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Podmienky pre vydávanie licencií,
registrácie koní a stajní pre rok 2021

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

Výšku poplatkov za vydanie licencií, registráciu stajní a koní stanovuje cenový Výmer 1/2021 uverejnený 
v tomto Vestníku.

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

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

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

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

Jazdec-žiak:
Žiacka licencia môže byť vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 16 rokov a absolvovala 
najmenej 6 mesiacov nepretržitej výučby v odbore jazdec-ošetrovateľ koní.
Vyplnená žiadosť musí obsahovať aj:
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov
- odporúčanie riaditeľa strednej odbornej školy / učilišťa, ktorého je žiadateľ žiakom

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

Jazdec-amatér:
Amatérska licencia môže byť vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 15 rokov, nepra-
cuje za mzdu v dostihovej stajni, nie je vyučená v odbore jazdec-ošetrovateľ koní a nikdy nejazdila dostihy 
za mzdu alebo odmenu (s výnimkou dostihov absolvovaných v žiackom stave).
Vyplnená žiadosť musí obsahovať aj:
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadateľov mladších ako 18 rokov
- odporúčanie od trénera z povolania - držiteľa licencie „A“, ak žiadateľ nedosiahol aspoň 5 víťazstiev
- potvrdenie DA SR o úspešnom zložení skúšky z Dostihového poriadku SR.

Termíny skúšok amatérskych jazdcov 

Skúšky žiadateľov o licenciu jazdec-amatér sa budú konať v termíne: 
5. 3. 2021 (piatok) o 9.00 hod.  

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

Účasť na školení a úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre vydanie licencie jazdec-amatér. 
Vykonanie skúšky mimo stanoveného termínu je spoplatnené podľa platného cenového výmeru sumou 50 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 368c v platnom znení

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

UPOZORNENIE:  

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

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU DOSTIHOVÝCH STAJNÍ 

   Žiadosť o registráciu je majiteľ povinný predložiť v každom kalendárnom roku na predpísanom tlačive 
do termínu určenom DA SR. V roku 2021 je to do 15. 2. za poplatok 150 € vrátane DPH, po 15. 2. za 180 € 
vrátane DPH, vždy však najneskôr 7 dní pred podaním prvej prihlášky koňa do dostihov. Ako majiteľ nesmie 
byť zaregistrovaná neplnoletá osoba. Povinnosti a práva majiteľa môže vykonávať iba jedna fyzická osoba.  

Ku každej registrácii sú potrebné tieto náležitosti:

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

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

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

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

   Pri registrácii dostihových farieb rešpektuje Dostihová autorita SR medzinárodnú  dohodu o použití dosti- 
hových farieb a dbá predovšetkým na to, aby neboli pre rôznych majiteľov zaregistrované rovnaké alebo 
neľahko rozlíšiteľné dostihové farby (čl. 331 DP).  
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   Tréner dostihových koní je oprávnený vykonávať v mene majiteľa všetky úkony, ktoré sa týkajú ním tré-
novaných koní, s výnimkou oznámení o zmene majiteľa. Na prevzatie získaných dotácií a prémií potrebuje 
tréner osobitné písomné splnomocnenie (čl. 324 DP).

   Tréner dostihových koní smie vlastniť dostihového koňa, ale je mu zakázané podieľať sa na spoločenstve 
majiteľov a svoje vlastné kone nechať trénovať inou osobou na území SR (č. 363 DP). 

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

PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU KONÍ  

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

REGISTRÁCIA KONÍ V CENTRÁLNEJ EVIDENCII  

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

   Chovateľské zariadenie, kde sú kone držané, resp. sa s nimi v tomto zariadení manipuluje (t.j. „tréningová 
centrála“) musí byť miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou SR schválené ako 
chov hospodárskych zvierat a musí mu byť pridelené číslo farmy. V zmysle uvedenej legislatívy je držiteľ 
povinný nahlasovať Centrálnej evidencii (pracovníčka PS SR Ing. Silvia Halová, silviahalova@pssr.sk, 
tel.: 0905 818 545) každé nové zaradenie koňa a zmeny (úhyn, utratenie, kastrácia, strata, premiestnenie, 
zmena majiteľa, zmena držiteľa). 

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

To isté platí aj u chovných kobýl a plemenných žrebcov.

