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Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných
Dostihovou autoritou SR do 15. 3. 2021

(druhá časť)

Licencia „A“-tréner z povolania

Cagáň Ján, Ing. Tel.: 0903 165 609
Hanáček Jaroslav Tel.: 0903 450 719
Línek Jaroslav Tel.: 0904 676 652
Ralbovský Jozef Tel.: 0948 454 273
Ročák Michal Tel.: 0918 689 571
Sokol Samuel, Ing. Tel.: 0905 607 477
Stančík Miroslav Tel.: 0905 849 280
Šebesta Ľudovít Tel.: 0910 380 862

Licencia tréner „B“
Zonygová Michaela Tel.: 0911 601 764

Licencia „C“ tréner - majiteľ
Heleši Roman Tel.: 0907 542 244
Malík Miroslav Tel.: 0948 889 605

Džokej
Budovič Štefan (56 kg) Tel.: 0907 248 299
*Cagáň Martin (67 kg) Tel.: 0948 483 507
Hodáň Peter (50 kg) Tel.: 0915 702 963
Línek Jaroslav (58 kg) Tel.: 0904 676 652

Jazdec z povolania
Ralbovský Jozef (66 kg) Tel.: 0948 454 273

Jazdec-amatér
*Křížková Petra (62 kg) Tel.: 0919 130 115
Mihalíková Ivana (59 kg) Tel.: 0948 208 043
Takácsová Monika (53 kg) Tel.: 0903 730 164

Zoznam zaregistrovaných stajní 
a prehľad dostihových farieb do 15. 3. 2021

(druhá časť)

ALCHEM žltý, zelené epolety, zelené rukávy, č.: biela, žltá, zelená
AVT biely, znak tekvice vpredu, nápis vzadu, č.: biela, oranžová 
Count Of Tuscany biely, tyrkysové epolety, tyrkysové rukávy, č.: biela, tyrkysová
DEMA oranžový, čierne hviezdy na rukávoch, č.: čierna, červená
Dermek Racing bieločervené šikmé pruhy, modré rukávy, biele hviezdy,
 č.: modrá, biele hv., modrá, biela
D.+ P. Kopálek modrý, biely dvojitý obrátený kríž, č.: modrá
Dr. Tardík modrý, biele epolety, bieločervené zvislé pruhy na rukávoch, 
 č.: biela, modrá, červená  
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DS Barunka fialový, šedý zvislý pruh a límec, šedé rukávy,
 fialové manžety, č.: fialová, šedá
Dulivers, s.r.o. modrý, červená hviezda, biele rukávy, tri červené náramky,
 č.: modrá, červená
ELLIPSIS čierny, červené epolety, červený zvislý pruh na rukávoch, 
 č.: červená, čierna 
FeD, spol. s r.o. biely, žltozelené V, žltý límec, zelené manžety, 
 č.: žltá, zelená, biela
Have Fun zelenobiele priečne pruhy, č.: zelená, biela
Ideal Racing modrobiely štvrtený, modré rukávy, 
 č.: biela, modrá, bielomodrá
JK Napoli oranžový, č.: oranžová, biela
Just For Fun Syndicate bielozelený štvrtený, zelené rukávy, biele náramky, 
 č.: biela, zelená
Kovometal modročervená šachovnica, modré rukávy, 
 č.: biela, modrá, červená
Lokotrans Slovakia oranžový, čiernobiela šachovnica na rukávoch, logo, 
 č.: oranžovočierna, čierna, červená
Mladen Rihtarič čierny, dva červené a jeden biely zvislý pruh, 
 č.: biela, čiernobieločervená, červená
MN Racing bordový, zelené ramená a rukávy, žlté štepovanie, nápis, 
 č.: žltá, zelená, bordová
Mostry Senica biely, červené epolety, červenobiele kosoštvorce na rukávoch,
  č.: červená, biela
Národný žrebčín Topoľčianky žltý, biele rukávy, č.: červená, modrá, čierna
PURITO s.r.o. červený, žltá hviezda, logo, č.: žltá, čierna
Quirinus Farm červenomodré lomené pruhy, červenomodré rukávy, 
 č.: červenomodrá, modrá, červená
Rebeca Racing svetlomodrý, ružový šikmý pruh, biele rukávy, 
 č.: ružová, biela, modrá
Stáj AP fialový, zelený priečny pruh a rukávy, fialový náramok, 
 č.: zelená, čierna
Stajňa Egl modrý, dva čierne priečne pruhy, čierne rukávy, 
 č.: červená, modrá
Stajňa KOVO modrošedé kosoštvorce, šedé rukávy, č.: modrá, šedá, biela
Stajňa Štvorlístok biely, tmavomodré kosoštvorce, č.: biela
Stall Garant SK žltý, zelená šerpa, č.: zelená, žltá, červená
Stall Tosca červenočierny štvrtený, jeden rukáv čierny, druhý rukáv
 červený, biele lemovanie, č.: červená
TJ Slávia Šurany červenobiele zvislé pruhy, červené rukávy, 
 č.: červená, červenobiela, čierna
VeVe Racing bordovočierny štvrtený, bordové rukávy, čierne náramky, 
 č.: čierna, bordová
Vino-Masaryk s.r.o. červený, biely priečny pruh a rukávy, červené náramky, 
 č.: červená
WELFARE čierny, tyrkysová hviezda, tyrkysové hviezdy na rukávoch,    
 č.: modrá, čierna
Werner Ithaler modrý, bielomodré pozdĺžne pruhované rukávy, č.: biela
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Kone zaregistrované v Slovenskej republike podľa trénerov do 15. 3. 2021
(druhá časť)

Brečka Jaroslav (2)
Quirinus Farm (1)
ANKAA (FR), 2014, tHda, Anabaa Blue (GB)-Kalava (FR) (Kaldoun (FR))
Rebeca Racing (1)
PRINCESS PACI, 2018, Ra, Egerton (GER)-Pelegrina (HUN) (Favoured Nations (IRE))

Cagáň Ján, Ing. (13)
Lokotrans Slovakia (5)
MEGHAN (FR), 2018, tHda, Exosphere (AUS) - Waajida (GB) (Dubawi (IRE))
PARIS EIFFEL (IRE), 2013, Hdv, Oscar (IRE)-Inchiquin Princess (IRE) (Bob Back (USA))
THISISTHEKEY (FR), 2015, Hdv, Authorized (IRE)-Low Key (USA) (Johannesburg (USA))
TIEP DE L´EST (FR), 2012, Hdv, Voix Du Nord (FR)-Tiepling (FR) (Calling Collect (USA))
WILD EAGLE (FR), 2016, Hdv, Sommerabend (GB)-Waajida (GB) (Dubawi (IRE))
TJ Slávia Šurany (8)
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))
KRÖSUS (GER), 2010, tHdv, Sholokhov (IRE)-Königsalpen (GER) (Second Set (IRE))
QUICK DART, 2010, Hdv, Shaafi (USA)-Queen Izabell (Jolly Groom (USA))
REGAL BREEZE (IRE), 2013, Hdv, Royal Applause (GB)-Eastern Breeze (IRE) (Red Ransom (USA))
VANALCO (FR), 2009, Bv, Dom Alco (FR)-Indianabelle (FR) (Useful (FR))
WAAYA (IRE), 2012, Hda, Intikhab (USA)-Felin Gruvy (IRE) (Tagula (IRE))

Hanáček Jaroslav (17)
Dulivers, s.r.o. (4)
THIBET, 2018, R, Sleeping Indian (GB)-Thibaud (GB) (Mawatheeq (USA))
THIBY CHASE, 2019, Hda, Innovator (GER) - Thibaud (GB) (Mawatheeq (USA))
VIRGAS (CZE), 2019, Hd, Sleeping Indian (GB)-Virginia Hill (IRE) (Sholokhov (IRE))
VULCAN HILL (CZE), 2018, Hd, Sleeping Indian (GB)-Virginia Hill (IRE) (Sholokhov (IRE))
MPL Racing (6)
ADRIANO (FR), 2018, Hd, Elvstroem (AUS)-Hijaziyah (GB) (Testa Rossa (AUS))
HAILEY, 2017, Hd, Ryan (IRE)-Historina (FR) (E Dubai (USA))
QUITO (GER), 2015, tHd, Soldier Hollow (GB)-Queen´S Dream (GER) (Oasis Dream (GB))
SALSA SALSA (IRE), 2016, Ra, Makfi (GB)-Spin A Spell (USA) (Empire Maker (USA))
TEMPICO (GER), 2014, Hdv, Campanologist (USA)-Tamada (GER) (Big Shuffle (USA))
WINTERBERG (GB), 2014, Rv, Jukebox Jury (IRE)-Wunderblume (GER) (Lomitas (GB))
Stáj AP (3)
WALENTYNE (AUT), 2017, Hda, The Bogberry (USA)-Winsome Honey (AUT) (Look Honey (IRE))
WILD BOY (CZE), 2016, Hdv, Ryan (IRE)-Winsome Honey (AUT) (Look Honey (IRE))
WINSOME BOY (AUT), 2014, tHdv, Midships (USA)-Winsome Honey (AUT) (Look Honey (IRE))
Stajňa Egl (1)
AKBULAT (GB), 2013, Hdv, Invincible Spirit (IRE)-Summers Lease (GB) (Pivotal (GB))
Stajňa Štvorlístok (1)
SIR EGERTON (CZE), 2017, Hd, Egerton (GER)-Sexy Secretary (CZE) (Rainbows For Life (CAN))
Stall Tosca (1)
WHISTLEDOWNTHEWIND (IRE), 2017, Hd, Power (GB)-Wondrous Story (USA) (Royal Academy (USA))
WELFARE (1)
FIRE VISION, 2016, tHd, Move Your Vision (IRE)-Figlarka (POL) (Jape (USA))



Heleši Roman (2)
DS Barunka (2)
MC CALMING, 2019, Hd, Calming Influence (IRE)-Maribell (Look Honey (IRE))
NICE LOVE, 2018, Hd, Mascarpone (GER)-Nelly´S Rock (IRE) (Rock Of Gibraltar (IRE))

Chodúr Jozef (2)
EPM Petrus (1)
CASTRO (GER), 2016, Hdv, Campanologist (USA)-Castilla (IRE) (Spectrum (IRE))
FeD, spol. s r.o. (1)
THANK THE IRISH (IRE), 2017, Hd, Camacho (GB)-Deira Dubai (GB) (Green Desert (USA))

Kubovičová Zuzana, Ing. (9)
ALCHEM (1)
TEMPLER (GER), 2012, Hdv, Tiger Hill (IRE)-Tempelsonne (GER) (Acatenango (GER))
D.+ P. Kopálek (1)
GORAK SHEP (GER), 2018, Hda, Tai Chi (GER)-Grouper (USA) (Gone West (USA))
Kovometal (2)
PALMERA (GER), 2016, Ba, Jukebox Jury (IRE)-Paradise Search (IRE) (Rainbow Quest (USA))
SHAMAL EMMI (HUN), 2019, Ba, Anabaa Blue (GB)-Shamal Sally (USA) (E Dubai (USA))
Lokotrans Slovakia (1)
MONSIEUR (GER), 2018, R, Adlerflug (GER)-Madame (GER) (Shirocco (GER))
Mladen Rihtarič (2)
HEROINA, 2017, Hda, Move Your Vision (IRE)-Hungover (IRE) (Jeremy (USA))
IMMORTALITY, 2018, Ra, Dr Guru (GB)-Invisible Bid (GB) (Araafa (IRE))
PD Senica (1)
BEAU MATCH (FR), 2019, Hd, Montmartre (FR)-Nabila (GER) (Lord Of England (GER))
Vimar (1)
PASAREI (GER), 2019, Hda, Hunter´S Light (IRE)-Pourquoi Pas (GER) (Areion (GER))

Lehocký Jozef (13)
Strnisko (13)
AMOS (IRE), 2017, Hd, Gutaifan (IRE)-Ursula (IRE) (Namid (GB))
ARTIMED, 2014, Hdv, Fairlypi (IRE)-Askja (IRE) (Clodovil (IRE))
FADIM (GB), 2016, Rv, Foxwedge (AUS)-French Accent (GB) (Elnadim (USA))
IVAMONET (IRE), 2017, Hda, Ivawood (IRE)-Picture Of Lily (GB) (Medicean (GB))
HAYLUCK (IRE), 2014, Hda, Kheleyf (USA)-Hay Now (IRE) (Key Of Luck (USA))
LASHAIN (IRE), 2014, Hda, Frozen Fire (GER)-La Chinampina (FR) (Darshaan (GB))
LIGHTBLACK (IRE), 2014, tHda, Big Bad Bob (IRE)-Light Zabeel (USA) (Invasor (ARG))
LILFAST (IRE), 2012, Hdv, Fast Company (IRE)-Lily Rio (IRE) (Marju (IRE))
LUCKYNAV (IRE), 2017, Hdv, French Navy (GB)-Lucky Flirt (USA) (Gulch (USA))
MUKAB (GB), 2014, Rv, Aqlaam (GB)-Muwakaba (USA) (Elusive Quality (USA))
SAABY (IRE), 2017, Ra, Anjaal (GB)-Kill With A Smile (GB) (Tiger Hill (IRE))
SPIRILY (IRE), 2014, Hda, Red Rocks (IRE)-Spirit Rapper (IRE) (Invincible Spirit (IRE))
YENNKY, 2019, Hd, Amico Fritz (GER)-Yucca (IRE) (Ivan Denisovych (IRE))

Línek Jaroslav (15)
BORMANN (1)
MEDELIN (GER), 2017, Hda, Holy Roman Emperor (IRE)-Mysteriousness (FR) (Beat Hollow GB))
Dermek Racing (2)
MUSTELA (IRE), 2019, Hda, War Command (USA)-Behlana (IRE) (Mastercraftsman (IRE))
TRUE CHAMP (GER), 2014, Hdv, Campanologist (USA)-Tiflis (GER) (Big Shuffle (USA))

5
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Dr. Tardík (1)
SKIF, 2016, tHdv, Move Your Vision (IRE)-Skifia (IRE) (Intense Focus (USA))
EKOLS Skalica, s.r.o. (3)
DATTHIREY (GB), 2017, Hda, Outstrip (GB)-Lady Benedicte (IRE) (Shamardal (USA))
KARAMAZOV (IRE), 2019, Hd, Belardo (IRE)-Pink Moon (IRE) (Namid (GB))
RYONY (IRE), 2016, Hdv, Zoffany (IRE)-Laurelita (IRE) (High Chaparral (IRE))
HONOR Racing (1)
DOREMI LAFU (IRE), 2014, Hdv, Fuisse (FR)-La Bahamienne (IRE) (Fasliyev (USA))
KT OBAL (1)
KIMCHI (GER), 2018, Hda, Pastorius (GER)-Kimbana (IRE) (Duke Of Marmalade (IRE))
MN Racing (1)
SOMETHING FOR LOVE, 2018, Ra, Sleeping Indian (GB)-Samantha For Love (GB) (Dr Fong (USA))
Palček (1)
EYES ON YOU (GER), 2017, Hda, Thewayyouare (USA)-Envollee (FR) (In The Wings (GB))
Stajňa Caruso (1)
BLUE BAY (CZE), 2018, Hda, Shamalgan (FR)-Bathory (IRE) (Celtic Swing (GB))
Stajňa KOVO (1)
SILVER EMPRESS (FR), 2014, Ba, Silver Frost (IRE)-Last Empress (FR) (Dernier Empereur (USA))
Vino-Masaryk s.r.o. (1)
MONDOVI, 2017, tHdv, Age Of Jape (POL)-My Beauty (GER) (Sholokhov (IRE))
Werner Ithaler (1)
EMIRATE´S FLIGHT (GER), 2018, Hda, Sidestep (AUS)-Estinaad (USA) (Street Sense (USA))

