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TERMÍNOVÁ LISTINA NA ROK 2019

	 1.	 7.	4.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 46.	Jarná	cena	Petržalky	(st.ch.,	5r+,	3800	m)
	 2.	 14.	4.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 22.	Veľká	aprílová	cena	(rovina	I.	kat.,	4r+,	1800	m)
	 3.	 21.	4.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 31.	Cena	trojročných	kobýl	(rovina	I.	kat.,	3rk,	1700	m)
	 	 	 	 	 33.	Cena	trojročných	žrebcov	(rovina	I.	kat.,	3rž,	1700	m)
	 4.	 5.	5.	2019	 Šurany	 14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	 5.	 12.	5.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 27.	Jarná	cena	kobýl	(rovina	Listed,	3rk,	1700	m)
     27.	Veľká	jarná	cena	(rovina	Listed,	3rkž,	1700	m)	
	 	 	 	 	 27.	Jarná	míľa	(rovina	I.	kat.,	4r+,	1600	m)
	 	 	 	 	 33.	Veľká	májová	cena	(rovina	I.	kat.,	4r+,	2400	m)
	 6.	 19.	5.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 29.	Prípravná	cena	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1200	m)
	 7.	 2.	6.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 41.	ročník	Turf-gala
	 	 	 	 	 36.	Veľká	cena	Slovenska	(rovina	Gd-3,	4r+,	2400	m)
     36.	Cena	Ministerstva	pôdohospodárstva	
	 	 	 	 	 a	rozvoja	vidieka	SR	(rovina	Gd-3,	3r+,	1200	m)
	 8.	 9.	6.	2019	 Topoľčianky	14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	 9.	 23.	6.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 26.	Zlatý	bičík	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1400	m)	
	10.	 30.	6.	2019	 Topoľčianky	14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	11.	 14.	7.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 27.	Slovenské	derby	(rovina	Gd-3,	3rkž,	2400	m)
	12.	 21.	7.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	13.	 11.	8.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 Cena	turfu	(rovina	I.	kat.,	3r+,	2400	m)
	14.	 25.	8.	2019	 Senica	 14:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
 15.	 1.	9.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 27.	Slovenské	Oaks	(rovina	Listed,	3rk,	2000	m)
16.	 15.	9.	2019	 Bratislava	 14:00	hod.	 Tatranská	cena	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1200	m)	 
	17.	 29.	9.	2019	 Bratislava	 13:00	hod.	 27.	Slovenský	St.	Leger	(rovina	Listed,	3rkž,	2800	m)		
	 	 	 	 	 24.	Cena	Whisky	(rovina	I.	kat.,	3rk+,	1800	m)
18.	 6.	10.	2019	 Bratislava	 13:00	hod.	 35.	Karpatská	cena	(rovina	Listed,	2rkž,	1600	m)
	 	 	 	 	 26.	Cena	zimnej	kráľovnej	(rovina	I.	kat.,	2rk,	1600	m)
	 	 	 	 	 9.	Jesenný	hendikep	(rovina	I.	kat.,	3r+,	1800	m)
	19.	 20.	10.	2019	 Bratislava	 12:00	hod.	 rovinové	a	prekážkové	dostihy
	20.	 27.	10.	2019	 Bratislava	 12:00	hod.	 10.	Veľká	októbrová	cena	(rovina	I.	kat.,	3r+,	2000	m)

Miesto	konania	dostihov	 Počet	dostihových	dní

Bratislava 16
Topoľčianky	 2
Senica	 1
Šurany	 1

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

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2019

Por.                                                                      Názov Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	do	termínu	28.	2.	2019....................................	125,00	€	 25,00	€ 150,00 €  
2.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	po	termíne	28.	2.	2019....................................	150,00	€	 30,00	€ 180,00 €  
3.	 Registrácia	koňa	do	termínu	28.	2.	2019	a	koňa	importovaného	v	roku	2019.............................7,00	€		 1,40	€ 8,40 €
4.	 Registrácia	koňa	po	termíne	28.	2.	2019...................................................................................	12,00	€	 2,40	€ 14,40 €  
5.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	do	termínu	15.	3.	2019...........................	30,00	€	 6,00	€ 36,00 € 
6.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	po	termíne	15.	3.	2019...........................	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.	2019.......................................................	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.	2019.......................................................	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.	2019	................................................	 40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
11.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C”	po	termíne	15.	3.	2019	................................................	 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.	2019.......................................................	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.	2019.......................................................	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.	2019.........................................		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.	2019....	40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
16.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra	-	po	termíne	15.	3.	2019		
	 (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.	2019....	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.	2019,	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	1/2018	zo	dňa	8.	1.	2018.		

v	Bratislave	17.	12.	2018			

                                                                                                                                                            Ing. Tomáš Zajac, v. r.  
                                                                                                                                                                       riaditeľ

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 2019 nasledovne:
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Podmienky pre vydávanie licencií,
registrácie koní a stajní pre rok 2019

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 1/2019 uverejnený 
v tomto Vestníku.

KAŽDÝ ŽIADATEĽ O LICENCIU OKREM VYPLNENEJ ŽIADOSTI PREDLOŽÍ: 

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

Jazdec z povolania: 
- výučný list (len pre prvú žiadosť) 
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2019, resp. zmluva o poistení proti úrazom u žiadateľov, 
ktorí platnú zmluvu doposiaľ nepredložili 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní 
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm 

Jazdec-žiak 
Žiacka licencia môže byť vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 16 rokov a absolvovala 
najmenej 6 mesiacov nepretržitej výučby v odbore jazdec-ošetrovateľ koní. 
Potrebné náležitosti:  
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov 
- odporúčanie riaditeľa strednej odbornej školy / učilišťa, ktorého je žiadateľ žiakom 
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2019, resp. zmluva o poistení proti úrazom u žiadateľov, 
ktorí platnú zmluvu doposiaľ nepredložili 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní 
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm

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

Jazdec-amatér 
Amatérska licencia môže byť vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 15 rokov, nepracuje za 
mzdu v dostihovej stajni, nie je vyučená v odbore jazdec-ošetrovateľ koní a nikdy nejazdila dostihy za mzdu alebo 
odmenu (s výnimkou dostihov absolvovaných v žiackom stave). 
Potrebné náležitosti:  
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov 
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2019 a zmluva o poistení proti úrazom u žiadateľov, ktorí 
platnú zmluvu doposiaľ nepredložili 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní 
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm 
- odporúčanie od trénera z povolania - držiteľa licencie „A“, ak žiadateľ nedosiahol aspoň 5 víťazstiev 
- úspešné zloženie skúšky z Dostihového poriadku SR.
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Termíny skúšok amatérskych jazdcov 

Skúšky žiadateľov o licenciu jazdec-amatér sa budú konať v termíne: 
8. 3. 2019 (piatok) o 9.00 hod.  

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

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

Podmienkou vydania všetkých druhov jazdeckých licencií je predloženie dokladu o zaplatení úrazového 
poistenia na rok 2019. 