   Všetky registračné poplatky budú platené prostredníctvom Zúčtovacieho centra ZB. Prostriedky na účtoch 
klientov ZC musia byť dostatočné na vykrytie všetkých poplatkov spojených s registráciou stajní, koní, licencií 
a iných, podľa Cenového výmeru č. 1/2021. 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 28. 1. 2021

(prvá časť)

Licencia „A“ - tréner z povolania

Brečka Jaroslav Tel.: 0944 242 488 alebo 034/6281887
Chodúr Jozef Tel.: 0908 607 723
Kubovičová Zuzana, Ing. Tel.: 0908 050 556
Lehocký Jozef Tel.: 0904 453 084
Mihalík Marcel Tel.: 0904 937 181
Štangel Marián Tel.: 0903 135 609

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

Džokej
Abík Michal (55 kg) Tel.: 0918 315 830
Brečka Jaroslav (70 kg) Tel.: 0944 242 488 alebo 034/6281887

Zoznam zaregistrovaných stajní 
a prehľad dostihových farieb do 28. 1. 2021

(prvá časť)

BORMANN modrý, biele rukávy s čiernymi hviezdami, 
 č.: biela, čierna hv., modrá, čierna hv., čierna, biela hv.
DS Millennium bordový, tmavozelené rukávy, bordové náramky, logo, 
 č.: tmavozelená, bordová
EKOLS Skalica, s.r.o. zelenočierne priečne pruhy, zelenočierne rukávy, 
 č.: zelenočierna, čierna, zelená
EPM Petrus modrý, biela hviezda, červené rukávy, 
 č.: modrá, červená, biela
HONOR Racing červený, žltý klin, červený límec, č.: červená, žltá
KT OBAL biely, modré šerpy krížom, šedé rukávy, č.: modrá, šedá, biela
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM 
 tmavozelený, žlté hviezdy a rukávy, č.: tmavozelená, žltá
Mihalík Racing červený, čierny zvislý pruh a rukávy, čierny límec, 
 červené manžety, č.: čierna, červená, biela
Mishel Style čierny, strieborné hviezdy, čierne rukávy, č.: čierna, strieborná
MPL Racing biely, červené epolety a náramky, 
 č.: červenobiela, biela, červená, modrá
Palček biely, tmavomodré V, bledomodré rukávy, 
 č.: biela, bledomodrá, tmavomodrá
PD Senica modrý, žltý kosoštvorec, modré rukávy, žlté kosoštvorce, 
 č.: modrá, žltá, biela
Stajňa Caruso modrý, biela šerpa a rukávy, č.: modrobiela
Strnisko žltý, modré rukávy, č.: modrá, žltá, červená
Štangel Racing biely, modré rukávy, č.: biela, modrá, čierna
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VADUAL červený, biele epolety, bieločervené priečne pruh. rukávy,
 č.: biela, červená, bieločervená
Vimar zelený, tri oranžové priečne pruhy, zelené rukávy, 
 č.: oranžová, zelená, biela
7 Horse modrý, žltý trojuholník, modrožlté diabolo na rukávoch, 
 č.: modrá, žltá

Kone zaregistrované v Slovenskej republike 
podľa trénerov do 28. 1. 2021

(prvá časť)

Brečka Jaroslav (9)
DS Millennium (4)
EL CANDELON (FR), 2017, Hdv, Elvstroem (AUS)-Maria Candela (GB) (Spectrum (IRE))
KAISERWALZER (GER), 2013, tHdv, Wiener Walzer (GER)-Kaiserblümchen (GER) (Platini (GER))
MORNING PRINCESS (GB), 2017, Hda, Kendargent (FR)-Morning Dust (IRE) (Invincible Spirit (IRE))
MR ZURU (IRE), 2014, Hdv, Famous Name (GB)-Mascara (GB) (Mtoto (GB))
MPL Racing (5)
BUMBLEBEE (FR), 2013, Hdv, Fastnet Rock (AUS)-Buttonhole (GB) (Montjeu (IRE))
FORT RYAN, 2014, Hdv, Ryan (IRE)-Fortaleza (GER) (Lomitas (GB))
MANOLLO (GB), 2014, Hdv, Milan (GB)-Wyldello (GB) (Supreme Leader (GB))
MEDICI (USA), 2013, R, Curlin (USA)-Mrs Williams (GER) (Monsun (GER))
STAR (GER), 2011, Bv, Sternkönig (IRE)-St Aye (USA) (Nureyev (USA))