Malík Miroslav (2)
PURITO s.r.o. (2)
KILLWORT (IRE), 2014, Hdv, Elusive Pimpernel (USA)-Kilbride Lass (IRE) (Lahib (USA))
THAMNA (POL), 2018, Ra, Star Poker (IRE)-Tajlandka (POL) (Jape (USA)

Morávková Jaroslava, MVDr. (3)
Mostry Senica (3)
CHILLI CHOCOLATE (FR), 2014, Hdv, Falco (USA)-Foxxy Cleopatra (FR) (Slickly (FR))
RISK (FR), 2015, Rv, No Risk At All (FR)-Matgil (FR) (Grape Tree Road (GB))
VERSE OF LIFE (FR), 2016, čHda, Diamond Green (FR)-Verseka (IRE) (Xaar (GB))

Ralbovský Jozef (7)
Count Of Tuscany (2)
SPEEDY INDY, 2019, Hda, Sleeping Indian (GB)-Sheila Of Light (Ray Of Light (IRE))
SUNDAY GALILEA, 2017, Hda, Move Your Vision (IRE)-Sheila Of Light (Ray Of Light (IRE))
DEMA (2)
BARBIE ALEXANDRA (CZE), 2017, Hda, Alaska River (GER)-Be Tigress (GER) (Tiger Hill (IRE))
SHAMAL BOY, 2016, Bv, Move Your Vision (IRE)-Shamal Sally (USA) (E Dubai (USA))
ELLIPSIS (1)
PRIMUS, 2013, Rv, Ryan (IRE)-Particella (GER) (Goofalik (USA))
VeVe Racing (2)
HERIETT, 2019, tHda, Chardonney Tcheque (FR)-Hey There Delilah (ITY) (Mujahid (USA))
HERMIONNA, 2019, Hda, Chardonney Tcheque (FR)-High Mountain (IRE) (Brief Truce (USA))

Ročák Michal (5)
FeD, spol. s r.o. (2)
GOLDSCHATZ (GER), 2019, Hd, Sea The Moon (GER)-Goldschätzchen (GER) (Dai Jin (GB)
MADOX, 2013, Rv, Ray Of Light (IRE)-Marion (Czas (POL))
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Have Fun (1)
O´FFENSIVE (FR), 2016, Hda, Anodin (IRE)-O´Keefe (FR) (Peintre Celebre (USA))
HONOR Racing (1)
DIRMAN (IRE), 2018, Hd, Slade Power (IRE)-Birmanie (USA) (Aldebaran (USA))
Just For Fun Syndicate (1)
LADY SIMONE (FR), 2015, Hda, Silver Frost (IRE)-Princess Palm (FR) (Great Palm (USA))

Sokol Samuel, Ing. (11)
Národný žrebčín Topoľčianky (7)
CAPO DI PONTE, 2016, Rv, Egerton (GER)-Carpatty Queen (GB) (Singspiel (IRE))
CLONES, 2017, čHda, Black Mast (USA)-Carpatty Queen (GB) (Singspiel (IRE))
FERARA, 2017, Ra, Zazou (GER)-Fiordiligi (USA) (Dynaformer (USA))
MELLONI (GER), 2016, Rv, Wiener Walzer (GER)-Monaway (IRE) (Gold Away (IRE))
NO DEAL FOR TIME (GER), 2018, Hd, Amaron (GB)-Niandana (GER) (Makfi (GB))
THARAJAM (IRE), 2012, Hdv, Duke Of Marmalade (IRE)-Thara (USA) (Hennessy (USA))
TRAMINA MAGIC (IRE), 2017, Hda, Morpheus (GB)-Tradmagic (IRE) (Traditionally (USA))
Vimar (4)
FIORD JAIL (CZE), 2019, Hd, Stormy Jail (IRE)-Fiorhead (CZE) (Mujahid (USA))
FISTERA (CZE), 2016, Hda, Mujahid (USA)-Fiordiligi (USA) (Dynaformer (USA))
QUISSI LOGIST (GER), 2016, Hdv, Campanologist (USA)-Quissisana (IRE) (Antonius Pius (USA))
TOPOLINA (GB), 2013, Hda, Sir Percy (GB)-Librettista (AUS) (Elusive Quality (USA))

Stančík Miroslav (9)
JK Napoli (1)
NEVIO (GER), 2013, Rv, Shamardal (USA)-Not For Sale (GER) (Monsun (GER))
MN Racing (4)
FERINE INDIAN (CZE), 2019, Hd, Sleeping Indian (GB)-Filealanglaise (FR) (Sunday Break (JPN))
FIGHTING FALCO, 2016, Hdv, Move Your Vision (IRE)-Free Hope (FR) (Lord Du Sud (FR))
MEDEIA, 2018, Hda, Sleeping Indian (GB)-Moulinet (GB) (Desert Style (IRE))
SHADES ARROW, 2015, Rv, Overdose (GB)-Sansha (IRE) (Antonius Pius (USA))
Stall Garant SK (4)
REDEMPTION SONG (FR), 2016, B, Style Vendome (FR)-Rendition (FR) (Oratorio (IRE))
SAREIA (GER), 2015, Ra, Areion (GER)-Sooleen (GER) (Acatenango (GER))
SPRING TIME, 2019, Hd, Sommerabend (GB)-Saintnixa (FR) (Dalghar (FR))
STANDING ROCK (FR), 2015, Hdv, Cockney Rebel (IRE)-Marsixa (FR) (Linamix (FR))

Štangel Marián (5)
AVT (1)
BARCAKO (FR), 2016, Rv, Saddex (GB)-Premiere Escale (FR) (Lost World (IRE))
Lokotrans Slovakia (2)
KUBIK (FR), 2017, R, Air Chief Marshal (IRE)-Mahiladipa (FR) (Librettist (USA))
LISETA (FR), 2019, Hda, Planteur (IRE)-Waajida (GB) (Dubawi (IRE))
Mishel Style (1)
SANDY ROSE (IRE), 2019, Ra, Cappella Sansevero (GB)-Rangooned (GB) (Bahamian Bounty (GB))
Štangel Racing (1)
SARAH LADY (IRE), 2019, Hda, Time Test (GB)-Taws (GB) (Hernando (FR))
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Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 15. 3. 2021Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 15. 3. 2021

ZOZNAM DLŽNÍKOVZOZNAM DLŽNÍKOV

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 -288,00 €
Colegium Racing, z.s. -122,22 €
Coufal Ivan -7,88 €
Černý Vladimír -99,45 €
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 €
Hanáček Jaroslav -50,40 €
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 €
Ithaler Werner -3,60 €
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. -151,70 €
Koruna Academy s.r.o. (AUT) -17,40 €
Kovář Václav -3,40 €
Krhač Dušan -91,01 €
Kronenberger Anton -5,00 €
Kuchárik Ján -187,20 €
Lipa Company s.r.o. -112,80 €
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 €
Novotná (Kisza) Beata, Bc. -6,71 €
Oravská Lucia -45,37 €
O´Reilly Chryss -659,94 €
Paclík Jiří, Ing. -10,02 €
Palyza Jan -3,60 €
Pircher Stefan -123,20 €
Poľsko/Dobosz Krysztof i Jolanta -3,98 €
Poľsko/Falzmann Maria -78,38 €
Poľsko/Kartus Jakub i Wroblewski Patryk -12,58 €
Poľsko/Kaszubowski M. i Wroblewski Patryk -63,02 €
Poľsko/Pietrzak Andrzej -322,27 €
Pulka David -5,16 €
Rapca WELYA Alexander, Ing. -6,10 €
Residence Jírny s.r.o. -12,80 €
Rosenfeld (CZE) Michael -3,74 €
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 €
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 €
Urban Martin -9,43 €
Vedralová Hana, JUDr. -38,04 €
Vinklárek René -22,68 €
Virgo Bohemia spol. s r.o. -135,00 €
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) -117,50 €



9

Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 15. 3. 2021Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 15. 3. 2021

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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Zápisnica
z pracovnej porady zástupcov Závodiska, š.p., ako DA SR 
a trénerov dostihových koní v Bratislave, 18.02.2021

prítomní tréneri: Ing. Ján Cagáň – predseda Asociácie profesionálnych trénerov cvalových dostihových 
koní, Jaroslav Brečka, Jaroslav Hanáček, Ing. Zuzana Kubovičová, Ing. Samuel Sokol
Prítomní za Závodisko, š.p.: JUDr. Marián Šurda - riaditeľ, Ing. Ján Valtýni – vedúci dostihovej prevádzky, 
Ing. Vladimír Šak – dostihový technik

Program stretnutia: 

1.  Príhovor riaditeľa Závodiska š.p., JUDr. Mariána Šurdu
2.  Termínová listina, propozície a organizačno-technické zabezpečenie dostihovej sezóny 2021, 
 Ing. Ján Valtýni - vedúci dostihovej prevádzky, Ing. Vladimír Šak - technik dostihovej prevádzky
3.  Návrhy a podnety pre dostihovú sezónu 2021 – 3. za prítomných trénerov
4.  Zapracovanie návrhov, podnetov zo strany trénerov pre dostihovú sezónu 2021
5.  Záver

  K bodu 1) programu:

 Riaditeľ Závodiska, š.p. (ZB) JUDr. Marián Šurda na úvod privítal všetkých prítomných a zaželal im  pri 
súčasnej pandémii Covid-19 hlavne pevné zdravie v roku 2021 a v stručnosti zhodnotil predchádzajúcu 
sezónu 2020, ktorá vážnym spôsobom narušila stabilitu dostihovej prevádzky, s možnými následkami 
v budúcich rokoch. Z jeho pohľadu vážnym spôsobom zlyhal manažment štátneho podniku. Dostihy sa 
dostali evidentne na vedľajšiu koľaj, kde v minulosti boli prioritou, všetko sa malo tomu podriadiť.
 ZB od začiatku tohto roka veľmi aktívne pripravuje dostihovú sezónu 2021. Riaditeľ predstavil termínovú 
listinu, ktorá pozostáva z 18 dostihových dní (14x Bratislava, 2x Topoľčianky, 1x Šurany a 1x Senica). 
V súčasnosti je pandemická situácia veľmi nepriaznivá, napriek tomu ZB vyvíja maximálne úsilie, aby sa 
dostihová sezóna 2021 uskutočnila v úvodnej fáze bez divákov. Prvý dostihový deň je vypísaný na nedeľu 
11. apríla a posledný na nedeľu 31. októbra.
 V tomto roku si Národný žrebčín Topoľčianky (NŽT) pripomenie 100. výročie od svojho založenia. 
Pri príležitosti osláv tohto významného jubilea v chove koní na Slovensku, ZB v spolupráci s NŽ naplá-
novali dostihový deň na 1. septembra (streda, štátny sviatok), ako vhodnú formu prezentácie dostihov a 
anglického plnokrvníka v tomto regióne.
V roku 2021 chce ZB zainvestovať do modernizácie dostihovej infraštruktúry. Cieľom je zakúpiť novú plas-
tovú bariéru na dostihovú dráhu (pôvodná je z roku 1996) a tiež vykonať rekonštrukciu pedoku (vymeniť 
gumený podklad, vymeniť ohradenie za plastové), vrátane prechodu z pedoku na dostihovú dráhu.
ZB tiež v minulom roku zakúpilo na prevádzkové účely moderný kolesový traktor John Deere, ktorý by mal 
byť v prevádzke aj počas dostihových dní na presun štartovacích boxov. Traktor bude počas zavádzania 
koní do boxov vypnutý, čo výrazne zlepší akustiku pracovného prostredia.
 Riaditeľ ZB informoval zúčastnených, že každoročne klesá počet registrovaných koní v SR, a to prináša 
množstvo otáznikov. Tiež približne 20 % koní, ktoré štartujú, ukončia sezónu s nulovým ziskom. V snahe 
pomôcť tejto kategórii koní, ZB pristúpilo k zmene  článku 131 Dostihového poriadku SR. Úprava tohto 
článku umožní variabilnejšie nastavenie rozdelenia dotácií medzi víťaza a umiestnené kone, v závislosti 
od kategórie dostihov, s cieľom v maximálnej miere finančné podporiť kone registrované na Slovensku. 
Predpokladá sa, že rozdelenie dotácie bude medzi šesť až sedem umiestnených koní. Po katastrofálnom 
roku 2020, ZB zo svojho rozpočtu na rok 2021 vyčlení maximum dostupných finančných prostriedkov na 
dotácie, majiteľské a chovateľské prémie. Vzhľadom na kvalitatívnu skladbu koní v tréningu na Slovensku, 
alokácia finančných prostriedkov do dotácií a majiteľských prémií bude odlišná od minulých rokov. 
 V dostihoch najvyššej selekčnej úrovne sa akcent položí na majiteľské prémie (celkom 90 320 €, najviac 
v histórii), v prevádzkových zápoleniach naopak dôjde k vyššiemu nárastu dotácií. V porovnaní s posledným 
štandardným rokom 2019 sa dotácia V. kategórie zvýši z 1400 € na 1800 €, IV. kat. z 2000 € na 2400 € 
a III. kat. z 2600 € na 3000 €, čo je  vyššia suma ako v ČR, Maďarsku a v Poľsku. V sezóne 2021 sa budú 
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z majiteľských prémii platiť poplatky. Riaditeľ ZB považuje propozície za vyvážené. Na jednej strane 
vytvárajú väčší priestor majiteľom zo SR s prevádzkovými koňmi, na strane druhej ZB, š.p. ponúka aj štan-
dardný program v testoch vyššej selekčnej úrovne.
 Riaditeľ ZB v stručnosti informoval aj o ďalších plánovaných zmenách Dostihového poriadku SR, a to 
v článkoch 149 a 171 DP. Zmeny sú plne v súlade s medzinárodnou dostihovou legislatívou, odzrkadľujú 
aktuálne potreby slovenskej dostihovej prevádzky smerujúce k stabilizácií majiteľskej základne, ako aj 
k zabezpečeniu tržieb ZB zo zápisného a štartovného. 
 Riaditeľ ZB na záver zdôraznil, že podpora zo strany ZB a jeho zriaďovateľa MPRV SR sa musí pozitívne 
prejaviť v počte registrovaných koní v roku 2022. Súčasný stav do 200 koní v tréningu je kritickou hranicou 
pre ďalšiu existenciu fungovania celej dostihovej prevádzky.
 Na záver riaditeľ ZB, JUDr. Marián Šurda poďakoval Asociácii trénerov dostihových koní a jej zástupcom, 
že prijali pozvanie (za prísnych proti epidemiologických opatrení) a vyslovil nádej, že spoločnými silami 
zvládneme turfovú sezónu 2021, ktorá bude pri pandémii Covid-19 veľmi špecifická.