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

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

 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
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  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.“.

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 2019 je to do 28. 2. za poplatok 150 € vrátane DPH, po 28. 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).  

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

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

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU KONÍ  

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

REGISTRÁCIA KONÍ V CENTRÁLNEJ EVIDENCII  

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

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

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

To isté platí aj u chovných kobýl a plemenných žrebcov.

   Všetky registračné poplatky budú platené prostredníctvom Zúčtovacieho centra ZB. Prostriedky na účtoch 
klientov ZC musia byť dostatočné na vykrytie všetkých poplatkov spojených s registráciou stajní, koní, licencií 
a iných, podľa Cenového výmeru č. 1/2019. 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. 2019

(prvá časť)

Licencia „A“ - tréner z povolania
 
Cagáň Ján, Ing. tel.: 0903 165 609
Línek Jaroslav tel.: 0904 676 652
Ralbovský Jozef tel.: 0948 454 273

Licencia „B“
Štangel Marián tel.: 0903 135 609
Tomek Tibor tel.: 0908 721 983
 
Licencia „C“ - tréner-majiteľ
Kubliha Ladislav tel.: 0903 390 797
Tomková Kristína tel.: 0915 750 230

Džokej
*Línek Jaroslav (58 kg) tel.: 0904 676 652

Jazdec z povolania
Ralbovský Jozef (65 kg) tel.: 0948 454 273

*zatiaľ nebol predložený doklad o úhrade úrazovej poistky

Zoznam zaregistrovaných stajní 
a prehľad dostihových farieb do 31. 1. 2019

(prvá časť)

Count of Tuscany biely, tyrkysové epolety a rukávy, č.: tyrkysová, biela
DS Millennium bordový, tmavozelené rukávy, bordové náramky, 
 logo vpredu a vzadu, č.: tmavozelená, bordová
DS RE&LA Frančák SK modrobiele šikmé pruhy, modré rukávy, 
 č.: biela, modrá, modrobiela
Frančák – Dvorce SK modrobiele šikmé pruhy, biele rukávy, modré náramky, 
 č.: biela, modrá
KT OBAL biely, modré šerpy, šedé rukávy, č.: modrá, šedá
KUBLIHA & SMOLIK HORSE 
RACING TEAM tmavozelený, žlté hviezdy, žlté rukávy, č.: tmavozelená, žltá 
Lokotrans Slovakia oranžový, čiernobiela šachovnica na rukávoch, logo, 
 č.: oranžovočierna, čierna, oranžová
Palček biely, tmavomodré V, bledomodré rukávy, 
 č.: biela, bledomodrá, tmavomodrá
PRÉRIA biely, čiernožlté ramená, bielo-čierno-žlté rukávy, 
 č.: čierna, žltá
Sky Group biely, modré epolety, modré rukávy a biele hviezdy, 
 č.: modrá, biela
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Štangel Racing šedý, čierne rukávy, vzadu nápis, č.: čierna, šedá, biela
TJ Slávia Šurany červenobiele zvislé pruhy, červené rukávy, 
 č.: červená, čierna, červenobiela
VICTORY FARM polený modro-strieborný, modré manžety, logo, 
 č.: modrá, biela, modrobiela
Wuelto pol zelený, pol žltý, zelenožlté kruhy, žlté rukávy, 
 č.: zelená, žltá

Kone zaregistrované v Slovenskej republike 
podľa trénerov do 31. 1. 2019

(prvá časť)

Cagáň Ján, Ing. (11)
Lokotrans Slovakia (6)
KRÖSUS (GER), 2010, tHdv, Sholokhov (IRE) – Königsalpen (GER) (Second Set (IRE))
MATAKAN (IRE), 2014, Hd, Getaway (GER) – Customary Chorus (IRE) (Linamix (FR))
PARIS EIFFEL (IRE), 2013, Hdv, Oscar (IRE) – Inchiquin Princess (IRE) (Bob Back (USA))
REGAL BREEZE (IRE), 2013, Hdv, Royal Applause (GB) – Eastern Breeze (IRE) (Red Ransom (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))
TJ Slávia Šurany (5)
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))
VANALCO (FR), 2009, Bv, Dom Alco (FR) – Indianabelle (FR) (Useful (FR))

Kubliha Ladislav (5)
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM (5)
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))
MAGIC BLACK, 2016, tHdv, Blue Coral (IRE) – Marion (Czas (POL))
RED BURG (FR), 2014, Hdv, Sageburg (IRE) – Red Folie (USA) (Johannesburg (USA))
VIVA NATÁLIA (CZE), 2015, tHda, Rosensturm (IRE) – Vajgara (CZE) (House Rules (USA))

Ralbovský Jozef (4)
Count of Tuscany (1)
SUNDAY GALILEA, 2017, Hda, Move Your Vision (IRE) – Sheila Of Light (Ray Of Light (IRE))
Sky Group (2)
REBELIAN (FR), 2015, Hd, Cockney Rebel (IRE) – Cobblestone Road (USA) (Grindstone (USA))
SOSLAN, 2017, tHd, Move Your Vision (IRE) – Skifia (IRE) (Intense Focus (USA))
Wuelto (1)
WUELTO, 2010, Hdv, Rosensturm (IRE) – Wincara (CZE) Beccari (USA))

Štangel Marián (4)
Štangel Racing (4)
MARIAN (FR), 2013, Hdv, Turtle Bowl (IRE) – Lunacat (FR) (One Cool Cat (USA))
MOOREEN, 2014, Ra, Calming Influence (IRE) – Marnaari (Capri (GB))
RUBYCHOP (FR), 2014, Hdv, Captain Chop (FR) – Red Ballerina (IRE) (Hawk Wing (USA))
SUMMER HILL (HUN), 2010, Hdv, Lidohill (GB) – Sunny Girl (HUN) (Jolly Groom (USA))
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Tomek Tibor (7)
KT OBAL (7)
ALLOUVILLE (FR), 2016, Hda, Anodin (IRE) – Yerba Soldado (IRE) (Hurricane Run (IRE))
DIANE DE GRANDCAMP (FR), 2015, Hda, Medecis (GB) – Danzigs Grandchild (USA) (Anabaa (USA))
FAYAFI (FR), 2015, Ba, Style Vendome (FR) – Bayaka (FR) (Nayef (USA))
HARRIET (FR), 2017, Hda, Champs Elysees (GB) – Heaven´ S Heart (IRE) (Captain Rio (GB))
ONEDEVIL IN PARIS (IRE), 2014, Hdv, Dark Angel (IRE) – Shepton Mallet (FR) (Ocean Of Wisdom (USA))
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))

Tomková Kristína (5)
KT OBAL (5)
CODY (FR), 2016, B, 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))
PASCAL (GB), 2015, Hdv, Dabirsim (FR) – Parivash (GB) (Singspiel (IRE))
SWEET JIMMY (CZE), 2016, Hdv, Move Your Vision (IRE) – Snowden Girl (GER) (Desert Prince (IRE))