Chodúr Jozef (8)
BORMANN (2)
CAPE CROWN (IRE), 2018, Hd, Zoffany (IRE)-Cape Sunshine (IRE) (Cape Blanco (IRE))
OPASAN (IRE), 2017, Hd, French Navy (GB)-Ouija´S Sister (GB) (Groom Dancer (USA))
EPM Petrus (2)
LA PALOMA, 2014, Ba, Fairlypi (IRE)-La Strada Primera (GER) (Areion (GER))
LITTLE BIGHORN (CZE), 2019, B, Sleeping Indian (GB)-Living Colors (CZE) (Look Honey (IRE))
MPL Racing (3)
AGATA CHRISTIE (GB), 2017, Hda, Sir Percy (GB)-Calm Attitude (IRE) (Dutch Art (GB))
GRAY TOUCH (FR), 2014, Bv, Poet´S Voice (GB)-Naseem Alyasmeen (IRE) (Clodovil (IRE))
MAJAKOWSKI (IRE), 2017, Hd, Hillstar (GB)-Maritana (USA) (Rahy (USA))
Stajňa Caruso (1)
BOLTHORN (CZE), 2016, Hd, Mikhail Glinka (IRE)-Bathory (IRE) (Celtic Swing (GB))

Kubliha Ladislav (4)
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM (4)
DR COLOKID (CZE), 2012, Hda, Colorado Kid (USA)-Doctorca (GB) (Dr Fong (USA))
MATHEICA (CZE), 2018, Hda, Stormy Jail (IRE)-Matter For Love (CZE) (Rainbows For Life (CAN))
WAKARIO (CZE), 2019, R, Amico Fritz (GER)-Waka Laura (IRE) (Windsor Knot (IRE))
WHIRTEN (CZE), 2018, Hda, Egerton (GER)-Whitney Risk (CZE) (Security Risk (USA))

Kubovičová Zuzana, Ing. (12)
KT OBAL (1)
ELSA (FR), 2018, Hda, Olympic Glory (IRE)-Edith Cowan (IRE) (Galileo (IRE))
PD Senica (5)
ARCHEUS (FR), 2018, Hd, Slickly (FR)-Gereon (FR) (Country Reel (USA))
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BOUQUET, 2016, tHda, Move Your Vision (IRE)-Boschka (Global Player (GB))
LOTOS (GER), 2017, Hdv, Distant Music (USA)-Lotosmaid (GER) (Zinaad (GB))
REKLAMA (GER), 2018, Ba, Jukebox Jury (IRE)-Royal Sea (GER) (Mamool (IRE))
SHAWNEE´S TRIUMPH (FR), 2016, Bv, Cima De Triomphe (IRE)-Shawnee´S Best (FR) (King´S Best (USA))
VADUAL (3)
TAYLON, 2019, tHd, Mikhail Glinka (IRE)-True Belle (GER) (Dai Jin (GB))
TIRAK, 2013, Hdv, Egerton (GER)-True Belle (GER) (Dai Jin (GB))
TRISTAN, 2017, tHdv, Move Your Vision (IRE)-True Belle (GER) (Dai Jin (GB))
Vimar (3)
BESTHON (FR), 2018, Hd, Intello (GER)-Blast Echo (IRE) (Falco (USA))
QUEEN OPERA (CZE), 2017, Ra, Jukebox Jury (IRE)-Quissisana (IRE) (Antonius Pius (USA))
ZIGGY READY (FR), 2017, Hdv, Orpen (USA)-Zigalixa (FR) (Linamix (FR))

Lehocký Jozef (2)
Strnisko (2)
MEGGY (IRE), 2018, tHda, Gutaifan (IRE)-My Eurydice (GB) (Exceed And Excel (AUS))
SADAAR (IRE), 2018, Hd, Ruler Of The World (IRE)-Sadaara (IRE) (Kheleyf (USA))

Mihalík Marcel (5)
Mihalík Racing (5)
LILIANA (GER), 2017, Hda, Distant Music (USA)-Little Diamond (IRE) (Soldier Of Fortune (IRE))
NATTY´STAR, 2017, čHda, Move Your Vision (IRE)-Nelly´S Rock (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE))
PORTALS NOUS (FR), 2018, Hda, Isfahan (GER)-Pretty Woman (GER) (Wiener Walzer (GER))
VAN DAMME, 2010, Hdv, Desert Track (GB)-Vysnená (Rainbows For Life (CAN))
WIRRWARR (GER), 2016, Rv, Jukebox Jury (IRE)-Wonderful Pearl (GER) (Sholokhov (IRE))