  K bodu 2) programu:

 Ing. Ján Valtýni, vedúci úseku dostihovej prevádzky predložil zástupcom trénerov termínovú listinu, ako 
aj návrh jednotlivých dostihov v rámci mítingov. Konečná podoba termínovej listiny vznikala so zreteľom 
na už zverejnené termíny v Českej republike a avizované najvýznamnejšie dostihy v Maďarsku. Ing. Valtýni 
skonštatoval, že v stredoeurópskom regióne absentuje cieľavedomá koordinácia termínových listín. Tvorba 
termínovej listiny je preto otázkou kompromisov. Celkový počet 140 dostihov, z toho 120 rovinových a 
20 prekážkových (8 dostihov cez prútené prekážky a 12 dostihov steeplechase), je vzhľadom na početnosť 
registrovaných dostihových koní nadštandardný. Jedným z otáznikov je organizovanie dostihov II. kategó-
rie v Topoľčiankach, kde podmienkou je štart z boxov. ZB bude rokovať s JK Napoli Šamorín o odkúpení 
štartovacích boxov z Budapešti, ktoré JK získal v roku 2015.
Ing. Valtýni následne podrobne rozobral navrhovanú štruktúru dostihov pre jednotlivé kategórie koní, a to:
 - dostihy pre 2-ročné kone (momentálne registrovaných 34 dvojročných) – 15 dostihov, vrátane vrcholov
 Ceny zimnej kráľovnej a Karpatskej ceny
 - prekážkové dostihy (aktuálne evidovaných 31 koní, ktoré v kariére aspoň raz štartovali v prekážkových
 dostihoch) – 20 dostihov (8x PP, 12x STCH). Otázne zaradenie jedných dostihov PP pre 3+ kone na konci sezóny
 - program pre 3-ročné kone (zatiaľ registrovaných 34 koní, z nich 13 neštartovavších a 19 nezvíťazivších, 
 21 so ziskom 0 €, 16 bez hodnotenia v OH). Na úvod sezóny maiden na 1400, 1700 a 2000 metrov.  
 Pre top kone kompletný klasický program, pre ostatné možnosť účasti v handicapoch a v cenách nižšej
  kategórie.
 - dostihy pre 4-ročné a staršie kone (momentálne registrovaných 78 „rovinových“ koní – t.j. takých, 
ktoré ešte neštartovali v prekážkových dostihoch). Kategórie dostihov sú navrhnuté na základe analýzy 
ziskov a OH týchto koní.

Mierne sa upravili nastavenia výpočtu hmotnosti v hendikepových dostihoch:

  Kategória  lepšie  stred  slabšie  rozdiel od  rozpätie OH
          vyššej kat.  pre hm. 52-63 kg

 I. kat.  - 19 kg   71 - 82

 II. kat. - 13 kg - 11 kg - 9 kg 8 kg 61 - 76
     (6 až 10 kg)

 III. kat. - 5 kg - 3 kg - 1 kg 8 kg 53 - 68
     (4 až 12 kg)

 IV. kat. +3 kg + 5 kg + 7 kg 8 kg 45 - 60
     (4 až 12 kg)

 V. kat. +11 kg +13 kg +15 kg 8 kg 37 - 52
     (4 až 12 kg)
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Navrhovaný plán počíta aj so zaradením dvoch dostihov koní na predaj a dvoch dostihov typu „bumper“.
Ing. Valtýni následne otvoril diskusiu so zástupcami trénerov k propozíciám jednotlivých dostihov. V nej 
bola o.i. otvorená otázka obmedzenia účasti tzv. „rekonvalescentov“ resp. koní s nízkym/nulovým ziskom, 
ale s vysokým oficiálnym hendikepom, v dostihoch V. a IV. kategórie (príklady z minulosti: Legionar, 
Bethany Belle). ZB, š.p., v tomto roku stanoví v dostihoch V. kategórie oficiálny hendikep, kde vyššie hod-
notené kone sa týchto dostihov zúčastniť nemôžu.

  K bodu 3) programu:

 Predseda Asociácie profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní Ing. Ján Cagáň na úvod 
vyjadril podporu súčasnému riaditeľovi ZB, JUDr. Mariánovi Šurdovi a zaželal mu veľa úspechov.

Prednesené návrhy Asociácie profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní:
1) k propozíciám
 a) zaradiť do projektu sezóny minimálne 3-4 „bumper“ dostihy
 b) predĺžiť vzdialenosti dostihov cez prútené prekážky (3400-3800 m)
 c) zvýšiť hmotnostné zaťaženie o 1 – 1,5 kg pre prekážkové dostihy (minimum pre 5-ročné a staršie
  kone 70 kg)
 d) zvýšiť minimálnu výšku jazdného, najmä pre prekážkových jazdcov

2) k organizačno-technickému zabezpečeniu dostihov na dostihovej dráhe v Bratislave
 e) upraviť skok č.5 (Horný živý plot), zabezpečiť hustejší porast
 f) zabezpečiť odskokové brvno pred prútenými prekážkami
 g) zaradiť do dramaturgie video servisu pravidelné opakovanie záznamu dostihov na vnútornom TV
 okruhu (minimálne 2 razy)
 h) vyriešiť prevádzkovo nedostatočné priestory v šatniach a sprchách jazdcov, sauna nemôže byť 
 v sprchách z prevádzkových dôvodov

  K bodu 4) programu:

 V rámci diskusie k vyššie uvedeným bodom sa vyjadrili reprezentanti ZB, riaditeľ konštatoval, že 
predložené návrhy sa bude podľa možnosti snažiť zapracovať. Návrhy uvedené v ods. 1 a) až d) budú 
zapracované do propozícií dostihov. 

  K bodu 5) programu:

 Riaditeľ ZB, JUDr. Marián Šurda poznamenal, že v žiadnom prípade sa nesmie zopakovať sezóna 
2020, keď sa dostihom nedostalo to, čo im patrilo a vážne sa narušila stabilita dostihovej prevádzky v SR. 
Termínová listina je stanovená, na propozíciách sa v súčasnosti intenzívne pracuje. ZB s plnou zodpoved-
nosťou pracuje na organizačno–technickom zabezpečení komplikovanej sezóny 2021, vrátane prípravy 
testovania na ochorenie Covid-19 pre účastníkov dostihových dní minimálne v mesiaci apríl.

Zapísal: Ing. Vladimír Šak
v Bratislave 1.3.2021
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Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike

Hlavná dostihová komisia

				Ministerstvo	pôdohospodárstva	Slovenskej	republiky	podľa	čl.	12	Dostihového	poriadku	Slovenskej	
republiky	menovalo	na	obdobie	rokov	2020	-	2021	Hlavnú dostihovú komisiu Slovenskej republiky 
v	nasledovnom	zložení:	

predseda	–	Ing.	Vít	Čelko	
podpredseda	–	Mgr.	Stanislav	Matulík	
členovia	–	Prof.	Ing.	Marko	Halo,	PhD.,	Ing.	Peter	Juhász,	Ing.	Ľudovít	Vanek,	CSc.

Dostihová komisia

			Hlavná	dostihová	komisia	na	základe	návrhu	Dostihovej	autority	SR	podľa	čl.	9,	odst.	4,	písm.	h)	
Dostihového	poriadku	Slovenskej	republiky	menovala	na	obdobie	rokov	2020	-	2021	podľa	čl.	13,	
odst.	1,	písm.	a)	Dostihového	poriadku	Slovenskej	republiky	predsedov	a	členov	Dostihových komisií:

predsedovia	–	Mgr.	Richard	Dukes,	Ing.	Jan	Vaňourek
členovia	–	Ing.	Pavel	Kalaš,	Milan	Olehla,	MVDr.	Dušan	Solár,	Ing.	Alexander	Valentich

Pomocné orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike

			Dostihová	autorita	SR	menovala	na	rok	2021	osoby	oprávnené	vykonávať	funkciu	pomocného	orgánu	
dostihovej	prevádzky	podľa	čl.	24	Dostihového	poriadku.

Pomocné orgány dostihovej prevádzky:	Ing.	Ladislav	Bokor,	Martin	Bokor,	Pavel	Gašpar,	Emil	Hošek, 
Zuzana	Hudčeková,	 Peter	 Jančovič,	 JUDr.	 Petra	 Kasanová,	 Andrea	 Kirková,	 Beata	 Kišacová, 
Oľga	Krištofičová,	Ing.	Michal	Levický,	PhD.,	Mgr.	Peter	Matejka,	Ing.	Roman	Michalovič, 
Ing.	 Ladislav	Molnár,	Natália	Ondrišáková,	Yvona	Pavelková,	Martina	Pfefferová,	 Ján	Popelka, 
Stanislav	Ralbovský,	Ing.	Vladimír	Šak,	Ing.	Jana	Šamková,	PhD.,	Ing.	Ivan	Vallo,	Ing.	Ján	Valtýni,		
Milan	Závodný

Správcovia dráhy:

Ing.	Ivan	Vallo	(Bratislava),	Ing.	Ondrej	Remko	(Senica),	Juraj	Valach	(Šurany),	Juraj	Katrinec	(Topoľčianky)

Hendikeper

			Dostihová	autorita	SR	menovala	podľa	čl.	33	Dostihového	poriadku	Slovenskej	republiky	na	rok	2021	
do	funkcie	hendikeperov	Mgr.	Richarda	Dukesa	a	Ing.	Jána	Valtýniho.
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Doplnenie Veterinárnych podmienok účasti na dostihoch
v Slovenskej republike v roku 2021

					Vzhľadom	na	nepriaznivú	epizootologickú	situáciu	v	šírení	nákazy	equinného	herpesvírusu	(EHV)	
v	Európe	a	v	zmysle	usmernenia	Štátnej	veterinárnej	a	potravinovej	správy	SR	zo	dňa	10.3.2021, 
Závodisko,	š.p.	dopĺňa	Veterinárne	podmienky	účasti	na	dostihoch	v	Slovenskej	republike	v	roku	
2021	nasledovne:

1)	 S účinnosťou od 15.6.2021 musí byť každý kôň zúčastňujúci sa dostihov v Slovenskej republike 
zaočkovaný proti herpesvírusovej infekcii (aspoň EHV-1). Za zaočkovaného sa považuje taký kôň, 
ktorému boli v súlade s vakcinačnou schémou výrobcu použitej vakcíny aplikované dve dávky 
vakcíny (tzv. primovakcinácia). Potvrdenie o vakcinácii musí byť zaznačené v pase koňa.

2)	 Kone, ktoré sa do 15.6.2021 zúčastňujú dostihov a nie sú zaočkované proti herpesvírusovej 
infekcii (pozor! kôň, ktorému bola aplikovaná iba prvá dávka, sa nepovažuje za zaočkovaného!), 
musia byť pri premiestňovaní na dostihy sprevádzané:

  a) dokladom o negatívnom výsledku laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť konského
  herpesvírusu metódou PCR zo vzorky výteru z nosa, nie starším ako 10 dní (v SR tieto ana 
  lýzy vykonáva Veterinárny ústav vo Zvolene, http://www.svuzv.sk/),

  alebo

  b) písomným potvrdením ošetrujúceho veterinárneho lekára nie starším ako 24 hodín, 
  o klinickej prehliadke koňa, ktorý v čase vyšetrenia neprejavoval príznaky ochorenia
  spôsobeného equinným herpesvírusom.

		 	 	 	Závodisko,	 š.p.	dôrazne	apeluje	na	majiteľov/trénerov	koní,	 aby	prioritne	nechali	 svoje	kone	
zaočkovať,	keďže	ide	o	najúčinnejší	preventívny	prostriedok	proti	šíreniu	herpesvírusovej	infekcie	
v	populácii.	Termín	15.6.2021	bol		zvolený	so	zreteľom	k	aktuálnej	situácii	na	trhu	s	vakcínami.	
Ďalej,	v	zmysle	usmernenia	ŠVPS	SR,	odporúčame:

  • pravidelne	sledovať	zdravotný	stav	koní,	najmä	tých	ktoré	sa	v	predchádzajúcom	období
	 	 			zúčastnili	dostihov	mimo	územia	SR,
  • byt‘	v	pravidelnom	kontakte	so	súkromnými	veterinárnymi	lekármi	(meranie	telesnej	teploty,
	 	 			sledovanie	možných	klinických	príznakov	atď.),
  • dodržiavať	štandardy	chovu	koní	a	hygieny	prostredia,
  • dodržiavať	karanténu	koní	ktoré	prichádzajú	do	nového	prostredia	–	odporúčame	21	dní 
	 	 			izolovať	od	ostatných	koní	v	chove,
  • ak	sa	v	chove	nachádzajú	chovné	kobyly,	ktoré	abortovali,	tie	okamžite	izolovať.

v	Bratislave,	25.3.2021

	 	 	 	 JUDr.	Marián	Šurda,	v.r.
	 	 	 	 riaditeľ
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Zmeny a opravy Všeobecných podmienok účasti 
na dostihoch v Slovenskej republike v roku 2021

 8.	 Slovenským	chovateľom	anglického	plnokrvníka	náležia	chovateľské	prémie.	Ich	výšku	určia	
propozície	dostihov.	Za	koňa	slovenského	chovu	sa	pre	posúdenie	nároku	na	chovateľskú	prémiu	a	
kvalifikáciu	na	účasť	v	dostihoch	vyhradených	pre	kone	slovenského	chovu	považuje	kôň,	spĺňajúci	
podmienky	čl.	344	Dostihového	poriadku.	(z	pôvodného	znenia	sa	vypúšťa	tretia	veta)

 35.	 V	dostihoch	so	štatútom	Graded,	Listed	a	I.	kategórie	má	právo	štartu	minimálne	sedem	koní	
registrovaných	Dostihovou	autoritou	SR.	To	znamená,	že	prvých	sedem	koní	registrovaných	DA	SR	
s	najvyšším	ziskom,	v	dostihoch	so	štatútom	Graded,	Listed	a	I.	kategórie,	do	ktorých	boli	oznámené	
ako	štartujúce,	nepodliehajú	prípadnému	znižovaniu	počtu	štartujúcich	koní.

Opravy propozícií na rok 2021

1. dostihový deň – nedeľa 11. 4. 2021 Bratislava

4. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 1900 m
2400	€	(1080	-	525	-	340	-	220	-	140	-	95)
Chovateľská	prémia:	150	€	pre	víťaza	dostihov	slovenského	chovu.
Pre	4-ročné	a	staršie	kone,	ktoré	od	1.5.2020	nezvíťazili	v	dostihoch	III.	kat.	a	vyššej,	ani	sa	neumiestnili 
na	2.	až	5.	mieste	v	dostihoch	I.	kat.	a	vyššej.	Hmotnosť:	58	kg.	
Koňom	(od	1.5.2020)	umiestneným	v	dostihoch	III.	kat.	na	2.	až	4.	mieste	+2	kg,	víťazom	dostihov	IV.	kat.	+4	kg, 
koňom	umiestneným	v	dostihoch	II.	kat.	na	4.	a	5.	mieste	a	umiestneným	na	dotovanej	pozícii	v	dostihoch 
I.	kat.	a	vyššej	+4	kg,	koňom	umiestneným	v	dostihoch	II.	kat.	na	2.	a	3.	mieste	+6	kg.
Koňom	bez	dotačného	zisku	-1	kg.
Zápisné	48	€	(57,60	€	s	DPH),	oznámenie	štartujúcich	koní	48	€	(57,60	€	s	DPH).

