ho ponechá a preukáže sa ním pri registrácii narodeného žriebäťa v ďalšom roku),
 3. biely lístok je majetkom pripúšťacej stanice (držiteľa žrebca),
 4. posledný biely lístok zostáva v zošite pripúšťania. 
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Pripúšťací lístok obsahuje: 
- meno, rok narodenia a číslo pasu pripúšťanej kobyly, 
- meno majiteľa kobyly, 
- meno žrebca, ktorý pripúšťa kobylu, 
- stav kobyly pred pripustením, 
- údaje o prvom a všetkých ďalších skokoch,
- potvrdenie o vykonaní kontroly identity kobyly, 
- podpis majiteľa žrebca alebo ním povereného pracovníka.

 Zošit s pripúšťacími lístkami je majiteľ žrebca povinný zaslať ihneď po skončení pripúšťacieho 
obdobia na ÚPK-ZB.
 Kobyly anglického plnokrvníka môžu byť pripustené len prirodzenou cestou a majiteľ žrebca resp. 
ním poverený pracovník musí túto skutočnosť potvrdiť na pripúšťacom lístku. Majitelia žrebcov sú povinní 
vyžiadať si od majiteľov pripúšťaných kobýl pas koňa a pred pripustením 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.
 Registrácia pripúšťacích lístkov na ÚPK-ZB je do 31. júla bezplatná, po tomto dátume je spoplatnená 
podľa cenníka Závodiska, š.p.
  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 pripuste-
nie je podložené platným pripúšťacím lístkom, ktorý je vystavený a potvrdený príslušným zahraničným 
Úradom plemennej knihy.

Registrácia narodených žriebät

Pre zaregistrovanie žriebäťa do plemennej knihy je potrebné : 
 1. vyplniť tlačivo „Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania“ 
 2. implantovať žriebäťu mikročip 
 3. overiť rodičovstvo 
 4. odsúhlasiť meno
 5. uhradiť poplatok 

1. Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania 
 Do 31. 8. bežného roku sú všetci chovatelia povinní oznámiť výsledky pripúšťaní z predchádzajú-
ceho roku, a to vyplnením a zaslaním tlačiva „Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania“.
 Na hlásení je okrem iných povinných údajov dôležité presne vyplniť meno majiteľa kobyly v deň jej 
ožrebenia, pretože tento sa stáva chovateľom žriebäťa a jeho prvým majiteľom. Zmenu majiteľa kobyly 
počas žrebnosti je potrebné nahlásiť na tlačive „Hlásenie zmeny“ ešte pred jej ožrebením, 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 zverejnení zoznamu narodených žriebät v plemennej knihe, 
resp. v dodatku plemennej knihy, nebude možné chovateľa dodatočne meniť.

2. implantovať žriebäťu mikročip
 U všetkých žriebät anglického plnokrvníka a klusáka je chovateľ povinný zabezpečiť u žriebäťa 
zavedenie mikročipu do ľavej strany krku. 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 
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jednotnej rádiofrekvenčnej identifikácie zvieratna území SR. Zároveň musí odobrať biologický materiál 
od tohto žriebäťa na overenie rodičovstva zistením genotypu DNA, ktorý bude spracovaný v laboratóriu 
genetiky ÚPZ Nitra - Lužianky.

3. Overenie rodičovstva 
 Od 1.1.2000 pôvod narodených žriebät pred ich zaregistrovaním do Plemennej knihy musí byť ove-
rený 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 uhradiť poplatok za overenie pôvodu narodeného 
žriebäťa Závodisku, š.p., ktoré má uzatvorenú zmluvu s Účelovým plemenárskym zariadením PS SR – 
Laboratórium genetiky v Nitre-Lužiankach. Biologický materiál (krv, hriva) je potrebné odobrať súčasne 
s implantovaním mikročipu, keďže nálepka s čiarovým kódom mikročipu sa nalepuje na sprievodné 
tlačivo žiadosti o analýzu DNA. Sprievodné dokumenty, príp. skúmavky na odber biologického materiálu 
je potrebné si vyžiadať na adrese:  

 Plemenárske služby SR, š.p.  
 ÚPZ Nitra – laboratórium genetiky 
 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. Odsúhlasenie mena žriebäťa 
 Meno žriebäťa určeného na zápis do Plemennej knihy anglického plnokrvníka, klusáka a registra 
NTB môže schvaľovať len ÚPK-ZB. Je potrebné predložiť na schválenie najmenej dva návrhy mien 
pre živonarodené žriebä na tlačive „Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania“. Začiatočné písmeno 
mena žriebäťa musí byť totožné so začiatočným písmenom mena matky. Na pomenovanie koňa sa ďalej 
vzťahujú príslušné ustanovenia Medzinárodnej dohody o chove, dostihoch a stávkach, Dostihového 
poriadku SR (články 338 až 341) a Štatút Slovenskej plemennej knihy anglického plnokrvníka.

5. Uhradenie poplatku 
 Chovateľ je povinný podľa cenníka Závodiska, š.p. uhradiť poplatok za registráciu žriebäťa do Plemennej 
knihy. Výška poplatku závisí od termínu nahlásenia narodeného žriebäťa na ÚPK-ZB. Pod termínom 
nahlásenia narodeného žriebäťa sa rozumie splnenie všetkých požadovaných podmienok pre registráciu 
žriebäťa. Po splnení všetkých uvedených bodov bude žriebä zaregistrované do Plemennej knihy Slovenskej 
republiky a bude mu vystavený pas koňa.