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 1. 2. 2019

Majitelia

Adamovic Milos - 367,96 €
Aqua Trend a.s. - 2,40 €
Bamford Carole Gray - 4,16 €
Bartmann Claudio - 172,20 €
Bergendi Václav - 8,60 €
Bič František  - 3,09 €
Bičová Michaela - 9,67 €
Coufal Ivan - 7,88 €
Despotovic Aleksandar - 483,96 €
Dvořák Jiří - 253,80 €
Eurokoberce s.r.o. - 2,28 €
Evidencia Dokumentation HB - 83,29 €
Follauf Jaromír - 8,60 €
Foukal Milan - 2,18 €
GM Electronic spol. s.r.o. - 3,00 €
Hanáček Pavel , Ing. - 13,60 €
Honey bunny s.r.o. - 83,23 €
Hřebčín Křenek spol. s r.o. - 46,05 €
Ivanović Vojislav - 3,32 €
Jančar Petr - 24,10 €
JOSPO s.r.o. - 9,26 €
Kaucký Josef - 9,54 €
Kazík Luboš - 8,60 €
Kolarič Anton - 122,33 €

Koruna Academy s.r.o. - 2,00 €
Kovář Václav - 3,40 €
Krhač Dušan - 91,01 €
Kronenberger Anton - 5,00 €
Kupka Petr - 5,49 €
Lishchuk Grygoriy - 850,16 €
Litwiniak Krzysztof - 4,10 €
MADORE Stav s.r.o. - 10,94 €
Marková Zdeňka, Mgr. - 12,17 €
Mašková Kristýna - 336,80 €
Mayer René - 26,10 €
Mellen Josef - 3,60 €
Metropolite Turf, s.r.o. - 10,44 €
Mezník Jiří - 5,92 €
Mičánek Aleš - 4,32 €
Mlečenková Ivana - 152,80 €
Novotná (Kisza) Beata, Bc. - 6,71 €
Odcházel - JOLY (SVK) Jiří - 112,00 €
Oravská Lucia - 45,37 €
O´Reilly Chryss - 659,94 €
Paclík Jiří, Ing. - 10,02 €
Palyza Jan - 3,60 €
Pircher Stefan - 123,20 €
Plšek František - 6,80 €
Poľsko/Dobosz Krysztof i Jolanta - 3,98 €
Poľsko/Falzmann Maria - 78,38 €

ZOZNAM DLŽNÍKOV
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Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 1. 2. 2019

Poľsko/Kartus Jakub i Wroblewski Patryk - 12,58 €
Poľsko/Kaszubowski M. i Wroblewski Patryk - 63,02 €
Poľsko/Pietrzak Andrzej - 322,27 €
Pulka David - 5,16 €
Rapca WELYA Alexander, Ing. - 6,10 €
Residence Jírny s.r.o. - 12,80 €
Ročák r.č. Michal - 679,51 €
Sector 7 Service, s.r.o. - 134,60 €
Scheit Christian, Ing. - 61,45 €
Sky Group Slovakia, s.r.o. (CZE) - 2 276,65 €
Slettemark Jan-Erik - 675,96 €
Sloval Invest a.s. - 336,67 €
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 €
Strnisko - Autoopravovňa Peter - 83,60 €
Sukič Dejan - 2,32 €
Šimeček Petr - 124,86 €
Škrášková Alena - 21,64 €
Štrbac Lubomir - 537,56 €
Táborská Petra - 3,59 €
Tax Reform s.r.o. - 10,96 €
Telivér Farm Kft. - 5,31 €
Thurner Marion, Dr. - 8,60 €
Tibor Papšo - Skalka, Ing. - 9,40 €
Urban Martin - 9,43 €
Vedralová Hana, JUDr. - 38,04 €
Vigaš Pavel - 350,93 €
Vinklárek René - 18,65 €
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 €

Žďárský Hubert - 103,00 €

Jazdci

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 €
Milojevič Miloš - 6,70 €
Perović Djordje - 8,96 €
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.
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1.	 27.	Veľká	jarná	cena	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1700	m
 20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
 Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 štvrtok	 14.	3.	2019	 12.00	hod.	 170	€ (204	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 23. 4. 2019 10.00 hod. 850 € (1020 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 23.	4.	2019	 10.00	hod.	 250	€ (300	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky pondelok 6. 5. 2019 10.00 hod. 2100 € (2520 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 7.	5.	2019	 		10.00	hod.	 380	€ (456	€ s	DPH)

2.	 27.	Jarná	cena	kobýl	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1700	m
 20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
 Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
 Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 štvrtok	 14.	3.	2019	 12.00	hod.	 170	€ (204	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 23. 4. 2019 10.00 hod. 850 € (1020 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 23.	4.	2019	 10.00	hod.	 250	€ (300	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky pondelok 6. 5. 2019 10.00 hod. 2100 € (2520 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 7.	5.	2019	 10.00	hod.	 380	€ (456	€ s	DPH)

11.	dostihový	deň	-	14.	7.	2019	Bratislava

1.	 27.	Slovenské	derby	–	rovina	(SVK	Gd-3)	–	2400	m
 55 000 € (27 500 – 12 650 – 8250 – 3850 – 2750)
 Majiteľské prémie: 7500 € (3000 - 2250 - 1500 - 750) pre štyri najlepšie umiestnené kone v slovenskom   
 tréningu.
 Chovateľské prémie: 4500 € (3000 - 1500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 5000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 štvrtok	 14.	3.	2019	 12.00	hod.	 350	€ (420	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 14. 5. 2019 10.00 hod. 1750 € (2100 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 14.	5.	2019	 10.00	hod.	 480	€ (576	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 25. 6. 2019 10.00 hod. 4150 € (4980 € s DPH)

PROPOZÍCIE KLASICKÝCH DOSTIHOV V ROKU 2019

Uzávierka	prihlášok	na	všetky	klasické	dostihy	je	
vo	štvrtok	14.	marca	2019	o	12.00	hod.