Štangel Marián (11)
Mishel Style (3)
LADY MAZIE (IRE), 2016, Ra, Excelebration (IRE)-Blessing Box (GB) (Bahamian Bounty (GB))
MISHEL (IRE), 2017, R, Le Havre (IRE)-Ebeyina (IRE) (Oasis Dream (GB))
REGINA MIA (IRE), 2017, Ba, Outstrip (GB)-Rangooned (GB) (Bahamian Bounty (GB))
MPL Racing (2)
PATRICIUS (IRE), 2018, Hd, Free Eagle (IRE)-Soul Custody (CAN) (Perfect Soul (IRE))
YASMINIA (IRE), 2018, Hda, Dawn Approach (IRE)-Valbonne (IRE) (Refuse To Bend (IRE))
Štangel Racing (3)
FURIOUS FELIX, 2015, Hdv, Overdose (GB)-Free Hope (FR) Lord Du Sud (FR))
ROYAL GINO (GER), 2013, Bv, It´S Gino (GER)-Royal Fong (GER) (Dr Fong (USA))
RUBYCHOP (FR), 2014, Hdv, Captain Chop (FR) – Red Ballerina (IRE) (Hawk Wing (USA))
VADUAL (1)
VANDUAL, 2008, Rv, Rainbows For Life (CAN)-Viazma (CZE) (Ron Stevens (USA))
7 Horse (2)
GENTLEMAN JACK, 2014, Bv, Fairlypi (IRE)-Getaway (GB) (Observatory (USA))
KAPTAIN JOE, 2016, tHd, Move Your Vision (IRE)-Kalsha (IRE) (Medecis (GB))
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Majitelia

Adamovic Milos -367,96 €
Aqua Trend a.s. -2,40 €
Bamford Carole Gray -4,16 €
Bartmann Claudio -3,60 €
Bergendi Václav -8,60 €
Bič František  -3,09 €
Bičová Michaela -9,67 €
Bukhtoyarov Valentin -21,14 €
Clarke Phillip -433,50 €
Colegium Racing, z.s. -122,22 €
Coufal  Ivan -7,88 €
Despotovic Aleksandar -483,96 €
Eurokoberce s.r.o. -2,28 €
Follauf Jaromír -8,60 €
Frančák (CZE) Ladislav -3,73 €
GM Electronic spol. s.r.o. -3,00 €
Honey bunny s.r.o. -83,23 €
Hribar Štefan -7,48 €
Hřebčín Křenek spol. s.r.o. -46,05 €
HWS - SK s.r.o. -513,72 €
Chlíbek Josef -72,52 €
INDA a.s. -53,22 €
Ivanović Vojislav -3,32 €
JOSPO s.r.o. -9,26 €
Kameňák, s.r.o. -41,17 €
Kaucký Josef -9,54 €
Kazík  Luboš -8,60 €
Kolarič Anton -122,33 €
Koruna Academy s.r.o. (AUT) -17,40 €
Kovář Václav -3,40 €
Krhač Dušan -91,01 €
Kronenberger Anton -5,00 €
Kuchárik Ján -187,20 €
Litwiniak Krzysztof -4,10 €
MADORE Stav s.r.o. -10,94 €
Marková Zdeňka, Mgr. -12,17 €
Mayer René -26,10 €
Metropolite Turf, s.r.o. -10,44 €
Mičánek Aleš -4,32 €
Mikulić Tvrtko Hrvatski Galopski Savez -25,84 €
Minchev Valentin -42,38 €

Mlečenková Ivana -152,80 €
MOASY s.r.o. -351,77 €
Novotná (Kisza) Beata, Bc. -6,71 €
Oravská Lucia -45,37 €
O´Reilly Chryss -659,94 €
Paclík Jiří, Ing. -10,02 €
Palyza Jan -3,60 €
Peterlíková Alena -37,24 €
Pircher Stefan -123,20 €
Poľsko/Dobosz Krysztof i Jolanta -3,98 €
Poľsko/Falzmann Maria -78,38 €
Poľsko/Kartus Jakub i Wroblewski Patryk -12,58 €
Poľsko/Kaszubowski M. i Wroblewski Patryk -63,02 €
Poľsko/Pietrzak Andrzej -322,27 €
Pulka  David -5,16 €
Ralbovský Martin -125,61 €
Rapca WELYA Alexander, Ing. -6,10 €
Reif  Anton -20,68 €
Residence Jírny s.r.o. -12,80 €
Rosenfeld (CZE) Michael -3,74 €
Řezáčová Jana -9,57 €
Sector 7 Service, s.r.o. -134,60 €
Scheit Christian, Ing. -61,45 €
Slabý Petr, Mgr. -4,08 €
Sloval Invest a.s. -593,37 €
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 €
Stoklásková Magda -3,60 €
Stummer  Johann -50,46 €
Sukič Dejan -2,32 €
Šimeček Petr -1 283,26 €
Štrbac Lubomir -537,56 €
Tax Reform s.r.o. -10,96 €
Thurner Marion, Dr. -8,60 €
TJ Slávia Šurany -508,67 €
Urban Martin -9,43 €
Vedralová Hana, JUDr. -38,04 €
Vinklárek René -22,68 €
Wieslaw Saniewski Equus Polska  -333,36 €
Yes Production -2,14 €
Zajíček Miloslav, MVDr. -5,91 €