Pas koňa 

 Pas koňa obdrží každý kôň, ktorý je zapísaný v plemennej knihe ako chovateľský výsledok. Vystaviť, 
opraviť alebo doplniť ho môže iba ÚPK-ZB. Pas koňa je dokladom o identite a pôvode koňa zapísaného 
v Plemennej knihe.
 Každá zmena, či už vykonaná alebo zistená, musí byť zaregistrovaná alebo opravená v pase koňa. 
Pri zmene majiteľa, kastrácii alebo zaradení do chovu (doložené príslušným hlásením) a zmene farby 
alebo znakov zistených pri kontrole identity, sa pas koňa odošle na ÚPK-ZB, ktorý vykoná príslušný 
záznam.
 Stratu pasu koňa je potrebné ihneď nahlásiť na ÚPK-ZB. Na požiadanie, po čestnom prehlásení 
o strate a po overení identity koňa môže ÚPK-ZB vystaviť duplikát, ktorý je výrazne označený.
 V prípade, že kôň uhynul alebo bol utratený, musí majiteľ koňa pas vrátiť na ÚPK-ZB, spolu s riadne 
vyplneným a podpísaným tlačivom „Hlásenie zmeny“.
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Osvedčenie o pôvode 

 Osvedčenie o pôvode vydáva ÚPK-ZB 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 prí-
slušnej plemennej knihy a neslúži ako potvrdenie o identite koňa. Žiadateľ musí zaplatiť za vystavenie 
osvedčenia o pôvode poplatok podľa cenníka Závodiska, š.p.

Hlásenie dovozu koňa

 Pri registrácii importu koňa je dovozca povinný vyplniť tlačivo „Hlásenie dovozu“, doručiť ho 
na ÚPK-ZB do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k importu skutočne došlo a uhradiť poplatok podľa 
cenníka Závodiska, š.p.. 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 ÚPK-ZB
spolu s hlásením 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 vy-
vážajúcej krajiny potvrdí vývoz koňa a v prípade, že nie je k dispozícii pas koňa slúži aj pre identifi-
káciu koňa.
 Exportný certifikát sa bežne vystavuje na žiadosť vývozcu. U koní zakúpených na zahraničných 
aukciách je však prax taká, že pôvodný majiteľ/chovateľ koňa v krajine vývozu túto administratívu, 
spojenú s rôzne vysokými poplatkami za export, nevybavuje. Preto dôrazne odporúčame dovozcom 
aktívne komunikovať s agentom, ktorý nákup koňa sprostredkoval, prípadne priamo s úradom plemennej 
knihy vyvážajúcej krajiny, resp. s ÚPK-ZB, ktorý poskytne súčinnosť pri administrácii vývozu.
 Hneď ako dovozca obdrží pas koňa, bez meškania ho doručí na ÚPK-ZB za účelom vykonania 
zápisu nového majiteľa, registrovaného na Slovensku. Pri importe chovnej kobyly je potrebné predložiť 
aj pripúšťací lístok, ak je dovážaná kobyla žrebná.
 Ak importovaný kôň nemá meno, majiteľ pri hlásení dovozu koňa musí požiadať o schválenie mena. 
Meno koňa schvaľuje Úrad plemennej knihy krajiny, v ktorej sa kôň narodil - schvaľovací proces sa 
riadi jeho pravidlami a cenníkom.

Oznámenie vývozu koňa

 Každý cezhraničný presun koňa musí byť nahlásený a podložený príslušným formulárom. Vývoz 
môže byť dočasný alebo trvalý. Štarty dostihových koní v zahraničí, podložené formulárom RCN, 
administruje úsek Dostihovej prevádzky. Každý dočasný vývoz pre iné ako dostihové účely (na obdobie 
najviac 9 mesiacov) a každý trvalý vývoz, je potrebné nahlásiť na ÚPK-ZB na tlačive „Hlásenie vývozu“, 
doručiť ho do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k vývozu skutočne došlo a uhradiť poplatok podľa 
cenníka Závodiska, š.p.
 Po splnení všetkých podmienok ÚPK-ZB zašle príslušný doklad (BCN, GNM alebo Exportný certifikát) 
príslušnému Úradu plemennej knihy v zahraničí.
 Vývoz žriebäťa do jedného roku musí byť ohlásený na ÚPK-ZB s dostatočným predstihom, aby 
mohla byť vykonaná kontrola identifikačných znakov a vystavený pas vyvážaného žriebäťa.
 Ak kôň z rôznych príčin nebude vyvezený do určenej krajiny, je vývozca povinný túto zmenu hneď 
nahlásiť na ÚPK-ZB, aby neboli zaslané exportné doklady. Poplatok sa nevracia.

Hlásenie zmeny majiteľa

 Pri zmene majiteľa (nájomcu) je nový majiteľ (nájomca) povinný vyplniť formulár „Hlásenie zmeny“ 
a predložiť ho na ÚPK-ZB 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 
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bude Závodisko, š.p., vyžadovať aj písomné vyjadrenie pôvodného a nového majiteľa (nájomcu), kto znáša 
náklady spojené s prípadným štartom koňa v dostihoch. Tlačivo „Hlásenie zmeny“ musí byť podpísané 
pôvodným i novým majiteľom a je potrebné ho predložiť na ÚPK-ZB 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 ÚPK-ZB 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 „Hlásenie zmeny“ vyplňuje majiteľ resp. tréner 
dostihového koňa a zasiela ho spolu s pasom koňa na ÚPK-ZB 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 na ÚPK-ZB 
na tlačive „Hlásenie zmeny“, a to do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k udalosti došlo. Zároveň musí 
zaslať pas daného koňa na ÚPK-ZB, kde sa archivuje.

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 €.
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