5.	dostihový	deň	-	12.	5.	2019	Bratislava
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3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 25.	6.	2019	 10.00	hod.	 620	€ (744	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky štvrtok 4. 7. 2019 10.00 hod. 7250 € (8700 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 pondelok	 8.	7.	2019	 10.00	hod.	 750	€ (900	€ s	DPH)

15.	dostihový	deň	-	1.	9.	2019	Bratislava	

1.	 27.	Slovenské	Oaks	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2000	m
 20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
 Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
 Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 štvrtok	 14.	3.	2019	 12.00	hod.	 70	€ (84	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 4. 6. 2019 10.00 hod. 350 € (420 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 4.	6.	2019	 10.00	hod.	 160	€ (192	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 16. 7. 2019 10.00 hod. 1150 € (1380 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 16.	7.	2019	 10.00	hod.	 240	€ (288	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky pondelok 26. 8. 2019 10.00 hod. 2350 € (2820 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 27.	8.	2019	 10.00	hod.	 330	€ (396	€ s	DPH)

17.	dostihový	deň	-	29.	9.	2019	Bratislava

1.	 27.	Slovenský	St.	Leger	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2800	m
 20 000 € (10 000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
 Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2700 € (1800 - 900) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 štvrtok	 14.	3.	2019	 12.00	hod.	 70	€ (84	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 25. 6. 2019 10.00 hod. 350 € (420 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 25.	6.	2019	 10.00	hod.	 160	€ (192	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 13. 8. 2019 10.00 hod. 1150 € (1380 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 13.	8.	2019	 10.00	hod.	 240	€ (288	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky pondelok 23. 9. 2019 10.00 hod. 2350 € (2820 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 24.	9.	2019	 10.00	hod.	 330	€ (396	€ s	DPH)

V	prípade,	že	do	klasických	dostihov	bude	k	termínu	uzávierky	prihlášok	prihlásených	menej	
ako	30	koní,	budú	tieto	dostihy	otvorené	do	termínu	prvého	škrtania	(čl.	171	písm.	d)	DP).
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1. 36. Veľká cena Slovenska - rovina (SVK Gd-3) - 2400 m
30 000 € (15 000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Majiteľské prémie: 4000 € (1600 - 1200 - 800 - 400) pre štyri najlepšie umiestnené kone v slovenskom 
tréningu.
Chovateľské prémie: 3000 € (2000 - 1000) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: štvrtok  21. 3. 2019 12.00 hod. 120 € (144 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 600 € (720 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 240 € (288 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky utorok  21. 5. 2019 10.00 hod.  1800 € (2160 € s DPH)
3. zápisné (2. škrtanie)  utorok  21. 5. 2019 10.00 hod. 360 € (432 € s DPH)
 3. dodatočné prihlášky štvrtok  23. 5. 2019 10.00 hod.  3600 € (4320 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  24. 5. 2019 12.00 hod. 480 € (576 € s DPH)

2. 36. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  - rovina (SVK Gd-3) - 1200 m
25 000 € (12 500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 2100 € (1400 - 700) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 60,5 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: štvrtok  21. 3. 2019 12.00 hod. 100 € (120 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 500 € (600 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 200 € (240 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky utorok  21. 5. 2019 10.00 hod.  1500 € (1800 € s DPH)
3. zápisné (2. škrtanie)  utorok  21. 5. 2019 10.00 hod. 300 € (360 € s DPH)
 3. dodatočné prihlášky štvrtok  23. 5. 2019 10.00 hod.  3000 € (3600 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  24. 5. 2019 12.00 hod. 400 € (480 € s DPH)

3. 35. Starohájske kritérium - rovina (SVK Listed) - 2000 m
15 000 € (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Majiteľské prémie: 1800 € (900 - 540 - 360) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

PROPOZÍCIE 41. TURF-GALA, BRATISLAVA 2. 6. 2019

Uzávierka prihlášok do piatich najvýznamnejších dostihov Turf-gala
je vo štvrtok 21. marca 2019 o 12:00 hod.

7. dostihový deň - 2. 6. 2019 Bratislava
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Uzávierka prihlášok: štvrtok  21. 3. 2019 12.00 hod. 60 € (72 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 180 € (216 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 120 € (144 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky utorok  21. 5. 2019 10.00 hod.  540 € (648 € s DPH)
3. zápisné (2. škrtanie)  utorok  21. 5. 2019 10.00 hod. 180 € (216 € s DPH)
 3. dodatočné prihlášky štvrtok  23. 5. 2019 10.00 hod.  1080 € (1296 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  24. 5. 2019 12.00 hod. 240 € (288 € s DPH)

4. 27. Cena Arvy - rovina (SVK Listed) - 1800 m
15 000 € (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Majiteľské prémie: 1800 € (900 - 540 - 360) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť 58 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: štvrtok  21. 3. 2019 12.00 hod. 60 € (72 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 180 € (216 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 120 € (144 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky utorok  21. 5. 2019 10.00 hod.  540 € (648 € s DPH)
3. zápisné (2. škrtanie)  utorok  21. 5. 2019 10.00 hod. 180 € (216 € s DPH)
 3. dodatočné prihlášky štvrtok  23. 5. 2019 10.00 hod.  1080 € (1296 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  24. 5. 2019 12.00 hod. 240 € (288 € s DPH)

5. 36. Cena Scottish Rifla - rovina (SVK Listed) - 1800 m
15 000 € (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
Majiteľské prémie: 1800 € (900 - 540 - 360) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: štvrtok  21. 3. 2019 12.00 hod. 60 € (72 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 180 € (216 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 4. 2019 10.00 hod. 120 € (144 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky utorok  21. 5. 2019 10.00 hod.  540 € (648 € s DPH)
3. zápisné (2. škrtanie)  utorok  21. 5. 2019 10.00 hod. 180 € (216 € s DPH)
 3. dodatočné prihlášky štvrtok  23. 5. 2019 10.00 hod.  1080 € (1296 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  24. 5. 2019 12.00 hod. 240 € (288 € s DPH)
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Zápisnica z pracovného stretnutia majiteľov dostihových koní
so zástupcami Závodiska, š.p. a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Bratislava, 9. 1. 2019

Prítomní:  

za majiteľov dostihových koní:  Jaroslav Brečka, Ing. Tibor Cvik, Ladislav Kubliha, Ing. Zuzana Kubovičová 
(v z. PD Senica), Marcel Mihalík, Jozef Morávek, Ing. Miroslav Piskla, Peter Strnisko, Marián Štangel, Ing. 
Oto Valachovič, Ing. Ján Cagáň – predseda Asociácie profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní
za MPRV SR: Ing. Štefan Ryba, PhD. – generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, 
predseda dozornej rady Závodiska, š.p., Ing. Peter Juhász, riaditeľ odboru živočíšnej výroby, člen DR ZB, š.p.,
za Závodisko, š.p.: Ing. Tomáš Zajac – riaditeľ, Ing. Ján Valtýni – vedúci úseku dostihovej prevádzky

Program stretnutia:

 1) Vyhodnotenie dostihovej sezóny 2018 a informácia o príprave dostihovej sezóny 2019.
 2) Plánované a realizované investície na Závodisku, š.p. v roku 2019.
 3) Výhľad na ďalšie obdobie.
 4) Diskusia.

Stretnutie otvoril riaditeľ ZB, š.p. Ing. Zajac a privítal prítomných, poďakoval najmä za osobnú účasť gene-
rálnemu riaditeľovi sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ing. Rybovi, PhD.