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 28. 1. 2021Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 28. 1. 2021

ZOZNAM DLŽNÍKOVZOZNAM DLŽNÍKOV
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Zielinski Robert -3,54 €
Zmeko  Peter -3,60 €
Žak d.o.o. Žiri (AUT) -117,50 €

Jazdci

Bilíková Tereza -20,00 €
Follaufová Patrícia -6,20 €
Henych Jiří -20,05 €
Ilič Željko -11,54 €
Jasinský František -8,60 €
Kňažík Ivan -11,25 €
Kolařík Dušan -8,83 €
Križovič Michal -90,00 €
Míča Pavel -4,18 €
Saganová Ivana -8,60 €
Volf Mykola -10,19 €
Závacký Roman -92,97 €

Tréneri

Drlík Jaroslav - 5,74 €
Follaufová Patrícia -8,60 €
Janáčková Koplíková Ingrid -33,20 €
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.

 Dráha Čas Meno koňa Jazdec Hmotnosť Dátum

 900 m 0:52,37 ROYAL STAR 7 P. Kubík 59,5 kg 22. 6. 2003  
 1000 m 0:56,98 SCYRIS (POL) 4 J. Korpas 59,0 kg 18. 7. 2004  
 1100 m 1:05,28 DNIESTR (POL) 6 M. Cagáň 59,0 kg 30. 6. 2002  
 1200 m 1:09,36 SCYRIS (POL) 5 P. Krowicki 63,0 kg 15. 5. 2005
 1400 m 1:23,31 GERMAN MALT (IRE) 3 J. Línek 62,0 kg 18. 4. 2004  
 1600 m 1:36,06 TRIBAL INSTINCT (IRE) 5 J. F. Egan 60,0 kg 20. 7. 2003  
   BLUE CORAL (IRE) 4 P. Krowicki 60,5 kg 13. 7. 2008  
 1700 m 1:42,94 ROSENSTURM (IRE) 3 J. Línek 58,0 kg 22. 5. 2005  
 1800 m 1:48,46 DONUTS REYOR (FR) 5 B. Murzabayev 58,0 kg 3. 6. 2018  
 1900 m 1:58,87 ALL ABOUT SAM (GER) 3 Z. Šmida 56,5 kg 27. 4. 2008  
 2000 m 2:02,94 THISISTHEKEY (FR) 3 I. Janáčková-Koplíková 58,0 kg 3. 6. 2018  
 2200 m 2:16,41 SCYRIS (POL) 3 L. Kasal 57,0 kg 29. 6. 2003  
 2400 m 2:28,52 SIBERION (GER) 3 J.-P. Carvalho 58,0 kg 18. 7. 2004  
 2600 m 2:41,35 LISIBILA (GER) 4k Z. Varga 56,5 kg 21. 7. 2002  
 2800 m 2:57,75 BABIE LATO (POL) 3 M. Srnec 58,0 kg 24. 9. 2006  
 3400 m 3:57,71 ELEGANT DEVIL (GER) 8 J. Línek 64,0 kg 15. 4. 2012

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

REKORDY STAROHÁJSKEJ DRÁHYREKORDY STAROHÁJSKEJ DRÁHY
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Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzkeStanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2021CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2021

Por.                                                                      Názov Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	do	termínu	15.	2.	2021....................................	125,00	€	 25,00	€ 150,00 €  
2.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	po	termíne	15.	2.	2021....................................	150,00	€	 30,00	€ 180,00 €  
3.	 Registrácia	koňa	do	termínu	15.	2.	2021	a	koňa	importovaného	v	roku	2021.............................7,00	€		 1,40	€ 8,40 €
4.	 Registrácia	koňa	po	termíne	15.	2.	2021...................................................................................	12,00	€	 2,40	€ 14,40 €  
5.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	do	termínu	15.	3.	2021...........................	30,00	€	 6,00	€ 36,00 € 
6.	 Vydanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”	a	tréner	„B“	po	termíne	15.	3.	2021...........................	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.	2021.......................................................	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.	2021.......................................................	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.	2021	................................................	 40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
11.	 Vydanie	licencie	tréner-majiteľ	„C”	po	termíne	15.	3.	2021	................................................	 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.	2021.......................................................	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.	2021.......................................................	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.	2021.........................................		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.	2021....	40,00	€	 8,00	€ 48,00 €
16.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra	-	po	termíne	15.	3.	2021		
	 (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.	2021....	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.	2021,	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	1/2020	zo	dňa	18.	12.	2019.		

v	Bratislave	18.	12.	2020			

                                                                                                                                                            JUDr. Marián Šurda 
                                                                                                                                                                       riaditeľ