7. dostihový deň – nedeľa 20. 6. 2021 Bratislava

6. Cena ... - rovina (V. kat.) - 1200 m
1800	€	(810	-	400	-	250	-	160	-	105	-	75)
Chovateľská	prémia:	80	€	pre	víťaza	dostihov	slovenského	chovu.
Pre	3-ročné	a	staršie	kone,	ktoré	od	1.7.2020	nezvíťazili	v	dostihoch	IV.	kat.	a	vyššej,	ani	sa	neumiestnili	
na	2.	až	5.	mieste	v	dostihoch	II.	kat.	a	vyššej.	Viacnásobní	víťazi	vylúčení.
Hmotnosť:	3-ročné	56	kg,	4-ročné	a	staršie	59	kg.	Koňom	(od	1.7.2020)	umiestneným	v	dostihoch	IV.	kat. 
na	2.	až	4.	mieste	+2	kg,	víťazom	dostihov	V.	kategórie,	umiestneným	v	dostihoch	III.	kat.	na	4.	a	5.	mieste 
a	umiestneným	na	dotovanej	pozícii	v	dostihoch	II.	kat.	+4	kg,	umiestneným	v	dostihoch	III.	kat.	na	2.	a	3.	mieste 
+6	kg.	Koňom	bez	dotačného	zisku	-1	kg.
Zápisné	36	€	(43,20	€	s	DPH),	oznámenie	štartujúcich	koní	36	€	(43,20	€	s	DPH).

9. dostihový deň - nedeľa 18. 7. 2021 Bratislava

6. 28. Cena Muscatita – rovina (III. kat.) – 1200 m
Majiteľské	prémie:	600	€	(300	-	180	-	120)	pre	tri	najlepšie	umiestnené	kone	v	slovenskom	tréningu,	
okrem	koňa	klasifikovaného	na	poslednom	mieste.
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10. dostihový deň – nedeľa 1. 8. 2021 Topoľčianky

4. Cena … - rovina (V. kat.) – 1780 m
1600	€	(800	-	370	-	210	-	125	–	95)
Chovateľská	prémia:	80	€	pre	víťaza	dostihov	slovenského	chovu.
Pre	3-ročné	a	staršie	kone,	ktoré	od	1.9.2020	nezvíťazili	v	dostihoch	IV.	kat.	a	vyššej,	ani	sa	neumiestnili	
na	2.	až	5.	mieste	v	dostihoch	II.	kat.	a	vyššej.	Viacnásobní	víťazi	vylúčení.
Hmotnosť:	3-ročné	56	kg,	4-ročné	a	staršie	59,5	kg.	Koňom	(od	1.9.2020)	umiestneným	v	dostihoch	IV.	kat. 
na	2.	až	4.	mieste	+2	kg,	víťazom	dostihov	V.	kategórie,	umiestneným	v	dostihoch	III.	kat.	na	4.	a	5.	mieste 
a	umiestneným	v	dostihoch	II.	kat.	na	dotovanej	pozícii	+4	kg,	umiestneným	v	dostihoch	III.	kat.	na	2.	a	3.	mieste 
+6	kg.	Koňom	bez	dotačného	zisku	-1	kg,	koňom	ktoré	v	kariére	dosiaľ	neštartovali	-2	kg.
Zápisné	32	€	(38,40	€	s	DPH),	oznámenie	štartujúcich	koní	32	€	(38,40	€	s	DPH).

15. dostihový deň - nedeľa 26. 9. 2021 Bratislava

4. Hdcp …rovina (III. kat.) - 1700 m
Chovateľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.

Novo vypísané klusácke dostihy na rok 2021

13. dostihový deň - 1. 9. 2021 Topoľčianky - 14.00 hod. (streda)

		Uzávierka	prihlášok: štvrtok 24. 8. 2021 o 10.00 hod. 
		Uzávierka	dodatočných	prihlášok: streda 25. 8. 2021 o 10.00 hod. 
		Oznámenie	štartujúcich	koní: štvrtok 26. 8. 2021 do 10.00 hod.

8. Memoriál Ondreja Nagya - klusáky - 1700 m
1500	€	(750	-	345	-	195	-	120	-	90)
Pre	3-ročné	a	staršie	kone	so	ziskom	do	3000	€.	Letmý	štart. 
Zápisné	30	€	(36	€ s	DPH),	oznámenie	štartujúcich	koní	30	€	(36	€ s	DPH).

15. dostihový deň - 26. 9. 2021 Bratislava - 13.00 hod. (nedeľa)

		Uzávierka	prihlášok	(okrem	dostihov	č.	1):	štvrtok 16. 9. 2021 o 10.00 hod. 
		Uzávierka	dodatočných	prihlášok: pondelok 20. 9. 2021 o 10.00 hod.
		Oznámenie	štartujúcich	koní: utorok 21. 9. 2021 do 10.00 hod.

9. Memoriál Imricha Alkéra - klusáky - 2000 m
1500	€	(750	-	345	-	195	-	120	-	90)
Pre	3-ročné	a	staršie	kone	so	ziskom	do	3500	€. 
Koňom	so	ziskom	nad	1500	€	prídavok	20	metrov,	koňom	so	ziskom	nad	3000	€	prídavok	40	metrov.	 
Zápisné	30	€	(36	€ s	DPH),	oznámenie	štartujúcich	koní	30	€	(36	€ s	DPH).

Zrušenie dostihového dňa!!!

					Dostihový	deň	2.	5.	2021	v	Šuranoch	sa ruší	a	bude	nahradený	v	jesennom	období!
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METODICKÉ POKYNY
NA VYKONÁVANIE ANTIDOPINGOVEJ  KONTROLY

DOSTIHOVÝCH KONÍ V SR

   Zodpovednosť za uskutočňovanie dopingových kontrol v Slovenskej republike má Dostihová autorita SR 
a Dostihové komisie v dňoch organizovania dostihov, pričom nie sú dotknuté kompetencie Štátneho 
veterinárneho dozoru. Oprávnenie k odberu antidopingových vzoriek od dostihových koní vychádza 
z Dostihového poriadku SR (čl. 186-195). Svoj súhlas so znením Dostihového poriadku a dodržovaním 
jeho ustanovení písomne potvrdili všetci majitelia dostihových koní štartujúcich v dostihoch v Slovenskej 
republike. 
   Odber vzoriek na dostihových dňoch v Slovenskej republike vykonávajú preškolení veterinárni lekári 
delegovaní DA SR za prítomnosti člena Dostihovej komisie, alebo osoby určenej DA SR a osoby zodpo-
vednej za koňa (majiteľ, tréner, alebo vhodná osoba, ktorej meno ohlásia dostihovému tajomníkovi). 
   Úlohou veterinárneho lekára je iba odobratie biologického materiálu do schválených vzorkovníc u koní 
vybraných DA SR, alebo DK zo štartového poľa daných dostihov dostihového dňa. 
   Spôsob výberu koňa pre odber musí byť náhodný, DK však môže o vykonaní dopingovej kontroly 
rozhodnúť tiež na základe zdravotného stavu koňa, prípadne výkonu koňa v dostihoch. 
    Organizátor dostihov musí zabezpečiť dopingový box izolovaný od verejnosti, mechanicky vyčistený, 
vydezinfikovaný a nastlaný slamou v deň dostihov, bez funkčného napájacieho zariadenia.
   Odberové miesto musí byť vybavené stolom, minimálne dvomi stoličkami, odpadovým košom, umý-
vadlom s tečúcou vodou prípadne prenosným umývadlom s dostatkom vody na umývanie, uterákom a 
dvomi zariadeniami na odber moču (kyveta alebo sieťka na tyči s dĺžkou cca 120 cm). 
   Pre uskladnenie vzoriek je organizátor povinný zabezpečiť uzamykateľnú miestnosť vybavenú chladničkou, 
umožňujúcu bezpečné skladovanie vzoriek v priebehu dostihového dňa (týka sa len Závodiska, š. p., Bratislava). 
Na ostatných závodiskách v SR sa vzorky uložia po odbere v rozhodcovskej veži na stanovisku DK, 
kde ich hneď po dostihoch prevezme pracovník poverený DA SR, a ten ich uskladní na Závodisku, š. p., 
Bratislava v miestnosti na to určenej. 
   Odber vzoriek telesných tekutín koňa sa uskutočňuje do schválených vzorkovníc antidopingovej súpravy. 
Súpravy sú uložené v sklade Závodiska, š. p., Bratislava a pred dostihovým dňom sú vydané veterinárnemu 
lekárovi. Platí zásada, že pre jeden odber musia byť vydané dve antidopingové súpravy. 
   Vedúcim pracovníkom pri vlastnom odbere je odoberajúci veterinárny lekár. Je kompetentný posúdiť 
regulérnosť podmienok odberu a je za to zodpovedný. Ak nie sú dodržané regulérne podmienky, má právo 
antidopingovú kontrolu neuskutočňovať a súčasne má povinnosť túto skutočnosť okamžite oznámiť DK. 
   Po určení koňa k antidopingovej kontrole bude meno vybraného koňa verejne oznámené zaužívaním 
spôsobom (prostredníctvom hlásateľa) trénerovi, prípadne majiteľovi koňa alebo poverenému zástupcovi 
(osobe zodpovednej za koňa). Pokiaľ niekto z nich odmietne podrobiť koňa antidopingovej kontrole, 
je kôň automaticky považovaný za pozitívneho so všetkými dôsledkami (sankcie, diskvalifikácia atď.). 
V prípade súhlasu prevezme člen DK alebo osoba určená DA SR koňa pod svoju kontrolu, ktorú uplatňuje 
až do ukončenia odberu. Tréner, majiteľ, prípadne osoba zodpovedná za koňa, zodpovedá za skutočnosť, 
že koňovi po oznámení o výbere na antidopingovú kontrolu nebude nič podané, s výnimkou vody na 
napojenie. Porušenie tohto ustanovenia bude zaznamenané veterinárnym lekárom do protokolu o preve-
dení antidopingovej kontroly a prejednané v HDK. Trénerovi, majiteľovi, prípadne osobe zodpovednej 
za koňa, nechá veterinárny lekár vybrať najmenej z dvoch uzavretých odberových súprav a ukáže im 
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neporušenosť súpravy. V prípade, že tréner, majiteľ, resp. osoba zodpovedná za koňa chce byť osobne 
prítomná pri otváraní odberovej súpravy, je ich povinnosťou zabezpečiť pri odbere dve osoby, z nich 
jedna vodí koňa a druhá dohliada na otváranie súpravy. Kôň sa zavádza do boxu pre odber vzoriek až 
po otvorení súpravy - cca 30 min. po odbehnutí dostihov. 
Dôrazne je potrebné dodržovať zásadu, že odber moču je možný len zo spontánneho močenia koňa, 
nie je povolené použitie diuretik ani katetrizácie testovaného koňa. Ak do 1 hodiny od zavedenia koňa 
do boxu nepríde k spontánnemu močeniu koňa, odoberie veterinárny lekár krv. Je povolené, aby odchyt 
moču prevádzal vlastný ošetrovateľ koňa pod dohľadom veterinárneho lekára antidopingovej kontroly, 
prípadne člena DK, alebo pracovníka povereného DA SR. Odobraný moč sa z igelitového vrecka rozleje 
do dvoch vzorkovníc, pokiaľ je množstvo moču menšie než 30 ml, naleje sa do jednej vzorkovnice a 
pristúpi sa k odberu krvi. Pokiaľ je množstvo moču postačujúce, rozleje sa do všetkých vzorkovníc, 
pričom platí zásada, že v jednej vzorkovnici nesmie byť menej než 30 ml moču. Uprednostňovaný je 
odber moču, pokiaľ sa odber moču nepodarí, je nutné odobrať krv. Odobratie krvi pred uplynutím 
jednej hodiny je možné len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, alebo na výslovnú žiadosť 
majiteľa, jeho zástupcu alebo trénera koňa. 
   Krv odoberá veterinárny lekár sterilnou ihlou. Krv nechá volne vytekať do vzorkovnice, alebo po-
užije k jej nasatiu sterilnú striekačku. Krv sa tiež odoberá do dvoch vzorkovníc, pričom platí zásada, 
že jedna vzorka je 40 ml krvi. V prípade, že laboratórium vyžaduje k vyšetreniu krv heparinizovanú, 
odberová súprava obsahuje ampulku heparinu, použije sa polovica ampulky do jednej a polovica 
do druhej vzorkovnice.
   Po odbere sa vzorky uzavrú špeciálnymi viečkami, vložia sa späť do antidopingovej súpravy a vete-
rinárny lekár vyplní protokol o vykonaní odberu vzoriek k antidopingovej kontrole, kde okrem údajov 
o mieste, dátume a čase, údajov o testovanom koňovi a druhu zaslaných vzoriek uvedie aj čísla špe-
ciálnych viečok, ktorými sú uzavreté vzorkovnice naplnené močom alebo krvou testovaného koňa. 
Protokol je podpísaný odoberajúcim veterinárnym lekárom, členom DK, alebo osobou určenou DA SR 
a osobou zodpovednou za koňa. Jedna časť protokolu (žltá) je priložená k zapečateným vzorkám, 
druhá časť (biela) je odovzdaná osobe zodpovednej za koňa, tretia (ružová) zostáva odoberajúcemu 
veterinárnemu lekárovi. Kópia celého protokolu je odovzdaná DA SR, kde je uložená až do obdržania 
výsledkov z laboratória. 
   Odobrané a zapečatené vzorky sa umiestnia v uzamykateľnej miestnosti do chladničky a schladia sa 
na teplotu 4 - 10°C.
   Organizátor dostihov zabezpečí odoslanie vzorkov expresnou poštou do určeného laboratória 
v najbližší pracovný deň po skončení dostihového dňa.  

   Inštruovaní veterinárni lekári:  MVDr. Lucie Kalová, MVDr. Mária Patschová, MVDr. Lenka Zeine-
rová, MVDr. Veronika Šušlíková, MVDr. Tomáš Frey, MVDr. Dana Hlavičková, MVDr. Dušan Solár   
  

Opatrenie v prípade pozitívneho dopingového nálezu 

V prípade pozitívneho dopingového nálezu sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení Dostihového 
poriadku SR. Dostihová autorita Slovenskej republiky písomne oznámi túto skutočnosť majiteľovi 
a trénerovi koňa. Všetky náklady spojené s vyšetrením vzoriek s pozitívnym dopingovým nálezom 
uhradí tréner inkriminovaného dostihového koňa. 
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MEDZINÁRODNÉ AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ 
VYKONÁVAJÚCE DOPINGOVÉ KONTROLY.

Závodisko Bratislava spolupracuje pri dopingových kontrolách s nasledovnými laboratóriami: 
(„A“ vzorka, resp. „B“ vzorka). 

Nemecko - Professor Dr. Mario Thevis 
 Institut für Biochemie 
 Deutsche Sporthochschule Köln 
 Am Sportpark Müngersdorf 6
 D-50933 Köln 
 Germany 
 Tel:   0049 221 497 1313
 Fax:   0049 221 497 3236 
 e-mail: thevis@dshs-koeln.de 

Medzinárodné akreditované dopingové laboratóriá, v ktorých je možné testovať analýzu 
vzorky „B“ na základe písomnej žiadosti majiteľa alebo trénera v roku 2021.