 K bodu 1)
 V hodnotení sezóny 2018 Ing. Valtýni uviedol, že v porovnaní s predchádzajúcim úspešným rokom 2017, 
uplynulá sezóna pre slovenských majiteľov nedopadla dobre. Zapríčinil to najmä početne aj kvalitatívne 
mimoriadne slabý klasický ročník. V roku 2018 bolo na Slovensku registrovaných 54 trojročných koní 
(v roku 2017 to bolo 65), z ktorých len 43 štartovalo (61 v roku 2017), absolvovali spolu 202 štartov (290) 
a získali dotácie v celkovom objeme 55 130 € (187 335 €), čo predstavuje priemer na jedného štartujúceho 
koňa 1282 € (3071 €). To je v medziročnom porovnaní dramatický rozdiel.
 Ďalším významným faktorom sezóny 2018 bol 40% pokles počtu štartov zahraničných koní v „prevádzko-
vých“ dostihoch II.-V. kategórie, čo sa prejavilo znížením priemerného počtu štartujúcich koní v týchto 
kategóriách dostihov z 9,2 na 8,1.
 Pokračuje aj negatívny trend v prekážkových dostihoch, kde priemerný počet štartujúcich koní kontinuálne 
klesá (z 8,0 v roku 2013 na 6,2 v roku 2018). Celkovo sa priemerný počet štartujúcich koní vo všetkých 
dostihoch znížil z 8,9 na 8,0.
 Aj z toho dôvodu sa pre sezónu 2019 počíta s miernym znížením počtu dostihov na 131 rovinových 
(vlani 138) a 25 prekážkových (vlani 27). Prítomní dostali k dispozícii návrh termínovej listiny 2019, obsahujúci 
19 dostihových dní (15 v Bratislave, 2 v Topoľčiankach a po jednom v Šuranoch a v Senici). Na základe dohody 
s organizátormi mimobratislavských mítingov boli stanovené termíny dostihov v Šuranoch na 5. mája, 
v Topoľčiankach na 9. a 30. júna a v Senici na 25. augusta. O podmienkach organizovania dostihov 
v Topoľčiankach prebehne v najbližších dňoch rokovanie s vedením Národného žrebčína. Ing. Valtýni 
v krátkosti prezentoval zmeny v termínovej listine, ktoré sa opäť týkajú najmä jesennej časti sezóny, v kontexte už 
zverejnenej termínovej listiny v Českej republike a plánovanými najvýznamnejšími podujatiami v Maďarsku.
 V diskusii k bodu č. 1) Ing. M. Piskla najmä v súvislosti s klesajúcim počtom koní v prekážkových 
dostihoch poukázal na horšiu kvalitu dostihovej dráhy v Bratislave, spôsobenú najmä teplým a suchým 
počasím a poruchami na zavlažovacom zariadení. Prítomní sa zhodli, že úprave dostihovej dráhy 
je potrebné venovať väčšiu pozornosť a vyčleniť viac finančných prostriedkov. Ing. Zajac v reakcii poukázal 
na technický a personálny stav na úseku dostihových služieb, ktorý je neutešený. Na uspokojivú starostlivosť 
o dostihovú dráhu je potrebné zvýšiť náklady rádovo v desiatkach tisíc eur. Viacerí z prítomných majiteľov 
dostihových koní ponúkli ústretovosť a pomocnú ruku pri riešení problému s narastajúcimi požiadavkami 
na údržbu dráhy v súvislosti s čoraz častejšími dlhými obdobiami sucha počas letných mesiacov.

 K bodu 2)
 Riaditeľ ZB, š.p. Ing. Zajac predstavil investície pre rok 2019, ktoré už sa sčasti zrealizovali (nová 
zámková dlažba v hľadiskovej časti), resp. sú v pláne realizácie do začiatku dostihovej sezóny (7. apríla). 
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Hlavným cieľom je vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre návštevníkov (nové gastro-zariadenia s modernou ponu-
kou jedál a nápojov, nové detské ihrisko), investície umožňujúce lepšie využiť obchodný potenciál areálu 
(turniketový systém vstupov s evidenciou návštevnosti nielen na dostihoch, ale aj iných akciách) a investície 
odstraňujúce havarijný stav (nové pohybové zariadenie pre kone v hospodárskom dvore, výmena strechy 
na stajni č. 1 v hosp. dvore). Oveľa väčší dôraz bude v roku 2019 kladený na komerčné využitie areálu, aj tu 
však ZB, š.p. naráža na prekážky v nedostatočnej infraštruktúre (absencia turniketov, chátrajúce oplotenie).
 Z hľadiska propagácie sa pripravuje zmena marketingovej stratégie, zameraná na modernejšiu komuni-
káciu a vyššiu aktivitu v on-line prostredí. Prebiehajú rokovania s RTVS o odvysielaní priamych prenosov 
z najvýznamnejších dostihových dní sezóny. Minulý rok  mal prenos z derby vynikajúcu sledovanosť, vďaka 
vysielaciemu času v rámci etapy Tour de France. Hlavným cieľom všetkých opatrení je zvýšenie merateľnej 
návštevnosti a tým pádom zvýšenie atraktivity pre reklamných partnerov.
 V diskusii Ing. Cvik pomenoval ako jeden z hlavných dôvodov stagnácie malý záujem návštevníkov o 
stávkovanie po zrušení kurzových stávok, apeloval na urýchlené riešenie stávkovania s tým, že národná 
lotériová spoločnosť TIPOS v nedávnej minulosti deklarovala pripravenosť prevádzkovať dostihové stávky.  
 Ing. Piskla poukázal na nevyhovujúce podmienky pre náročnejších klientov, resp. chýbajúce možnosti 
na zorganizovanie pracovno-spoločenského stretnutia s obchodnými partnermi a potenciálnymi sponzormi 
v kultúrnom prostredí na dostihoch. Operatívnym, ale dočasným riešením, by mohla byť jednoduchá 
inštalácia VIP stanu, resp. zriadenie iného zodpovedajúceho priestoru. Absencia modernej a kultúrnej in-
fraštruktúry je tiež hlavným dôvodom, prečo je takmer nemožné zazmluvniť veľkého, generálneho reklam-
ného partnera Závodiska ako celku, ale je potrebné sa sústrediť na množstvo dielčích partnerov s menším 
objemom finančnej, resp. bártrovej spolupráce.
 Ing. Zajac v reakcii na problematiku stávkovania uviedol, že súčasný stávkový systém je v nevyhovujúcom 
stave a pracuje sa na riešení, k nemu ale nie je možné dospieť zo dňa na deň, ani z roka na rok. Limitujúcimi 
faktormi sú súčasná licencia ZB, š.p. na prevádzku dostihových stávok, pripravovaná legislatíva, ako aj 
ponuka, ktorú je ZB, š.p. schopné poskytnúť inej stávkovej kancelárii. Rokovania ale prebiehajú.