Závodisko, š. p., podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Závodisko, š. p., podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2021 nasledovne:stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2021 nasledovne:
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CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2021CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2021

  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.	2021	(hradí	majiteľ	žrebca)........................................................	bez poplatku  
11.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	8.	2021	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
12.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	po	31.	8.	2021	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€  
13.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania	
	 s	Kl.	70	kg	a	viac	(jednorázovo)	................................................................................................................	bez poplatku  
14.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania		
	 s	Kl.	od	50	-	69,5	kg	(jednorázovo)	..........................................................................................	26,00	€	 5,20	€	 31,20	€
15.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania		 	
	 s	Kl.	pod	50	kg	(jednorázovo)...................................................................................................	44,00	€	 8,80	€	 52,80	€
16.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			 	
	 s	časom	1:20,0	a	menej	(jednorázovo).......................................................................................................	bez poplatku  
17.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			
	 s	časom	1:20,1	-	1:24,0	(jednorázovo)......................................................................................	26,00	€	 5,20	€	 31,20	€  
18.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			 	
	 s	časom	1:24,1	a	viac	(jednorázovo).........................................................................................	44,00	€	 8,80	€	 52,80	€  
19.	 Registrácia	narodeného	žriebäťa	do	31.	8.	v	roku	narodenia.....................................................	35,00	€	 7,00	€	 	42,00	€  
20.	 Registrácia	narodeného	žriebäťa	od	1.	9.	-	31.	12.	v	roku	narodenia........................................	80,00	€	 16,00	€	 96,00	€  
21.	 Registrácia	žriebäťa	od	jedného	do		štyroch	rokov..................................................................	235,00	€	 47,00	€	 	282,00	€  
22.	 Schválenie	mena	žriebäťa	v	roku	narodenia...............................................................................................	bez poplatku  
23.	 Schválenie	mena	žriebäťa	v	ďalších	rokoch	po	narodení...........................................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
24.	 Neodôvodnená	zmena	mena	koňa	(do	doby	prvého	štartu)....................................................	117,00	€	 			23,40	€	 	140,40	€  
25.	 Import	koňa............................................................................................................................	103,00	€	 20,60	€	 123,60	€  
26.	 Spätný	import............................................................................................................................	13,00	€	 					2,60	€	 				15,60	€  
27.	 Export	importovaného	koňa	(vrátane	dostihovej	kariéry)...........................................................	39,00	€	 			7,80	€	 	46,80	€  
28.	 Vystavenie	exportného	certifikátu	(vrátane	dostihovej	kariéry)	.................................................	39,00	€	 			7,80	€	 	46,80	€  
29.	 Vystavenie	osvedčenia	o	pôvode..............................................................................................	19,00	€	 			3,80	€	 			22,80	€
30.	 Vystavenie	duplikátu	pasu	koňa	(narodené	v	SR)....................................................................	146,00	€	 			29,20	€	 	175,20	€  
31.	 Registrácia	zmeny	do	pasu	koňa	(farba,	kastrácia,	majiteľ,	registrácia	importu	koňa,			 	
	 ktorý	nie	je	určený	na	dostihy	a	chov	A	1/1	alebo	klusáka,	atď.).................................................	9,00	€	 					1,80	€	 				10,80	€  
32.	 Popis	znakov	importovaného	koňa	..........................................................................................	17,00	€	 3,40	€	 20,40	€

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

v kalendárnom roku 2021 nasledovne: v kalendárnom roku 2021 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.	2021	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	3/2020	zo	dňa	1.	1.	2020.		

v	Bratislave	4.	1.	2021			

                                                                                                                                                             JUDr. Marián Šurda  
                                                                                                                                                                         riaditeľ

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

v kalendárnom roku 2021 nasledovne: v kalendárnom roku 2021 nasledovne: 

Návrh zmien a doplnkov 
Dostihového poriadku Slovenskej republiky

    Závodisko,	š.	p.,	Bratislava,	ako	Dostihová	autorita	Slovenskej	republiky,	v	zmysle	čl.	436	ods.	1 
Dostihového	 poriadku	 Slovenskej	 republiky	 zverejňuje	 navrhované	 zmeny	Dostihového	 poriadku	
Slovenskej	republiky.	Zmeny	Dostihového	poriadku	Slovenskej	republiky	nadobudnú	platnosť	po	ich	
schválení	Ministerstvom	pôdohospodárstva	a	rozvoja	vidieka	Slovenskej	republiky.	Účinnosť	zmien	je	
navrhovaná	zverejnením	schválených	zmien	vo	Vestníku	Dostihovej	autority	Slovenskej	republiky.