Anglicko - LGC Laboratory
 Newmarket Road 
 Fordham    
 Cambridgeshire CB7 5WW 
 England 
 Tel:   0044 1638 724 421
 e-mail: webuk@lgcgroup.com

Francúzsko - Laboratoire des Courses Hippiques (L.C.H.)
 169 avenue de la Division Leclerc 
 92290 Chatenay-Malabry 
 France 
 Tel:   +33 1 69 75 28 28 
 Fax:   +33 1 69 75 28 29 
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Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach 
čl. 6 A „Zakázané látky u koní“

Cieľ 

1.	 Cieľom	je	ochrana	integrity	dostihov	a	zdravia	a	pohody	koní	prostredníctvom	kontroly	používania	
látok	poskytujúcich	koňovi	výhodu	alebo	znevýhodňujúceho	ho	v	dostihoch,	ktoré	sú	v	rozpore	s	jeho	
základnými	vlastnosťami.

Odoberanie vzoriek

2.	 Aby	sa	zistilo,	či	je	zakázaná	látka	prítomná,	budú	sa	koňom	oznámeným	do	dostihov	odoberať	vzorky.	
Dostihové	autority	môžu	tiež	odoberať	koňom	vzorky	kedykoľvek	v	čase,	podľa	svojich	vlastných	pravidiel.	
Vzorkou	sa	rozumie	vzorka	z	ktorejkoľvek	časti	koňa	alebo	v	kontakte	s	ktoroukoľvek	časťou	koňa.
 
3.	 Vzorky	odobraté	v	rámci	bezpečného	reťazca	úschovy	sa	rozdelia,	ak	je	to	možné,	na	vzorku	A	a	vzorku	B.	
Vzorka	A	sa	pošle	do	jedného	laboratória	na	testovanie	v	súlade	s	pravidlami	príslušnej	dostihovej	autority.	
Pre	primárnu	analýzu	môže	byť	použitá	iba	vzorka	A	a	žiadna	dielčia	časť	tejto	vzorky,	akokoľvek	inak	
pomenovaná,	by	sa	nemala	zasielať	do	druhého	laboratória	na	primárnu	analýzu	bez	vedomia	a	súhlasu	
tohto	laboratória.	Vzorka	B	sa	môže	analyzovať	na	látky	identifikované	vo	vzorke	A	buď	automaticky	alebo	
na	základe	žiadosti	trénera,	majiteľa	koňa	alebo	dostihovej	autority.	

4.	 Ak	je	nájdená	zakázaná	látka	vo	vzorke,	odobratej	pod	jurisdikciou	dostihovej	autority,	koňovi,	ktorý	
je	registrovaný	alebo	trénovaný	v	zahraničí,	dostihová	autorita	krajiny,	v	ktorej	je	kôň	trénovaný	je	o	tomto	
informovaná	a	v	prípade	potreby	poskytne	potrebnú	súčinnosť.

Sankcie

5.	 Kôň	bude	diskvalifikovaný	vždy,	 keď	 analýza	oficiálnej	 vzorky	odobratej	 v	deň	dostihov	preukáže	
pozitívny	nález	zakázanej	 látky	v	zmysle	príslušných	dostihových	pravidiel.	Trenérovi	sa	udelí	sankcia	
okrem	prípadu,	kedy	sa	tento	zbaví	zodpovednosti	v	súlade	s	týmto	dokumentom.	V	prípade	preukázania	
prítomnosti	látky	definovanej	v	článku	6	E	-	odsek	4	(t.j.	neschválené	látky,	anaboliká,	peptidové	hormóny,	
rastové	faktory	a	príbuzné	látky,	hormóny	a	príbuzné	látky),	nesmie	sa	kôň	zúčastniť	dostihov	v	období	
nasledujúcich	minimálne	šesť	mesiacov	po	pozitívnom	náleze	a	do	ďalších	dostihov	môže	byť	prihlásený	
až	po	oficiálnom	negatívnom	dopingovom	teste.

6.	 Ak	vzorka	odobratá	koňovi	v	inom	čase	obsahuje	zakázanú	látku,	Dostihové	autority	môžu	v	súlade	
s	vlastnými	pravidlami	sankcionovať	koňa,	trénera,	majiteľa	alebo	iné	osoby.		

Zodpovednosť trénera

7.	 Tréner	je	vždy	zodpovedný	za:	
 • kŕmenie,	ošetrovanie,	ochranu	a	bezpečnosť	koní	v	jeho	tréningu	
 • podniknutie	všetkých	primeraných	predbežných	opatrení	pre	kone	zverené	mu	do	tréningu	tak,	aby
		 				zabránil	ich	vystaveniu	zakázaným	látkam,	ktoré	sú	v	rozpore	s	pravidlami	Dostihových	autorít	
 • svoju	informovanosť	o	možných	následkoch	liečby	poskytovanej	koňom	
 • vedenie	záznamov	o	všetkých	veterinárnych	úkonoch	a	liečbe	ním	trénovaných	koní.

Pravidlá počas dostihového dňa

8.	 Žiadna	osoba	s	výnimkou	veterinárov	poverených	Dostihovou	komisiou	alebo	Dostihovou	autoritou	
nesmie	priniesť	do	 stajní	pri	dostihovej	dráhe	v	deň	konania	dostihov	zakázanú	 látku,	 resp.	akýkoľvek	
prostriedok	na	podávanie	tejto	látky.
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9.	 V	čase	po	absolvovaní	dostihov	a	pred	ukončením	odberu	vzorky	po	dostihoch	nie	je	dovolená	bez	
oficiálneho	povolenia	žiadna	liečba	zakázanými	látkami.

ZAKÁZANÉ LÁTKY

10.	Zakázané	látky	sú:	

 • látky	schopné	kedykoľvek	vyvolať	pôsobenie,	účinok	alebo	súčasne	pôsobenie	a	účinok,	na	jeden
	 alebo	viacero	systémov	tela	cicavcov	(dostihových	koní):	
	 nervovú	sústavu
	 kardiovaskulárny	systém
	 dýchací	systém
	 tráviacu	sústavu
	 močový	systém
	 pohlavné	orgány
	 pohybový	aparát
	 krv
	 imunitný	systém	s	výnimkou	licentovaných	očkovacích	látok	proti	infekciám
	 endokrinný	systém
 • endokrinné	výlučky	a	ich	syntetické	kópie	
 • maskovacie	chemické	látky	
 • látky	prenášajúce	kyslík	
 • látky,	ktoré	sú	schopné	v	akomkoľvek	čase,	priamo	alebo	nepriamo	spôsobiť	účinok	alebo	ovplyvnenie 
a/alebo	manipuláciu	s	expresiou	génov	v	akomkoľvek	tele	cicavca,	vrátane,	ale	nielen	s	obmedzením	na,	
látky	na	úpravu	génov	so	schopnosťou	meniť	genómové	sekvencie	a/alebo	transkripčnú,	posttranskripčnú	
alebo	epigenetickú	reguláciu	génovej	expresie.

11.		Nález	zakázanej	látky	je	nález	látky	samotnej,	jej	metabolitu,		jej	izoméru,	izoméru	metabolitu	alebo	
prekurzoru	zakázanej	látky.	Nález	vedeckého,	alebo	experimentálneho	ukazovateľa	podania	alebo	iného	
použitia/pôsobenia	zakázanej	látky	sa	taktiež	považuje	za	ekvivalent	nálezu	látky.

12.		S	cieľom	pomôcť	trénerom	a	ich	veterinárnym	poradcom	môžu	Dostihové	autority	zaradiť	do	svojich	
predpisov	príklady	zakázaných	a	povolených	látok.

13.	 	S	cieľom	poradenstva	dostihovým	súdom	(komisiám)	môžu	Dostihové	autority	vytvoriť	klasifikáciu	
zakázaných	látok.

Prahové hodnoty

14.	Prahové	hodnoty	je	možné	uvažovať	iba	v	prípade:	
 • endogénnych	(vnútorných)	látok
 • látok	získavaných	z	rastlín	tradične	spásaných	alebo	zbieraných	ako	potrava	pre	kone	

15.	Prahové	hodnoty	odporúča	Poradný	výbor	IFHA	pre	zakázané	látky	a	praktiky	po	konzultácii	s	Asociáciou	
oficiálnych	dostihových	analytikov	a	Medzinárodnou	skupinou	dostihových	veterinárnych	špecialistov	
a	schvaľuje	ich	Výkonný	výbor	IFHA.
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17. Použitie	medzinárodných	prahových	hodnôt	na	testovanie	mimo	súťaže	(OOCT):
 • Medzinárodné	prahové	hodnoty	pre	boldenón,	estranediol,	metoxytyramín	a	testosterón	sa	vzťahujú
	 na	OOCT	vzorky,	pokiaľ	nie	sú	splnené	požiadavky	čl.	6E	ods.	5	(terapeutické	použitie	látok).
 • Na	OOCT	vzorky	sa	vzťahujú	medzinárodné	prahové	hodnoty	pre	arzén,	oxid	uhličitý,	kobalt,	
	 dimetylsulfoxid,	hydrokortizón,	prednizolón	a	kyselinu	salicylovú.	Nemôžu	byť	však	uplatniteľné,	
	 ak	je	riadne	zaznamenané	legitímne	zaobchádzanie	s	týmito	látkami.

18.	Po	akomkoľvek	náleze	zakázanej	látky	môže	Dostihová	autorita	rozhodnúť	buď	sama	alebo	na	základe	
žiadosti	majiteľa	či	trénera	o	ďalšom	otestovaní	koňa.	

Požiadavky na laboratóriá

19. Cieľom	signatárskych	krajín	je,	aby	ich	laboratóriá:
 • boli	akreditované	podľa	ISO/IEC	17025,	Všeobecné	požiadavky	pre	spôsobilosť	testovania	a	kalibráciu
	 laboratórií,	a	podľa	doplnkového	dokumentu	ILAC-G7,	Akreditačné	požiadavky	a	kritériá	na	prevádzku	
	 laboratórií	pre	dostihy	

 Názov Prahová hodnota

  Arzén	 0,3	mikrogramu	arzénu	na	mililiter	moču	

 Boldenón (len žrebce)	 0,015	mikrogramu	voľného	alebo	združeného	boldenónu	na	mililiter	moču
 Oxid uhličitý	 36	milimolov	oxidu	uhličitého	na	liter	plazmy	
 Kobalt	 0,1	mikrogramu	celkového	kobaltu	na	mililiter	moču
	 	 0,025	mikrogramu	celkového	kobaltu	(voľného	alebo	viazaného	v	bielkovine)		
	 	 na	mililiter	plazmy
	 	 Dostihové	autority	by	mali	prijať	odporúčania	týkajúce	sa	používania	
	 	 suplementov	obsahujúcich	kobalt
 Dimetyl sulfoxid	 15	mikrogramov	dimetyl	sulfoxidu	na	mililiter	moču	alebo	1	mikrogram	dimetyl
	 	 sulfoxidu	na	mililiter	plazmy
 Estradiol (len žrebce)	 0,045	mikrogramu	voľného	alebo	kyselinou	glukurónovou	konjugovaného	
  5a-estran-3ß,	17a-diolu	na	mililiter	moču,	v	prípade,	keď	v	čase	testovania	kon-
  centrácia	5a-estran-3ß,	17a-diolu	prevýši	koncentráciu	5,10-estran-3ß,	17a-diolu
 Hydrokortizón	 1	mikrogramu	hydrokortizónu	na	mililiter	moču	
 Metoxytyramín	 4	mikrogramov	voľného	a	združeného	3-metoxytyramínu	na	mililiter	moču	
 Kyselina salicylová	 750	mikrogramov	kyseliny	salicylovej	na	mililiter	moču	alebo	6,5	mikrogramu
	 	 kyseliny	salicylovej	na	mililiter	plazmy		 	 	
 Testosterón	 0,02	mikrogramu	voľného	alebo	združeného	testosterónu	na	mililiter	moču
	 		 u	valachov,	alebo	100	pikogramov	voľného	testosterónu	na	mililiter	plazmy	
	 	 u	valachov	a	kobýl	(ak	nie	sú	žrebné)	alebo	0,055	mikrogramu	voľného	
	 	 alebo	združeného	testosterónu	na	mililiter	moču	u	kobýl	(ak	nie	sú	žrebné)		
 Prednizolón	 0,01	mikrogramu	voľného	prednizolónu	na	mililiter	moču

Poznámka:	Združená	látka	je	látka,	ktorú	je	možné	uvoľniť	od	jej	konjugátov.
Každá	prahová	hodnota,	vrátane	prahovej	hodnoty	pre	tú	istú	látku	v	moči	a	plazme,	môže	byť	použitá	
nezávisle.
Prahové	hodnoty	sú	regulačné	limity	a	vyššie	uvedené	číselné	hodnoty	nenesú	žiadnu	implikovanú	
presnosť	(napr.	0,3	je	rovnaká	ako	0,300).	Či	bola	prahová	hodnota	vo	vzorke	prekročená	alebo	nie,	sa	
stanovuje	výlučne	z	určenej	koncentrácie	a	neistoty	merania	spojenej	s	takýmto	určením.

16.	Látky	s	povolenými	prahovými	hodnotami:
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 • postupovali	v	súlade	s	Príručkou	pre	potvrdenie	prítomnosti	zakázaných	látok	(Časť	B	dokumentu	ILAC-G7)	
 • vyhovovali	Špecifikácii	výkonu	Medzinárodnej	Federácie	Dostihových	Autorít	
 • participovali	na	medzilaboratórnych	porovnávaniach	(články	3.3,	3.5,	7.2.2.1	(e)	a	7.7.2	
	 normy	ISO	/	IEC	17025:	2017)
 • kontrolovali	zisťovanie	povolených	terapeutických	látok	prostredníctvom	uplatňovania	medzinárodne
	 harmonizovaných	detekčných	limitov,	ktoré	boli	odporúčané	Poradným	výborom	IFHA	pre	zakázané	
	 látky	a	praktiky	a	ktoré	boli	selektívne	prijaté	príslušnými	signatárskymi	krajinami
	 •	kontrolovali	zisťovanie	určitých	environmentálnych	látok	prostredníctvom	uplatňovania	medzinárodne
	 harmonizovaných	limitov	rezíduí,	ktoré	boli	odporúčané	Poradným	výborom	IFHA	pre	zakázané	látky
	 a	praktiky	a	ktoré	boli	selektívne	prijaté	príslušnými	signatárskymi	krajinami.

20.	S	cieľom	predchádzať	porušovaniu	pravidiel	v	dôsledku	použitia	terapeutických	látok,	môžu	Dostihové	
autority	podľa	vlastného	uváženia:	
 • zverejniť	dostupné	detekčné	časy	
 • poskytovať	vopred	varovanie	o	nových	alebo	modifikovaných	testoch	
 • poskytovať	analytickú	službu	na	potvrdenie	či	vzorka	odobratá	koňovi	oznámenému	ako	štartujúcemu
	 v	dostihoch	obsahuje	určité	látky.	