 K bodu 3)
 Ing. Ryba, PhD. zhrnul pohľad Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré vníma dostihovú 
prevádzku ako reprezentatívnú súčasť agrorezortu, dostihy sú súčasťou histórie a kultúrno-spoločenského 
koloritu a dostihová dráha je ideálnym miestom na trávenie voľného času pre široké vrstvy bratislavčanov. Na 
druhej strane však zdôraznil zložitú štruktúru a tvorbu rozpočtu, v ktorom je potrebné zohľadniť množstvo 
potrieb viacerých subjektov. Riaditeľ ZB, š.p. má plnú podporu vedenia ministerstva, súčasne si ale treba 
uvedomiť, že finančné možnosti ministerstva nie sú neobmedzené a v budúcich rokoch bude vyvíjaný 
väčší tlak na samofinancovanie štátnych podnikov.
 Ing. Ryba, PhD. ocenil účasť a konštruktívnu diskusiu a vyjadril presvedčenie, že takýto formát stretnutí 
by nemal byť len jednorazový. Na záver sa spolu s riaditeľom ZB, š.p. vyjadrili aj k problematike nedosta-
vanej tribúny. Spomedzi troch rovín, technickej, právnej a finančnej je najmenej problematická prvá z nich. 
Ing. Ryba, PhD. uviedol, že v rozpočte na rok 2019 sa istotne s prostriedkami na dostavbu tribúny nepočíta, 
ale vzhľadom na rôzne možnosti štátneho rozpočtu nie je vylúčené, že v ďalšom období budú finančné 
prostriedky vyčlenené. Na otázku Ing. Pisklu, či by ministerstvo uvažovalo aj o možnosti dofinancovania 
formou PPP projektu, Ing. Ryba, PhD. uviedol, že takáto forma riešenia zatiaľ nebola na stole a ministerstvo je 
otvorené diskusii o akomkoľvek konštruktívnom riešení. Ing. Piskla dodal, že dostavbu tribúny je potrebné 
chápať predovšetkým ako investíciu do budúceho rozvoja a zvýšenia marketingovo-obchodného potenciálu 
Závodiska, nie len ako bežnú nákladovú položku.

 K bodu 4)
 V diskusii odznelo viacero tém, o.i. problematika chovu anglického plnokrvníka na Slovensku a možností 
jeho podpory, nedostatok kvalifikovaného personálu (jazdci, ošetrovatelia) v dostihových stajniach a ďalšie. 
Z radov majiteľov odznela požiadavka na zvýšenie majiteľských prémií v dostihoch na podporu domácich 
majiteľov, na zníženie výhier v klasických dostihoch v prospech prevádzkových, na zvýšenie zrážok 
z výhry pre zahraničných štartujúcich zo súčasných 5% na 10%, ako aj technické požiadavky týkajúce sa 
prezentovania účastníkov v padocku a odovzdávania ocenení víťazom v dostihoch. Ing. Valtýni navrhol 
znovuobnovenie činnosti Slovenského zväzu chovateľov anglického plnokrvníka, ako zväzu koordinujú-
ceho činnosť a komunikáciu majiteľov a chovateľov dostihových koní. Ing. Juhász prízvukoval potrebu 
pozdvihnutia chovu anglického plnokrvníka, pretože opodstatnenosť štátnej podpory určitého segmentu 
poľnohospodárstva je priamo úmerná jeho rozsahu a významu z celospoločenského hľadiska. 
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 Ing. Cagáň poukázal na nízku podporu prekážkových dostihov, varuje pred scenárom, ktorý postihol 
klusácky šport. Zároveň deklaroval spoluprácu asociácie s dostihovou autoritou aj v budúcnosti. 
 Na záver Ing. Valtýni s Ing. Cagáňom stanovili termín pracovnej porady s trénermi dostihových koní 
na štvrtok 24. januára 2019. Porade bude predchádzať stretnutie Asociácie profesionálnych trénerov 
cvalových dostihových koní.

v Bratislave 9.1.2019     zapísal: Ing. Ján Valtýni
        schválil: Ing. Tomáš Zajac

Zápisnica z pracovnej porady 
zástupcov DA SR a trénerov dostihových koní

v Bratislave, 24. 1. 2019

Prítomní tréneri:  Jaroslav Brečka, Ing. Ján Cagáň, Jaroslav Hanáček, Jozef Chodúr, Ing. Pavel Kalaš, 
Ladislav Kubliha, Ing. Zuzana Kubovičová, Jaroslav Línek, Marcel Mihalík, MVDr. Jaroslava Morávková, 
Jozef Ralbovský, Michal Ročák, Ing. Samuel Sokol, Miroslav Stančík, Marian Štangel, Tibor Tomek, Bc. 
Kristína Tomková

Prítomní za Závodisko, š.p.: Ing. Ján Valtýni, Ing. Juraj Švec

Hendikeper: Mgr. Richard Dukes

Program stretnutia:

 1. Vyhodnotenie dostihovej sezóny 2018
 2. Finančné a organizačno-technické zabezpečenie dostihovej sezóny 2019 - vrátane termínovej
  listiny v kontexte okolitých krajín
 3. Návrhy a podnety pre dostihovú sezónu 2019 - propozície, všeobecné podmienky účasti
 4. Diskusia

 K bodu 1) programu:
 Ing. Valtýni v stručnosti zhodnotil sezónu 2018, poukázal najmä na absenciu kvality a kvantity domáceho 
klasického ročníka a z toho rezultujúcu nízku úspešnosť slovenských koní v dostihoch najvyššej selekčnej 
úrovne. 40% pokles počtu štartov zahraničných koní v dostihoch II-V kategórie malo zasa výrazný vplyv 
na zníženie priemerného počtu štartujúcich koní z 8,9 (v roku 2017) na 8,0 v roku 2018. Na tento nepriaz-
nivý vývoj je potrebné zareagovať pri koncipovaní plánu sezóny 2019.

 K bodu 2) programu:
 Ing. Valtýni informoval aj o stretnutí s majiteľmi dostihových koní (9.1.), na ktorom bol prezentovaný 
predbežný plán dostihovej sezóny 2019. Závodisko, š.p. definitívne vypíše 20 dostihových dní, z toho 16 
v Bratislave, dva v Topoľčiankach a po jednom v Šuranoch a v Senici. Počet dostihov sa mierne zníži zo 165 
na 156 (o 4,5 %). Otáznikmi zatiaľ sú organizovanie dostihov II. kategórie v Topoľčiankach (podmienkou 
sú štartovacie boxy, o ktorých zabezpečení budú Závodisko a Národný žrebčín rokovať) a konanie dostihov 
Veľká cena BBAG pre 2-ročné kone. Medzi opatrenia, ktoré by sa mali pozitívne prejaviť na účasti a úspeš-
nosti domácich plnokrvníkov (najmä v dostihoch najvyššej selekčnej úrovne), patria: mierne zníženie dotácií 
(celkovo o 3,9 %) a na druhej strane zvýšenie majiteľských a chovateľských prémií (o 12 %), zníženie 
registračných poplatkov (o 25 %) a zápisného v dostihoch V. kategórie (z 3 na 2 %) a v prekážkových 
dostihoch (zo 4 na 3 %).
 Prítomným trénerom bola daná k dispozícii termínová listina s podrobným rozpisom jednotlivých 
dostihov, aj v kontexte termínovej listiny v Českej republike a najvýznamnejších dostihov v Maďarsku 
(Derby, Kincsem Díj) a v Poľsku (Derby, Wielka Warszawska). Mierne zmeny sa opäť dotkli jesennej časti sezóny.
 V kategórii dostihov najvyššej selekčnej úrovne bola zrušená Cena Quissisany, jesenný program pre 
kobyly dostatočne pokryje Cena Whisky, termínovo 4 týždne po Oaks a 4 týždne pred Veľkou októbrovou 
cenou. Znižujú sa dotácie klasických dostihov a Ceny MPRV SR, naopak zvyšujú sa dotácie troch Listed 
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dostihov na Turf-gala a tiež dotácia Karpatskej ceny. Kategória rámcových dostihov derby-dňa sa zníži 
z Listed na I. kategóriu so znížením dotácie na 10 000 € a s penalitami za víťazstvo v Listed a Graded. 
Dotácie dostihov II. kategórie sa zvýšia na 4000 €.
V dostihoch nižšej selekčnej úrovne je zmenou zaradenie dostihov koní na predaj aj v letnej časti sezóny.