Čl. I

				Dostihový	poriadok	Slovenskej	republiky	č.	j.	2735/94-400	z	28.	marca	1994	v	znení	neskor-
ších	zmien	a	doplnkov	sa	mení	a	dopĺňa	takto:

1.  Čl. 131 znie:

„Čl. 131
			Výška	dotácie	dostihov	a	jej	rozdelenie	medzi	majiteľa	víťazného	koňa	a	majiteľov	umiestne-
ných	koní	sa	uvádza	v	dostihových	propozíciách.	Dotácia	za	víťazstvo	nesmie	byť	nižšia	ako	
40	%	z	celkovej	dotácie	dostihov	a	dotácia	za	umiestnenie	sa	musí	rozdeliť	medzi	najmenej	
tri	kone	umiestnené	na	ďalších	miestach.	Dotáciu	možno	primerane	zaokrúhiť.“

Čl. II

		 	Tieto	zmeny	Dostihového	poriadku	nadobúdajú	účinnosť	dňom	 ich	zverejnenia	vo	Vestníku	
Dostihovej	autority	SR.
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Chov

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

Závodisko, š. p., Bratislava je oprávnené viesť plemennú knihu anglického plnokrvníka a klusáka. 
Základom a legislatívnym rámcom sú:  
 a) zákon č. 194/1998 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov, 
 b) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium Bratislava) podľa 
zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1404/1993-420 zo dňa 
26. 2. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov byť dostihovou autoritou Slovenskej republiky,  
 c) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava zabezpečovať výkon kontroly úžitkovosti v chove anglického 
plnokrvníka s pôsobnosťou v SR (list č. 1062/1998-520 zo dňa 22.12.1998),  
 d) priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie pre plemeno anglický plnokrvník Závo-
disku, š.p. Bratislava (list k číslu 1062/1998-520, zo dňa 29.3.1999),  
 e) smernice a rozhodnutia Rady Európskeho spoločenstva, najmä Nariadenie Komisie (ES) 
č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ 
ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat,
 f) Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach Medzinárodnej federácie dostihových autorít, 
 g) Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky dňa 28. 3. 1994 č.j. 2735/94-400 v znení neskorších predpisov a doplnkov.  

 Plemenná kniha je základným a záväzným dokumentom k identifikácii vedených a evidovaných 
koní k preukázaniu ich pôvodu a výkonnosti. 
 Dokumentácia Plemennej knihy sa skladá z: 
 - Plemennej knihy, 
 - chovateľskej dokumentácie potrebnej pre vedenie plemennej knihy, 
 - registra exportných certifikátov, 
 - dodatkov k plemenným knihám. 
 Zápis v Plemennej knihe musí súhlasiť s údajmi v príslušnej, tomu zodpovedajúcej dokumentácii. 
Každá zmena musí byť potvrdená zodpovedným pracovníkom Závodiska Bratislava. 
Kontaktná adresa:     
  Závodisko Bratislava, š. p. 
  Úrad plemennej knihy 
  Ing. Veronika Kneblová Břečková 
  Starohájska 29  
  852 69 Bratislava Stránkový deň: štvrtok
  tel.: 02 / 624 10 842, fax: 02 / 623 15 221  

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

Žrebec môže byť zaradený do chovu ak : 

- je riadne zapísaný do príslušnej plemennej knihy, 
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jeho pôvode, 
- je dokladovaný skúškami výkonnosti, 
- majiteľ uhradí poplatok za zaradenie žrebca do chovu podľa cenníka Závodiska, š.p. Bratislava, 
- licentuje ho výberová komisia pre chov koní menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
- žrebec z importu má splnené všetky náležitosti dovozu, 
- ak importovaný plemenný žrebec má urobený test DNA v krajine pôvodu, tento zabezpečí Úrad 
plemennej knihy.  

Zaradenie kobyly do chovu  

Kobyly sa zaraďujú do chovu na základe vyplneného tlačiva „Zaradenie kobyly do chovu“, ktoré je treba 
zaslať na Úrad plemennej knihy najneskôr do skončenia pripúšťacieho obdobia (v roku pripúšťania 
danej kobyly).  