článok 6 B - Zákaz genetickej terapie, úpravy génov a genómov 

1. Zákaz použitia alebo podania genetickej terapie

a)	definícia	genetickej	terapie
Genetická	 terapia	 zahŕňa	 akúkoľvek	 terapiu,	metódu	 alebo	 proces,	 ktoré	 obsahujú	 použitie	 alebo 
podávanie:
	 •	oligomérov	alebo	polymérov	nukleových	kyselín
	 •	analógov	nukleových	kyselín
	 •	geneticky	modifikovaných	buniek
	 •	látky	na	úpravu	génov,	ktoré	sú	schopné	v	akomkoľvek	čase,	priamo	alebo	nepriamo	spôsobiť	účinok	
alebo	ovplyvnenie	a/alebo	manipuláciu	s	expresiou	génov	v	akomkoľvek	tele	cicavca,	vrátane,	ale	nielen	
s	obmedzením	na,	látky	na	úpravu	génov	so	schopnosťou	meniť	genómové	sekvencie	a/alebo	transkripčnú,	
posttranskripčnú	alebo	epigenetickú	reguláciu	génovej	expresie.
 Aby	sa	predišlo	pochybnostiam,	genetickou	terapiou	pre	účely	IABRW	nie je	použitie	alebo	podávanie 
autológneho	 kondicionovaného	 séra	 alebo	plazmy	bohatej	 na	 krvné	doštičky,	 ktorý	 nezahŕňa	prenos 
celých	buniek/DNA.

b)	S	výnimkou	ustanovení	 tohto	článku	 je	používanie	alebo	podávanie	genetickej	 terapie	koňovi	vždy 
zakázané.

c)	Dovolená	genetická	terapia
Genetická	terapia	môže	byť	použitá	alebo	podaná	konkrétnemu	koňovi	s	predchádzajúcim	súhlasom	do-
stihovej	autority,	ak	sa	táto	genetická	terapia	používa	na	liečbu	úrazu	alebo	poruchy	formálne	diagnosti-
kovanej	veterinárnym	lekárom	a:
	 •	nie	je	schopná	modifikovať	dedičný	genóm	koňa;
	 •	nepredstavuje	hrozbu	pre	welfare	koňa;
 • nepredstavuje	ohrozenie	integrity	dostihov,	či	už	potenciálom	zvýšiť	alebo	znížiť	výkon	koňa	v	dostihoch.

d)	Kontrola	a	zaznamenávanie
Majiteľ	alebo	tréner	sú	zodpovední	za	informovanie	a	získanie	súhlasu	príslušnej	dostihovej	autority 
k	akejkoľvek	zamýšľanej	genetickej	 terapii	pred	 jej	použitím,	bez	ohľadu	na	 to,	či	sa	má	podávať	pred	
tréningom,	počas	tréningu	alebo	mimo	tréningu.	Majiteľ	alebo	tréner	musia	viesť	úplné	a	presné	záznamy	
o	všetkých	takýchto	liečebných	postupoch,	ktoré	sa	musia	uchovávať	najmenej	päť	rokov	a	na	požiadanie	
musia	byť	ľahko	dostupné	na	kontrolu.
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2. Zákaz úpravy génu a genómu

a)	Definícia	úpravy	génu:
Úprava	(editácia)	génu	je	akýkoľvek	proces,	ktorý	zahŕňa	inzerciu,	deléciu	a	/	alebo	náhradu	DNA 
na	špecifickom	mieste	v	genóme	koňa.

b)	Definícia	úpravy	genómu:
Úprava	(editácia)	génu	je	akýkoľvek	proces,	ktorý	zahŕňa	inzerciu,	deléciu	a	/	alebo	náhradu	DNA	v	genóme 
koňa.
c)	Úprava	génu	alebo	genónu	u	akéhokoľvek	koňa	je	vždy	zakázaná.

článok 6 C - Zakázané praktiky

Praktiky,	ktoré	ohrozujú	zdravie	a	pohodu	koňa,	jazdca	alebo	iných	účastníkov	dostihov,	ako	aj	integritu	
dostihov,	 sú	 nevhodné	 a	 zakázané.	 Zodpovednosť	 za	 vymožiteľnosť	 predpisov	 týkajúcich	 sa	 takýchto	
praktík	má	Dostihová	autorita.

1)	Zakázané	praktiky	u	koní	pripravovaných	na	dostihy: 
 • použitie	akéhokoľvek	neschváleného	predmetu,	zariadenia,	aktivity	týkajúcej	sa	správania,	alebo	chemikálie	
	 pre	dosiahnutie	neadekvátnej	odozvy,	kedykoľvek	v	tréningu	alebo	v	priebehu	dostihov.
 • použitie	liečebných	alebo	chirurgických	zákrokov,	ktoré	sú	mimo	rámec	bežnej	a	opodstatnenej	veterinárnej
	 praxe,	a	teda	sa	nezlučujú	s	dosiahnutím	zdravotného	osohu	pre	koňa	
 • použitie	fyzickej	alebo	veterinárnej	procedúry	alebo	liečby,	ktorá	maskuje	efekty	alebo	príznaky	zranenia
	 za	účelom	umožnenia	tréningu	a	absolvovania	dostihov,	čo	má	za	následok	poškodenie	zdravia	koňa	
 • použitie	podvodných	alebo	potenciálne	podvodných	praktík,	alebo	takých	postupov,	ktoré	poškodzujú	
	 integritu	dostihov.	

2)	Špecifické	príklady	zakázaných	praktík 
Zakázané	praktiky	zahŕňajú,	ale	nie	len	s	obmedzením	na	ne:
A)		Účasť	gravídnej	kobyly	v	dostihoch	(časové	obmedzenie	môže	stanoviť	Dostihová	autorita).
B)		 Odopieranie	prístupu	k	vode	pred	dostihmi,	ak	by	to	malo	mať	za	následok	poškodenie	zdravia,	pohody
	 alebo	bezpečnosti	koňa.
C)		Použitie	mimotelovej	terapie	rázovými	vlnami	spôsobom,	ktorý	by	mal	za	následok	znecitlivenie	akej
	 koľvek	končatiny	v	priebehu	tréningu	alebo	dostihov.
D)		Odber	krvi	pre	akýkoľvek	iný	ako	diagnostický	účel,	alebo	dovolený	podľa	ďalšieho	bodu.
E)		 Odber,	manipulácia	a	opätovná	infúzia	homologickej,	heterologickej	alebo	autologickej	krvi	alebo
	 krvných	buniek	s	výnimkou	použitia	pri	život-zachraňujúcich	zákrokoch,	alebo	použitie	veterinárnych
	 regeneračných	terapií	na	liečenie	porúch,	zranení	alebo	ochorení	pohybového	aparátu.
F)		 Použitie	chemickej	kastrácie	alebo	imuno-kastrácie.
G)	 Aplikácia	termokauterizácie	na	kožu	cez	muskuloskeletálne	štruktúry	na	vyvolanie	protidráždivého	účinku.
H)	 Aplikácia	látky	na	vyvolanie	vezikulácie	kože	a/alebo	podkožných	tkanív.
	 Ak	bol	kôň	podrobený	ktorejkoľvek	z	vyššie	uvedených	zakázaných	praktík,	dostihová	autorita	môže
	 podľa	vlastného	uváženia:
	 	 (a)	suspendovať,	neumožniť	koňovi	zúčastňovať	sa	dostihov	alebo	vydať	akýkoľvek	iný	príkaz	
	 	 vo	vzťahu	k	predmetnému	koňovi;	a	/	alebo
	 	 b)	podniknúť	akékoľvek	disciplinárne	opatrenia	voči	trénerovi	a	/	alebo	akejkoľvek	inej	relevantnej
	 	 	osobe.
I)		 Použitie	akejkoľvek	metódy	alebo	postupu,	ktoré	zahŕňajú	úpravy	génov	alebo	genómu	(definované	
	 v	čl.	6	B).

3)	Zodpovednosť	trénera	v	prípade	zakázaných	praktík
Tréner	je	vždy	zodpovedný	za:	
 • celkový	menežment,	ochranu	a	bezpečnosť	koní	v	jeho	tréningu	
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 • vyhnutie	sa	zakázaným	praktikám
 • svoju	informovanosť	o	potenciálnych	dôsledkoch	terapeutických	postupov	použitých	u	koňa	
 • vedenie	záznamov	o	všetkých	veterinárnych	úkonoch	a	liečbe	ním	trénovaných	koní

4)	Zodpovednosť	majiteľa	a	trénera	v	prípade	zakázaných	praktík 
V	ktoromkoľvek	čase	majiteľ,	a	v	tréningu	tréner,	sú	zodpovední	za	dodržanie	ustanovení	tohto	článku	
a	za	dodržanie	jednotlivých	požiadaviek	na	vedenie	záznamov	a	oznamovanie	Dostihovej	autorite.

Článok 6 D - Liečba počas tréningu

Zásady	pre	medikačnú	prax	u	koní	v	tréningu

Definícia liečby
Pre	potreby	tohto	článku,	pojem	„liečba“	zahŕňa:
	 1.	Podávanie	akejkoľvek	látky	(vrátane	akéhokoľvek	lieku)	koňovi	a
	 2.	podávanie	alebo	aplikácia	akéhokoľvek	fyzikálneho	postupu	alebo	terapie	koňovi,	s	cieľom	dosiahnutia
	 určitého	účinku.

Hlavné zásady
Na	liečbu	koní	v	tréningu	sa	vzťahujú	nasledovné	zásady
	 1.	Za	akúkoľvek	liečbu	je	zodpovedný	tréner	a	táto	musí	prebiehať	pod	dohľadom	veterinárneho	lekára.
	 2.	Každá	liečba	musí	byť	podávaná	v	s	cieľom	zabezpečiť	koňovi	najlepší	zdravotný	a	welfare	propspech.

V súlade s vyššie uvedeným:

	 1.	Tréner	je	povinný	vyžiadať	si	od	ošetrujúceho	veterinárneho	lekára	vyjadrenie	ohľadom	celkového	
	 managementu,	liečby	a	primeranej	úrovne	tréningu	u	chorého	alebo	zraneného	koňa.
	 2.	Ošetrenie	koňa	podávaním	látky	alebo	lieku	obsahujúceho	zakázanú	látku	sa	môže	vykonávať	len
	 na	základe	odporúčania	veterinárneho	lekára	s	primeranými	znalosťami	o	celkovom	a	zdravotnom	stave
	 každého	koňa.	V	prípade	látok,	ktoré	sú	kontrolované	vládnym	nariadením,	môžu	byť	tieto	látky	podávané
	 iba	veterinárnym	lekárom	alebo	na	predpis	veterinárneho	lekára.
	 3.	Tréner	je	zodpovedný	za	vedenie	úplných	a	presných	záznamov	o	všetkých	ošetreniach,	ktoré	boli	
	 poskytnuté	koňovi,	vrátane	všetkých	vykonaných	veterinárnych	postupov	a	všetkých	podávaných	liekov.
	 Tieto	záznamy	sa	musia	uchovávať	minimálne	12	mesiacov	a	musia	byť	ľahko	dostupné	na	kontrolu.
	 4.	S	výnimkou	bežného	krmiva	a	pitnej	vody	sa	žiadna	látka	nesmie	podať	žiadnemu	koňovi	v	deň	dostihov,
	 ktorých	sa	má	zúčastniť,	pokiaľ	takéto	ošetrenie	nie	je	povolené	Dostihovou	autoritou.	To	zahŕňa
	 akúkoľvek	látku	podávanú	injekciou,	do	úst,	inhaláciou,	alebo	akýmkoľvek	iným	spôsobom	podávania.
	 5.	Tréner	musí	dodržiavať	povinné	lehoty	na	odpočinok	koní	pre	konkrétne	látky	alebo	liečebné	postupy,
	 ako	ich	presadzuje	Dostihová	autorita.
	 6.	Kone,	ktoré	nemôžu	absolvovať	tréning	z	dôvodu	zranenia	alebo	choroby,	musia	byť	vyradené
	 z	tréningu	a	musí	im	byť	poskytnutá	primerané	veterinárna	starostlivosť	a/alebo	odpočinok.	Každá	liečba
	 sa	musí	vykonávať	v	najlepšom	záujme	koňa	a	nesmie	uľahčovať	pokračovanie	v	tréningu	zraneného	
	 alebo	chorého	koňa.

Špecifické požiadavky týkajúce sa bisfosfonátov

Akýkoľvek	bisfosfonát	sa	nemá	podávať	dostihovému	koňovi:
	 •	mladšiemu	ako	tri	roky	a	šesť	mesiacov	podľa	dátumu	narodenia;	a
	 •	v	deň	dostihov	alebo	v	ktoromkoľvek	z	30	dní	pred	dňom	dostihov,	v	ktorých	má	kôň	štartovať.

Podaný	bisfosfonátový	produkt	musí	byť	licencovaný	na	použitie	u	koní	v	danej	krajine	a	musí	sa	podávať	
v	súlade	s	pokynmi	výrobcu.
Na	použitie	bisfosfonátu	ako	vhodnej	liečby	musí	veterinárny	lekár	stanoviť	diagnózu,	ktorá	indikuje	tak-
úto	liečbu	a	liečbu	musí	vykonať	veterinárny	lekár.
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článok 6 E – Testovanie mimo súťaže

S	cieľom	zabezpečiť	spravodlivú	súťaž,	transparentnosť,	dobré	životné	podmienky	a	zdravý	chov,	Dostihové	
autority	budú	podľa	vlastného	uváženia	vykonávať	testovanie	zakázaných	látok	alebo	zakázaných	praktík	
kedykoľvek	odo	dňa	narodenia	koňa	po	jeho	konečné	vyradenie	z	tréningu,	dostihovej	prevádzky	a	(podľa	
potreby)	z	chovu.