 K bodu 3) programu:
 Predseda Asociácie profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní Ing. Cagáň predniesol návrhy 
na organizačné zmeny, vyplývajúce zo záverov pracovnej porady s majiteľmi a zo zasadnutia Asociácie. 
Najdôležitejšími sú:
 a) zrušenie povinnosti absolvovať v dostihoch I. kategórie slávnostnú prehliadku (ponechať iba v do-
stihoch Listed a Graded),
 b) organizačne zabezpečiť aby sa kone s jazdcami v pedoku zdržiavali čo najkratší čas,
 c) protišmykovo ošetriť povrch pedoku v Bratislave,
 d) pri zavádzaní koní do štartovacích boxov umiestniť pomocníkov s páskou ďalej od boxov,
 e) umožniť používanie bičíka vo všetkých dostihoch 2-ročných koní,
 f) upraviť steeplechase skoky v Bratislave, najmä prekážky č. 5 a 14,
 g) na dostihovej dráhe v Bratislave presunúť miesto na odovzdávanie čestných cien do priestoru pedoku,
     kde bude bližšie majiteľom, trénerom a jazdcom a v bližšom kontakte s obecenstvom,
 h) prehodnotiť spôsob voľby koncoročných ankiet.

K uvedeným bodom sa vyjadrili Ing. Valtýni a Ing. Švec.
Ad a) v propozíciách dostihov 2019 bude povinnosť absolvovať slávnostnú prehliadku len v dostihoch 
Listed a Graded,
ad b) závisí aj od disciplinovanosti jazdcov, ako rýchlo po pokyne rozhodcu pri štarte nasadnú, po to, čom 
sú všetci nasadnutí, nie je dôvod predlžovať pobyt koní s jazdcami v pedoku,
ad c) Závodisko vyskúša rôzne možnosti s dôrazom na bezpečnosť a efektivitu riešenia,
ad d) za predpokladu, že jazdci rešpektujú pokyny rozhodcu pri štarte a personálu pri štartovacích boxoch, 
nemusí sa s páskou vôbec hýbať,
ad e) zákaz používania bičíka v dostihoch dvojročných koní do 31. júla je zakotvený v čl. 207 Dostiho-
vého poriadku a je možné toto ustanovenie zmeniť/zrušiť len novelizáciou DP, ktorá sa v tomto roku 
neplánuje,
ad f) úprava skokov je vo finančnom pláne na rok 2019, J. Brečka ponúkol možnosť dodania umelých 
prekážok, spojí sa v tejto veci s Ing. Švecom,
ad g) presunutie miesta dekorácie víťazov je v pláne realizácie.

 Diskutovaná bola aj téma prípravy a kvality dostihovej dráhy v Bratislave, ktorá v roku 2018 nebola 
na požadovanej úrovni. Prítomní sa zhodli, že z hľadiska deficitu prirodzených zrážok bol rok 2018 
extrémny, Ing. Švec dodal, že to bol prvý rok, kedy bolo potrebné zavlažovať dostihovú dráhu počas celej 
sezóny od apríla až do októbra. Ing. Valtýni ubezpečil prítomných, že starostlivosť o dostihovú dráhu je 
jednou z hlavných priorít Závodiska a vykonáva ju v rámci svojich finančných, technických a personálnych 
možností. Systém závlah na dostihovej dráhe v Bratislave bol vybudovaný v roku 1989 a ani v roku 2018 
sa mu nevyhli poruchy. Starostlivosť o dostihovú dráhu však nie je len o zavlažovaní, je to súbor agro-
technických opatrení (prevzdušňovanie, prerezávanie, dosievanie, hnojenie, valcovanie, ošetrovanie her-
bicídmi atď...) z ktorých ak sa niektoré zanedbá alebo vynechá, má to negatívny vplyv na kvalitu trávneho 
porastu v budúcnosti.

K bodu 4) programu:
V diskusii bolo preberaných viacero tém, o.i. problematika vypisovania dostihov typu „cena“ a „hendikep“ 
v rôznych kategóriách dostihov, prístupu hendikeperov k hodnoteniu koní a.i. Pán Tomek predniesol 
návrh, aby sa Slovenské derby konalo deň po Českom derby (t.j. v nedeľu 23.6.). Takýto dramatický zásah 
do štruktúry termínovej listiny nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne, by mal veľmi 
negatívny dopad na kvalitu dostihov. Aj z toho dôvodu je podobný krok v sezóne 2019 nereálny a neplá-
nuje sa ani v najbližších rokoch.

v Bratislave 24. 1. 2019      Zapísal: Ing. Valtýni
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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 €.
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Chov

Anglický plnokrvník

Export
(prvá časť)

do Českej republiky
DOMÉNA (CZE) Hda 2016 po Age of Jape (POL) z Divoká Domina (CZE) po Ray of Light (IRE), 
maj. Ing. Miroslav Ševčík, Vlachovice, 3.1.2019
CHARMENE (CZE) Hda 2016 po Normen (GER) z Charente (CZE) po Lincoln (CZE), 
maj. Helena Jirešová, Smiřice, 20.12.2018
MACHISIMO SECRETO (CZE) R val. 2012 po Pop Rock (JPN) z Magdalene (CZE) 
po Look Honey (IRE), maj. Miroslav Brhel, Topolany, 10.1.2019 
VAJGAROS (CZE) tHd val. 2011 po Rosensturm (IRE) z Vajgara (CZE) po House Rules (USA), 
maj. Ilona Gregůrková, Březůvky, 20.12.2018

do Maďarska
MISS VIKANIKO (GER) čHda 2013 po Lord of England (GER) z Mon Zamin (IRE) po Zamindar (USA), 
maj. Ernest Molnár, Veľké Úľany, 1.4.2018
NN (GER) R 2017 po Adlerflug (GER) z Seraphine (GER) po Dashing Blade (GB), 
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 13.1.2019