Kobyla môže byť zaradená do chovu ak:

- je riadne zapísaná do príslušnej plemennej knihy, 
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jej pôvode, 
- majiteľ preukáže vlastníctvo kobyly, 
- majiteľ predloží pas kobyly za účelom vykonania záznamu „Zaradená do chovu“, 
- majiteľ uhradí poplatok za zaradenie kobyly do chovu podľa cenníka Závodiska, š.p. Bratislava, 
- kobyla z importu má splnené všetky náležitosti dovozu, 
- ak importované chovné kobyly majú urobený test DNA v krajine pôvodu, tento zabezpečí Úrad 
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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Anglický plnokrvník

Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúšťanie
(prvá časť)

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

Meno kobyly Krajina Majiteľ Dát. exportu Stav

MOOREEN CZE Marián Štangel, Bratislava  22.1.2021 žrebná
Ra 2014 po Calming Influence (IRE) z Marnaari po Capri (GB) po Limario (GER)

Export
(prvá časť)

do Českej republiky
ARCTIC STAR (GER) Hd val. 2016 po Pour Moi (IRE) z Arctic Passage (GER) po Rail Link (GB), 
maj. Lucie Smržová, České Budějovice, 21.1.2021   
JIHLAVA (IRE) Hda 2009 po Hawkeye (IRE) z Jay´s Renny (USA) po El Prado (IRE),
maj. Alena Ryšavá, Zruč nad Sázavou, 14.1.2021
VIRGENT (CZE) Hd val. 2013 po Colorado Kid (USA) z Virginia Hill (IRE) po Sholokhov (IRE),
maj. SŠZe Přerov, 12.11.2020

do Kirgizska
NEAR I AM Hd 2019 po Mascarpone (GER) z Nayfashion (GB) po Nayef (USA),
maj. Urmat Sadykov, Karablak, 10.12.2020

do Švajčiarska
NARET hB 2018 po Mascarpone (GER) z Niva (IRE) po Tagula (IRE),
maj. Žrebčín Kobylany, s.r.o., 13.1.2021
NOUGA Hda 2018 po Mascarpone (GER) z Nayfashion (GB) po Nayef (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s.r.o., 13.1.2021

Import
(prvá časť)

z Českej republiky
ANKAA (FR) tHda 2014 po Anabaa Blue (GB) z Kalava (FR) po Kaldoun (/FR),
maj. Jaroslav Brečka, Senica, 28.1.2021
CODY (FR) B val. 2016 po Rajsaman (FR) z Canzonetta (FR) po Kahyasi (IRE),
maj. Miroslava Hačundová, Lakšárska Nová Ves, 17.12.2020
LUMINATOR (IRE) R val. 2008 po Motivator (GB) z Lillibits (USA) po Kingmambo (USA),
maj. Alžbeta Kučeráková, Brestovec, 14.1.2021
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z Veľkej Británie a Írska
KARAMAZOV (IRE) Hd 2019 po Belardo (IRE) z Pink Moon (IRE) po Namid (GB), 
maj. Ekols, s.r.o., Skalica, 10.12.2020

Zmena majiteľa
(prvá časť)

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

ASCALONA (IRE)  Pavol Strnisko – STK, Pezinok MVDr. Jitka Válková, Nejdek
Hda 2013 po Lilbourne Lad (IRE) z Art Work (GB) po Zafonic (USA)  14.12.2020
BACKGAMMON (GER) Harmónia v sedle, s.r.o., Bratislava Iveta Halásová, Zlaté Moravce
tHd val. 2006 po Royal Dragon (USA) z Book Of Love (GB) po Formidable (USA)  13.12.2020
FRANCIS MPL-Ing. Miroslav Piskla, Bratislava
 Soňa Gašparovičová, Partizánske a Štefan Kováč, Senec
R val. 2017 po Steady As A Rock (FR) z Fortaleza (GER) po Lomitas (GB)  11.12.2020
HEDVIG (HUN) Marcel Burdil, Močenok Paulína Burdilová, Močenok
Hda 2013 po Sunny Sam (GER) z Holdfény (GER) po Starborough (GB)  29.12.2020
ROMANETTA (CZE) MPL-Ing. Miroslav Piskla, Bratislava MVDr. Jitka Válková, Nejdek
Ra 2012 po October (USA) z Rainfire (FR) po Rainbow Quest (USA)  25.6.2020
TALLSTEP (IRE)  Jaroslav Brečka, Senica Monika Majtánová, Brestovec
tHd val. 2011 po Footstepsinthesand (GB) z Tipsy Lady (GB) po Intikhab (USA)  1.8.2020
VOLTANA Lenka Pažítková, Dolný Kubín Peter Gonda, Oravská Poruba
Hda 2007 po Desert Track (GB) z Volta (RUS) po Triple Buck (USA)  7.7.2020

Nájom
(prvá časť)

Meno koňa, rok nar. Pôvodný majiteľ Nájomca Dátum zmeny

CASTRO (GER) MPL-Ing. Miroslav Piskla, Bratislava Peter Petrus, Bratislava
Hd val. 2016 po Campanologist (USA) z Castilla (IRE) po Spectrum (IRE)  21.1.2021
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