Pre	tento	účel:

	 1.	Odo	dňa	narodenia	koňa	musí	byť	majiteľ	(majitelia)	schopný	(-í)	informovať	dostihovú	autoritu
 o	presnom	umiestnení	koňa	a	zabezpečiť	prístup	ku	koňovi	na	účely	vykonávania	testovania	na	prítomnosť
		 zakázaných	látok.
	 2.	Tréneri	musia	oznámiť	svojej	domácej	Dostihovej	autorite	identifikáciu	koní	v	tréningu	a	tam,	kde
	 je	to	relevantné,	presne	určiť	umiestnenie	jednotlivých	koní.
	 3.	Ak	je	dostihový	kôň	(dočasne)	vyradený	tréningu	kedykoľvek	počas	svojej	kariéry	od	začiatku	tréningu
	 až	po	definitívne	vyradenie	z	tréningu,	majiteľ	musí	byť	schopný	informovať	Dostihovú	autoritu	o	presnom
	 umiestnení	koňa.
	 4.	Ak	nie	je	možné	v	priebehu	kariéry	preukázať	úplnú	dohľadateľnosť	akéhokoľvek	koňa,	či	už	v	tréningu
	 alebo	mimo	tréning,	takýto	kôň	môže	byť	prihlásený	do	dostihov	až	po	šiestich	mesiacoch	tréningu
	 u	riadne	licentovaného	trénera.
	 5.	Nasledujúce	zakázané	látky,	vrátane	iných	látok	s	podobnou	chemickou	štruktúrou	alebo	podobnými
	 biologickými	účinkami,	sa	nesmú	podávať	dostihovým	koňom	(kedykoľvek	v	priebehu	kariéy):
	 	 5.1.	Neschválené	látky	-	akákoľvek	látka,	na	ktorú	sa	nevzťahuje	žiadna	z	nasledujúcich	tried	látok
	 	 a	ktorá	v	súčasnosti	nie	je	schválená	žiadnym	vládnym	regulačným	orgánom	na	veterinárne	použitie,	
	 	 ani	žiadna	látku,	ktorá	nie	je	všeobecne	uznávaná	veterinárnymi	regulačnými	orgánmi	ako	platné
	 	 veterinárne	liečivo.
	 	 5.2.	Anaboliká
	 	 a)	anabolické	androgénne	steroidy
	 	 b)	iné	anabolické	látky,	vrátane	(ale	nie	s	obmedzením	na)	selektívnych	modulátorov	androgénnych
	 	 receptorov	(SARM)
	 	 c)	beta-2	agonisty,	pokiaľ	nie	je	látka	predpísaná	veterinárnym	lekárom	ako	bronchodilatátor
	 	 v	príslušnej	dávke
	 	 5.3.	Peptidové	hormóny,	rastové	faktory	a	príbuzné	látky
	 	 a)	látky	stimulujúce	erytropoézu,	vrátane	(ale	nie	s	obmedzením	na)	na	erytropoetín	(EPO),
	 	 epoetín	alfa,	epoetín	beta,	darbepoetín	alfa	a	metoxypolyetylénglykol-epoetín	beta,	peginesatid,
	 	 stabilizátory	hypoxia	indukovateľného	faktora	(HIF)	a	aktivátory	HIF
	 	 b)	rastové	hormóny	a	faktory	uvoľňujúce	rastový	hormón,	inzulínu	podobný	rastový	faktor	1	(IGF-1)
	 	 a	iné	rastové	faktory,
	 	 c)	syntetické	proteíny	a	peptidy	a	syntetické	analógy	endogénnych	proteínov	a	peptidov,	ktoré	nie	
	 	 sú	registrované	na	lekárske	alebo	veterinárne	použitie.
	 	 5.4.	Hormóny	a	metabolické	modulátory
	 	 a)	inhibítory	aromatázy
	 	 b)	selektívne	modulátory	estrogénových	receptorov	(SERMS)	a	iné	antiestrogénne	látky
	 	 c)	látky	modifikujúce	funkciu	myostatínu,	vrátane	(ale	bez	obmedzenia	na)	inhibítorov	myostatínu
	 	 d)	inzulíny
	 	 e)	agonisty	receptora	d	(PPAR	d)	aktivovaného	peroxizómovým	proliferátorom,	vrátane	(ale	bez
	 	 obmedzenia	na)	GW	1516
	 	 f)	Aktivátory	AMPK,	vrátane	(nie	však	s	obmedzením	na)	AICAR	(5-aminoimidazol-4-karboxamid
	 	 -1-ß-D-ribofuranozid)
	 6.	Terapeutické	použitie	látok	uvedených	v	bode	4	sa	môže	výnimočne	aplikovať	len	v	nasledujúcich	
prípadoch:
	 	 a)	keď	sa	Dostihová	autorita	rozhodla	ponúknuť	zariadenie	na	takéto	výnimočné	použitie	na	terapeutické
	 	 účely	a	tam,	kde	neexistuje	iná	rozumná	terapeutická	alternatíva.
	 	 b)	špecifikovaná	zakázaná	látka,	ktorá	sa	výnimočne	používa	terapeuticky,	musí	byť	predpísaná
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	 	 veterinárnym	lekárom	výhradne	na	účel	liečby	existujúcej	choroby	alebo	poranenia	a	podrobnosti	
	 	 o	diagnóze,	látke	a	protokole	o	podávaní	musia	byť	zaznamenané	a	posyktnuté	trénerom	Dostihovej
	 	 autorite.	Ak	kôň	nie	je	pod	priamou	kontrolou	trénera	kedykoľvek	počas	svojej	kariéry	od	začiatku
	 	 tréningu	až	po	trvalé	vyradnie	z	dostihovej	prevádzky,	za	toto	oznámenie	Dostihovej	autorite	je
	 	 zodpovedný	majiteľ.	Tieto	postupy	musia	byť	pod	dohľadom	veterinárneho	lekára	Dostihovej	autority.
	 	 c)	Kôň	sa	nesmie	zúčastniť	dostihov	dovtedy,	kým	neuplynie	minimálne	šesť	mesiacov	od	podania
	 	 ktorejkoľvek	z	látok	uvedených	v	odseku	4	a	Dostihová	autorita	musí	testom	overiť,	že	kôň	liečený
	 	 akoukoľvek	z	týchto	látok	je	pred	dostihmi	bez	prítomnosti	takýchto	látok
	 	 d)	Dostihová	autorita	musí	v	rámci	evidencie	o	každom	dostihovom	koňovi	zaznamenať	informácie,
	 	 ktoré	dostala	v	zmysle	písm.	b).	Tieto	informácie	musí	postúpiť	aj	Dostihovej	autorite	v	akejkoľvek	
	 	 krajine,	do	ktorej	je	kôň	dočasne	alebo	trvale	vyvážaný.
	 	 e)	IFHA	každoročne	zverejní	a	preskúma	počet	výnimočných	použití	na	terapeutické	účely	a	podrob-
	 	 nosti	o	príslušných	látkach.
	 7.	Špecifické	požiadavky	na	kontrolu	používania	triedy	liekov	známych	ako	bisfosfonáty
	 	 7.1.	Akýkoľvek	bisfosfonát	sa	nemá	podávať	dostihovému	koňovi:
	 	 •	mladšiemu	ako	tri	roky	a	šesť	mesiacov	podľa	dátumu	narodenia;	a
	 	 •	v	deň	dostihov	alebo	v	ktoromkoľvek	z	30	dní	pred	dňom	dostihov,	v	ktorých	má	kôň	štartovať.
	 	 7.2.	Ďalšie	podmienky,	za	ktorých	sa	môžu	bisfosfonáty	používať,	sú	uvedené	v	článku	6D.

Príklady zakázaných látok
Keďže	IFHA	ani	jej	poradné	orgány	nestanovili	konkrétny	zoznam	zakázaných	látok	u	dostihových	koní,	
dopingové	laboratóriá	považujú	za	pozitívny	nález	takej	látky,	ktorá	nie	je	endogénneho	pôvodu	(t.j.	nie	je	
produkovaná	v	tele	koňa)	a	má	farmakologický	efekt	na	orgány	a	orgánové	sústavy	koňa,	ako	je	uvedené	
v	čl.	6A	Medzinárodnej	dohody.
Medzi	takéto	látky	(skupiny	látok)	patria,	okrem	iného,	ale	nie	len	s	obmedzením	na	ne: 
anabolické steroidy	(nandrolón,	stanozolol,	boldenón),	stimulanciá	(amfetamín,	heptaminol,	niketamid),	
trankvilizéry	(diazepam,	oxazepam,	nordazepam),	narkotiká	(morfín,	apomorfín,	pentazocín),	beta-blokátory 
(atenolol,	propranolol,	 timolol),	beta2-agonisty	 (klenbuterol,	salbutamol,	 terbutalin),	metylxantíny	 (kofeín,	
teobromín,	teofylín),	NSAID	(fenylbutazón,	ibuprofen,	diclofenac),	COX2-inhibítory	(meloxikam,	piroxikam),	
kortikosteroidy	 (dexametazón,	 triamcinolón,	 flumetazón),	 svalové relaxanty	 (metokarbamol,	 guaifenezín,	
dantrolén),	látky rozširujúce dýchacie cesty	(ipratropium,	propantelín,	etamifylín),	lokálne anestetiká	(lidokain,	
mepivakain,	bupivakain),	antihistaminiká	(chlorfeniramín,	difenhydramín,	ranitidín),	neuroleptiká	(chlorpromazín,	
acepromazín,	reserpín),	barbituráty	(fenobarbital,	pentobarbital),	diuretiká	(hydrochlorotiazid,	furosemid,	
kyselina	etakrynová),	anti-depresíva	(fluoxetín,	imipramín,	amitriptylín),	dráždivé látky	(kapsaicín,	nonivamid,	
mentol).	Pre	ilustráciu	zoznam	zakázaných	látok	vydaný	Medzinárodnou	jazdeckou	federáciou	(FEI)	je	možné	
nájsť	na	webovej	adrese	
https://inside.fei.org/sites/default/files/2020%20Prohibited%20Substances%20List_0.pdf
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Zápisnica z licentácie žrebcov anglického plnokrvníka
na pripúšťacie obdobie 2021

A) Výberová komisia posúdila žiadosť o udelenie licencie:

Za Výberovú komisiu: predseda:  Mgr. Stanislav Matulík
  členovia: JUDr. Marián Šurda
    Ing. Ján Valtýni 
    Ing. Vladimír Šak
    Ing. Veronika Kneblová Břečková

Miesto licentácie: tréningová centrála Count Of Tuscany, s. r. o., Šajdíkové Humence

 LEGIONAR (GB) Hd, 2010 (majiteľ Ellipsis, spol. s r.o., Dojč
 LATERAL (GB) po Singspiel (IRE) z Ligona (GB)
 LA DULCERA (GER) po Dulcero (USA) z La Colorada (GER) po Surumu (GER), 
 narodený 6.3.2010 v nemeckom Žrebčíne Fährhof.
Prehľad kariéry: od 2 do 9 rokov 28 št., 12 víť., 13 umiest., 77 035 €,  PP - 3 št., 1 víť., 1 um., 1 950 €, 
celkový zisk 78 985 €. 
Klasický víťaz, 5-násobný víťaz Listed a 5-násobný víťaz I. kat. na Slovensku, Kôň roka 2013 v SR. 
Klasifikácia v SR 83,5 kg.
Žrebec je zaraďovaný do chovu z dostihovej dráhy. Licentačnú komisiu sprevádzal tréner Jozef Ralbovský, 
majiteľ Ing. Radko Jurák a jeho dcéra Radka Juráková (študentka V. ročníka Univerzity veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach).
Telesné miery žrebca: výška v kohútiku palicová: 165 cm, výška v kohútiku pásková: 171 cm, obvod 
hrudníka 185 cm, obvod záprstia: 21,5 cm.
Popis exteriéru: žrebec je stredného, obdĺžnikového rámca ľahšieho typu v dobrom výživnom stave. Hlava 
je primerane veľká s jasným pohlavným výrazom. Krk stredne nasadený, primerane dlhý a široký, menej 
výrazný kohútik. Chrbát rovný s dobre viazanými bedrami. Zadok primerane osvalený, guľatý. Postoje 
predných i zadných končatín sú korektné pri pohľade zboku aj spredu/zozadu, kopytá bez defektov, správne 
uhlované. Žrebec disponuje len jedným semenníkom, druhý semenník mu bol odstránený pri operácii 
prietrže (invaginálnej hernie) v apríli 2020. Celkovo komisia hodnotí žrebca bez výraznejších nedostatkov, 
s bezproblémovým charakterom.

Komisia zaradila žrebca na základe hodnotenia exteriéru do I. triedy s počtom bodov 7,9.
 
Výberovej komisii bol predvedený aj plemenný žrebec Move Your Vision (IRE).

B) Komisia posúdila žiadosti o obnovenie licencie s nasledovným výsledkom:

 MOVE YOUR VISION (IRE) Hd, 2009 (Peter Šimeček, Rohatec
 - pripúšťacia stanica Šajdíkové Humence, kontakt: Jozef Ralbovský, 0948 454 273)
 Klasifikácia v SR: 86 kg
 Hodnotenie exteriéru: trieda Elita (E) / 8,1 bodov
 GALILEO (IRE) po Sadler´s Wells (USA) z Urban Sea (USA)
 CASH RUN (USA) po Seeking The Gold (USA) z Shared Interest (USA) po Pleasant Colony (USA)
 Žrebec je jednostranný kryptorchid.
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 ELITER (IRE)  Hd, 2011 (Zuzana Grupáčová, Poluvsie)
 
 DYLAN THOMAS (IRE) po Danehill (USA) z Lagrion (USA)
 NELLIE NOLAN (USA) po Storm Cat (USA) z Fast Nellie (USA)
 - len na vlastné kobyly

 FAIRLYPI (IRE) B, 2004 (MPL – Ing. Miroslav Piskla,Bratislava
 - pripúšťacia stanica Bzince pod Javorinou, kontakt: Ing. Katarína Žiaková, 0908 703 401)
 Hodnotenie exteriéru: I. trieda / 7,7 bodov
 PIVOTAL (GB) po Polar Falcon (USA) z Fearless Revival (GB)
 FAIRLY GREY (FR) po Linamix (FR) z Fairlee Wild (USA) po Wild Again (USA)

 YPSILON KING (GB) Hd, 2005 (Pavel Vigaš, Dvorníky, 0905 652 220)
 Klasifikácia v SR: 87,5 kg
 Hodnotenie exteriéru: I. trieda / 8,0 bodov
 HAWK WING (USA) po Woodman (USA) z  La Lorgnette (CAN)
 YOU ARE THE ONE (GB) po Unfuwain (USA) z Someone Special (GB) po Habitat (USA)

Výberová komisia rozhodla:
Udeliť licenciu všetkým vyššie uvedeným žrebcom plemena A 1/1 na registrované chovné kobyly anglického 
plnokrvníka na pripúšťaciu sezónu 2021. 

Zapísala: Ing. Veronika Kneblová Břečková
v Bratislave, 25.2.2021

Chov

Anglický plnokrvník

Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúšťanie
(druhá 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

ALFKONA (GER) CZE Ernest Molnár, Veľké Úľany  11.3.2021 nepripustená
Hda 2008 po Areion (GER)  z Ariana (GER) po Dashing Blade (GB)
ANGELFIRE (IRE) CZE Žrebčín Kobylany, s.r.o. 9.1.2021 žrebná po Zazou (GER)
Ba 2009 po Dark Angel (IRE) z Najaaba (USA) po Bahhare (USA)
HATTRICK (IRE) CZE Ján Madarász, Veľké Úľany 11.3.2021 nepripustená
Hda 2011 po Naaqoos (GB) z Grand Lucre (GB) po Grand Slam (USA)
JUST CALL ME CZE Žrebčín Kobylany, s.r.o. 31.1.2021 nepripustená
Hda 2009 po Capri (GB) z Just Me (IRE) po Lake Coniston (IRE)
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MOOREEN CZE Marián Štangel, Bratislava 22.1.2021 žrebná po Limario (GER)
Ra 2014 po Calming Influence (IRE) z Marnaari po Capri (GB)
PEARL OF LIGHT (GER) CZE Richard Smaženka, Holíč 28.2.2021 novozaradená
Hda 2016 po Soldier Hollow (GB) z Pearl Of Love (GER) po Sholokhov (IRE) 
SUNAYANA (IRE) CZE) Žrebčín Kobylany, s.r.o. 9.1.2021 žrebná po Eagle Top (GB)
Hda 2008 po Shamardal (USA) z Shangri La (IRE) po Sadlers Wells (USA)