Import
(prvá časť)

z Českej republiky
BARCAKO (FR) R val. 2016 po Saddex (GB) z Premiere Escale (FR) po Lost World (IRE), 
maj. Viktor Blažek, Rohov, 28.12.2018 
CENNÝ POKLAD (CZE) Hd 2017 po Age Of Jape (POL) z Cenná Panenka (CZE) po Laroche (GER), 
maj. Zbyněk Žďárský, Svinary, 29.11.2018 
HEY THERE DELILAH (ITY) Hda 2008 po Mujahid (USA) z Lady Carlotta (IRE) po Ela Mana Mou (IRE), 
maj. Viera Moncmanová, Topoľnica, 29.11.2018
RHAENYS (CZE) Hda 2017 po Rosensturm (IRE) z Royal Sunlight (GB) po Dashing Blade (GB), 
maj. OWLTOOLS, s. r. o., Chrovátsky Grob, 28.12.2018

z Francúzska
ALLOUVILLE (FR) 2016 po Anodin (IRE) z Yerba Soldado (IRE) po Hurricane Run (IRE), 
maj. KT Obal, s.r.o., Jablonica, 10.1.2019
HARRIET (FR) Hda 2017 po Champs Elysees (GB) z Heaven´s Heart (IRE) po Captain Rio (GB), 
maj. KT Obal, s. r. o., Jablonica, 20.12.2018
NN (FR) Hd 2017 po Orpen (USA) z Zigalixa (FR) po Linamix (FR), 
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 20. 12. 2018
TEDDY BEAR (FR) R 2017 po Manduro (GER) z Trip To The Moon (GB) po Fasliyev (USA), 
maj. KT Obal, s.r.o., Jablonica, 20.12.2018

z Veľkej Británie a Írska
NN (IRE) Ra 2017 po Anjaal (GB) z Kill With A Smile (GB) po Tiger Hill (IRE), 
maj. Autoopravovňa Strnisko, Pezinok, 10.1.2019
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NN (IRE) Hd 2017 po Gutaifan (IRE) z Ursula (IRE) po Namid (GB), 
maj. Autoopravovňa Strnisko, Pezinok, 10.1.2019
NN (IRE) tHda 2017 po Born To Sea (IRE) z Red Bandanna (IRE) po Montjeu (IRE), 
maj. Autoopravovňa Strnisko, Pezinok, 10.1.2019

Zmena majiteľa
(prvá časť)

Meno koňa Pôvodný majiteľ Nový majiteľ Dátum zmeny
CONNERY (GER) Andrea Gáborčíková, Kamanová Dávid Gáborčík, Topoľčany 5.9.2018
Hd 2008 po Refuse To Bend (IRE) z Caithness (UAE) po Selkirk (USA)
DAYLIGHT (GER) Anna Kákoš, Prietržka Šárka Línková, Senica 23.1.2019
Hda 2013 po Distant Music (USA) z Donadea (GER) po Dashing Blade (GB)
DELICIOUS DONUT (GER)    OWLTOOLS, s.r.o., Chorvátsky Grob    Csaba Simon, Jurová 18.1.2019
Hd val. 2014 po Lando (GER) z Deinum (GER) po Sholokhov (IRE)
DRAGONKA Michaela Kušnírová, Košice Veronika Cifruľáková, Nižný Hrušov 22.12.2018
Hda 2007 po Global Player (GB) z Diabolina po Solarstern (FR)
DU PYLA (FR)   Loko Trans Slovakia, s.r.o., Šurany   MUDr. Marián Gergely, Bánov 21.1.2019
Hd 2013 po Vertigineux (FR) z Do I Worry (FR) po Charge D´Affaires (GB) 
EYES ON YOU (GER)  Marcel Mihalík, Radošovce Peter Jakúbek, Sereď 3.1.2019
Hda 2017 po Thewayyouare (USA) z Envollee (FR) po In The Wings (GB)
GALIJA  Milan Bačík, Bánovce n/Bebravou Dávid Gáborčík, Topoľčany 5.9.2018
Hda 2007 po Macavity (USA) z Groza po Temirkanov (GB)
CHEER MAMBO Timotej Huťan, Revúca Monika Imreová, Záhradné 13.10.2018
tHd val. 2014 po Shaafi (USA) z Cherry Nor po King´s Honor (GER)
KILLIN SOŠ Šaľa Iveta Dekanová, Boleráz 2.12.2017
Hda 2005 po Zakinthos (IRE) z Kockás (HUN) po Büvölö (HUN)
LAFAYETTE (HUN) Ing. Mohamad Al Ali, PhD., Moldava nad Bodvou 
  Ivana Sedláčková, Bobrovec 11.9.2017
Hd 2004 po Western Star (GER) z Lolita (HUN) po Glenstal (USA)
MAGIC BLACK PD Senica Poreko Plus, s.r.o., Bratislava 5.12.2018
tHd val. 2016 po Blue Coral (IRE) z Marion po Czas (POL)
SEMIRA Yes Production, s.r.o., Bratislava Ladislav Osuský, Malacky 20.12.2018
Hda 2004 po Noble Patriarch (IRE) z Sedrica (CZE) po Arcane (USA)
VILARIS Vladimíra Lauková, Hoste Dana Krajčírová, Čenkovce 9.9.2018
tHd val. 2002 po Shlif (RUS) z Vilja (CZE) po Nikolas (CZE)
VODARA (CZE) Yes Production, s.r.o., Bratislava Vladimír Osuský, Malacky 20.12.2018
Hda 1998 po Dara Monarch (GB) z Voděnka (CZE) po Amyndas (IRE)

Kastrácia
(prvá časť)

Meno koňa Majiteľ Dátum
EXSON (FR)  Ing. Oto Valachovič, Bratislava 23.10.2018
Hd val. 2015 po My Risk (FR) z Exlibris (FR) po Gentlewave (IRE)
MAGIC BLACK  PD Senica 7.11.2018
tHd val. 2016 po Blue Coral (IRE) z Marion po Czas (POL)
MATION (IRE)  Autoopravovňa Strnisko, Pezinok 4.12.2018
Hd val. 2016 po Footstepsinthesand (GB) z Mirror Image (GB) po Acclamation (GB)
SHADES ARROW Ing. Oto Valachovič, Bratislava 23.10.2018
R val. 2015 po Overdose (GB) z Sansha (IRE) po Antonius Pius (USA)
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CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2019

  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.	2019	(hradí	majiteľ	žrebca)........................................................	bez poplatku  
11.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	8.	2019	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
12.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	po	31.	8.	2019	(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  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2019 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.	2019	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	3/2018	zo	dňa	8.	1.	2018.		

v	Bratislave	17.	12.	2018			

                                                                                                                                                            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 €.
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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 

v kalendárnom roku 2019 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 DRÁHY