Export
(druhá časť)

do Českej republiky
AMARONKA (GER) Ba 2018 po Amaron (GB) z Allusive Power (IRE) po Verglas (IRE), 
maj. Anna Hůlová, Petrovice, 21.1.2021
TAU TOU (CZE) Ra 2017 po Zazou (GER) z Tamdana (AUT) po Dancing Fred (USA), 
maj. Jan Vahala, Hustopeče u Brna, 25.2.2021
VALOROUS INFLUENCE Hd val. 2012 po Calming Influence (IRE) z Vysnená po Rainbows For Life (CAN), 
maj. Kateřina Hauptová, Rýzmburk, 28.1.2021

do Maďarska
INNOVATOR (GER) Hd 2007 po Refuse To Bend (IRE) z Intuition (GER) po Gold And Ivory (USA), 
maj. Rodeo Sport, Györ, 18.2.2021

do Rakúska
SUNSHINE Hda 2018 po Age Of Jape (POL) z Sardaigne (IRE) po Danehill Dancer (IRE), 
maj. Almaloonezhadyousefi Soheil, Staasdorf, 11.3.2021
SWEET KISS Ra 2019 po Mascarpone (GER) z Sardaigne (IRE) po Danehill Dancer (IRE), 
maj. Almaloonezhadyousefi Soheil, Staasdorf, 11.3.2021

do Švajčiarska
AYALA (CZE) Hda 2019 po Eagle Top (GB) z Angelfire (IRE) po Dark Angel (IRE), 
maj. Žrebčín Kobylany, s.r.o., 25.2.2021

Import
(druhá časť)

z Českej republiky
CONNOR (FR) Hd val. 2014 po Silver Frost (IRE) z Canzonetta (FR) po Kahyasi (IRE), 
maj. Patrícia Balážová, Šurianky, 11.2.2021
VERNOIS (FR) Hd val. 2013 po Spanish Moon (USA) z Daisy Night (FR) po Gaspard De La Nuit (FR), 
maj. Petra Kovářová, Bohuslavice u Zlína, 14.1.2021

z Francúzska
BEAU MATCH (FR) Hd 2019 po Montmartre (FR) z Nabila (GER) po Lord Of England (GER), 
maj. PD Senica, 4.2.2021

z Maďarska
LIMITED EDITION (HUN) Hda 2015 po Overdose (GB) z Lady Kata (HUN) po Horatio Luro (USA), 
maj. Karmian, s. r. o., Bratislava, 12.10.2020
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z Rakúska
LOVELY INDIAN (CZE) Hda 2018 po Sleeping Indian (GB) z Light Rose (IRE) po Cape Cross (IRE), 
maj. Alena Peterlíková, Malacky, 4.3.2021
PEARL OF LIGHT (GER) Hda 2016 po Soldier Hollow (GB) z Pearl Of Love (GER)po Sholokhov (IRE), 
maj. Richard Smaženka, Holíč, 18.2.2021
PEYRAC (AUT) Hd 2019 po Sleeping Indian (GB) z Petite Sirene (FR) po Early March (GB), 
maj. Alena Peterlíková, Malacky, 4.3.2021
PURE PRIDE (AUT) tHda 2018 po Sommerabend (GB) z Petite Sirene (FR) po Early March (GB), 
maj. Alena Peterlíková, Malacky, 4.3.2021
WERUNKA (AUT) Hda 2019 po Sleeping Indian (GB) z Winsome Honey (AUT) po Look Honey (IRE), 
maj. Alena Peterlíková, Malacky, 4.3.2021

z Veľkej Británie a Írska
BELLUM OMNIUM (GB) Ra 2019 po Ulysses (IRE) z Brushing (GB) po Medicean (GB), 
maj. Naturfarm, spol. s r. o., Bratislava, 4.3.2021
NN (IRE) Hda 2019 po Mayson (GB) z Beatisa (GB) po Intikhab (USA), 
maj. Bormann, spol. s r. o., Bratislava, 11.3.2021
NN (IRE) Hda 2019 po Free Eagle (IRE) z Lady Catherine (GB) po Bering (GB), 
maj. Pavol Strnisko – STK, Pezinok, 10.12.2020
NN (IRE) Hd 2019 po Slade Power (IRE) z Picture Hat (USA) po El Prado (IRE), 
maj. Pavol Strnisko – STK, Pezinok, 10.12.2020
NN (IRE) tHd 2019 po Requinto (IRE) z Poppy´s Rose (GB) po Diktat (GB), 
maj. Bormann, spol. s r. o., Bratislava, 11.3.2021
MUSTELA (IRE) Hda 2019 po War Command (USA) z Behlana (IRE) po Mastercraftsman (IRE), 
maj. OWLTOOLS s.r.o., Chorvátsky Grob, 25.2.2021
SANDY ROSE (IRE) Ra 2019 po Cappella Sansevero (GB) z Rangooned (GB) po Bahamian Bounty (GB), 
maj. Extreme Company, s. r. o., Dolné Sŕnie, 11.2.2021
SARAH LADY (IRE) Hda 2019 po Time Test (GB) z Taws (GB) po Hernando (FR), 
maj. Marián Štangel, Bratislava, 11.2.2021

Zmena majiteľa
(druhá časť)

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

BOUNCING BEAUTY (GER) Marco Lehmann, Dielsdorf Sandra Černáková, Bratislava 4.3.2021
Ra 2014 po Sabiango (GER) z Bahamian Applause (GB) po Bahamian Bounty (GB)
CRANBERRY (CZE) Žrebčín Kobylany, s.r.o. Roman Dohnálek, Popudinské Močidľany
Hd val. 2018 po Mascarpone (GER) z Calliara (IRE) po Hernando (FR)  23.2.2021
GERGELY MVDr. Štefan Molnár, Chyžné Lucie Slepáková, Pliešovce 1.2.2021
R val. 2000 po Jolly Groom (USA) z Galona (SU) po Ivory Tower (IRE)
KRÖSUS (GER) LOKO TRANS  Slovakia, s.r.o. TJ Slávia Šurany 31.1.2021
tHd val. 2010 po Sholokhov (IRE) z Königsalpen (GER) po Second Set (IRE)
LABEAUME (GER)  Ing. Marián Midelka, Tomášovce Mgr. Tímea Krpeľanová, Fiľakovo 21.2.2021
Ba 2006 po Acambaro (GER) z La Serrana (GER) po Suave Dancer (USA)
NELLY´S ROCK (IRE) Naďa Martišková, Dlhá n/Váhom Edina Mihóková, Želiezovce 22.2.2021
Hda 2007 po Rock of Gibraltar (IRE) z Admiring (USA) po Woodman (USA)
PARTICELLA (GER) Ing. Ivan Ivanovský, Hliník Katarína Belkotiaková, Rabča 24.11.2020
Hda 1998 po Goofalik (USA) z Partida (GER) po Acatenango (GER)
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PEPPEROUS (GER) Ing. Tatiana Bibíková Pauličová, Rosina
                               Natália Čermáková, Liptovský Hrádok 14.2.2021
tHd val. 2004 po Generous (IRE) z Pepridge (GB) po Indian Ridge (IRE)
SUMMER HILL (HUN) Marián Štangel, Bratislava Kristína Pelleová, Hajnáčka 13.11.2020
Hd val. 2010 po Lidohill (GB) z Sunny Girl (HUN) po Jolly Groom (USA)
SWEET VENDOME (FR)  Ing. Monika Tršková, Trenčín Ing. Marta Fartelová, Stupava 1.2.2021
Ba 2015 po Style Vendome (FR) z Sweet Shop (GB) po Grand Lodge (USA)
WAAYA (IRE) LOKO TRANS  Slovakia, s.r.o. TJ Slávia Šurany 31.1.2021
Hda 2012 po Intikhab (USA) z Felin Gruvy (IRE) po Tagula (IRE)

Nájom
(druhá časť)

Meno koňa Pôvodný majiteľ Nájomca Dátum zmeny

CLONES  Pavel Vigaš, Banská Bystrica Národný žrebčín, š. p., Topoľčianky
čHda 2017 po Black Mast (USA) z Carpatty Queen (GB) po Singspiel (IRE)  1.12.2020
DAYLIGHT (GER) Šárka Línková, Senica Ján Madarász, Veľké Úľany  1.2.2021
Hda 2013 po Distant Music (USA) z Donadea (GER) po Dashing Blade (GB)
FERARA Pavel Vigaš, Banská Bystrica Národný žrebčín, š. p., Topoľčianky
Ra 2017 po Zazou (GER) z Fiordiligi (USA) po Dynaformer (USA)  1.12.2020
FERINE INDIAN (CZE) Ing. Oto Valachovič, Bratislava Naturfarm, spol. s r.o., Bratislava
Hd 2019 po Sleeping Indian (GB) z Filealanglaise (FR) po Sunday Break (JPN)  18.2.2021
FIGHTING FALCO Ing. Oto Valachovič, Bratislava Naturfarm, spol. s r.o., Bratislava
Hd val. 2016 po Move Your Vision (IRE) z Free Hope (FR) po Lord Du Sud (FR)  18.2.2021
MC CALMING Zuzana Ovečková, Prietržka Roman Heleši, Holíč 1.2.2021
Hd 2019 po Calming Influence (IRE) z Maribell po Look Honey (IRE)
MEDEIA  Ing. Oto Valachovič, Bratislava Naturfarm, spol. s r.o., Bratislava
Hda 2018 po Sleeping Indian (GB) z Moulinet (GB) po Desert Style (IRE)  18.2.2021
NICE LOVE Zuzana Ovečková, Prietržka Roman Heleši, Holíč 1.2.2021
Hd 2018 po Mascarpone (GER) z Nelly´s Rock (IRE) po Rock of Gibraltar (IRE)
SHADES ARROW Ing. Oto Valachovič, Bratislava Naturfarm, spol. s r.o., Bratislava
R val. 2015 po Overdose (GB) z Sansha (IRE) po Antonius Pius (USA)  18.2.2021
SHAMAL EMMI (HUN)  
 Ladislav Košša, Bratislava KOVOMETAL SK, s.r.o., Senica 4.2.2021
Ba 2019 po Anabaa Blue (GB) z Shamal Sally (USA) po E Dubai (USA)
SOMETHING FOR LOVE  Ing. Oto Valachovič, Bratislava
 Naturfarm, spol. s r. o., Bratislava
Ra 2018 po Sleeping Indian (GB) z Samantha For Love (GB) po Dr Fong (USA)  18.2.2021

Vrátenie z nájmu
(prvá časť)

Meno koňa Pôvodný majiteľ Nájomca Dátum zmeny
GENTLEMAN JACK Vojtech Křížek, Borský Mikuláš 7 Horse, s.r.o., Borský Mikuláš
B val. 2014 po Fairlypi (IRE) z Getaway (GB) po Observatory (USA)  3.3.2021
KAPTAIN JOE Vojtech Křížek, Borský Mikuláš 7 Horse, s.r.o., Borský Mikuláš
tHd 2016 po Move Your Vision (IRE) z Kalsha (IRE) po Medecis (GB)  3.3.2021
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Kastrácia
(prvá časť)

Meno koňa Majiteľ Dátum
FURIOUS FELIX Marián Štangel, Bratislava 15.5.2020
Hd val. 2015 po Overdose (GB) z Free Hope (FR) po Lord Du Sud (FR)
HUNTER´S RULES (FR) Lipa Company, s.r.o., Malacky 15.12.2020
Hd val. 2017 po Hunter´s Light (IRE) z Reglisse (IRE) po Verglas (IRE)
LOTOS (GER)  PD Senica 12.11.2020
Hd val. 2017 po Distant Music (USA) z Lotosmaid (GER) po Zinaad (GB)
TRISTAN Vadual, a.s., Moravský Svätý Ján 12.11.2020
tHd val. 2017 po Move Your Vison (IRE) z True Belle (GER) po Dai Jin (GB)
ZIGGY READY (FR) Pavel Vigaš, Banská Bystrica 12.11.2020
Hd val. 2016 po Orpen (USA) z Zigalixa (FR) po Linamix (FR)

Úhyn / utratenie
(prvá časť)

Meno koňa Majiteľ Zmena Dátum
KEIN František Slezák, Častá utratenie 25.1.2021
Hd 2002 po Shlif (RUS) z Kalafa (CZE) po Flying Star (DEN)

Klusáky

Zmena majiteľa
(prvá časť)

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

ERIXES (CZE) Andrea Hulínová, Pohronský Ruskov
  Karolína Belás, Bratislava

Hd val. 1998 po Happy Crown (US) z Eris (CZE) po Hanko (D)  28.1.2021
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Stanovisko Dostihovej autority Slovenskej republiky
k prihláškam koní registrovaných v Bulharsku

	 Po	skúsenostiach	s	účasťou	koní	registrovaných	v	Bulharsku	na	dostihoch	na	Slovensku	v	roku	2020,	
a	 ich	 administratívnym	zabezpečením	 zo	 strany	 bulharskej	 dostihovej	 autority,	 Závodisko,	 š.p.	 ako	
Dostihová	autorita	Slovenskej	republiky	sa	v	roku	2021	rozhodlo	neprijímať prihlášky koní v bulharskom 
tréningu.	Hlavné	dôvody	tohoto	kroku	sú:

 • Závodisko,	š.p.	má	vážne	pochybnosti	o	riadnom	fungovaní	bulharskej	dostihovej	autority	v	zmysle	
medzinárodných	štandardov,	tieto	pochybnosti	sú	podložené	viacerými	informáciami	z	navzájom	nezá-
vislých,	dôveryhodných	zdrojov.
 • Bulharsko	nie	je	členom	Európskej	a	stredomorskej	federácie	dostihových	autorít	 (EMHF)	a	podľa	
informácií	generálneho	sekretára	EMHF	nevyvíja	žiadne	aktivity	v	prospech	svojho	členstva	v	tejto	organi-
zácii.
 • Bulharsko	ako	člen	Medzinárodnej	federácie	dostihových	autorít	(IFHA)	nefiguruje	ako	signatár	ani	
u	jedného	článku	Medzinárodnej	dohody	o	chove,	dostihoch	a	stávkach	(IABRW)	a	podľa	informácií 
generálneho	sekretára	IFHA	bulharská	dostihová	autorita	medzinárodne	nekomunikuje	a	neplní	si	základné 
povinnosti	vyplývajúce	jej	z	členstva	v	tejto	organizácii.
 • Doklady	zaslané	bulharskou	dostihovou	autoritou	na	Závodisko,	š.p.	v	roku	2020	(kariéry	koní,	RCN)	
spätne	hodnotíme	ako	nedostatočné	a	nedôveryhodné.
 • Keďže	výsledky	dostihov	v	Bulharsku	nie	sú	verejne	dostupné,	nie	je	možné	overiť	správnosť	údajov	
uvedených	na	dokladoch	zaslaných	bulharskou	dostihovou	autoritou.
 • Rovnako	nie	je	možné	z	akéhokoľvek	nezávislého	zdroja	zhodnotiť	organizačno-technickú	úroveň	
a	regulérnosť	dostihov	v	Bulharsku,	v	zmysle	medzinárodných	štandardov.

	 K	tomuto	kroku	pristupuje	Závodisko,	š.p.	aj	na	základe	obdobného	opatrenia,	ktoré	prijala	maďarská	
dostihová	autorita	v	 roku	2019,	a	vzhľadom	na	kritické	ohlasy	účastníkov	dostihovej	prevádzky	SR 
a	nadriadených	a	kontrolných	orgánov.

	 Ako	 alternatívne	 riešenie	 dávame	 do	 pozornosti	majiteľom	 dostihových	 koní	 v	 Bulharsku	možnosť	
umiestniť	kone	do	tréningu	u	niektorého	trénera	v	Slovenskej	republike,	registrovať	ich	ako	dostihové	na	
Závodisku,	š.p.	a	zúčastňovať	sa	s	nimi	dostihov	pod	hlavičkou	medzinárodne	uznávanej	a	rešpektovanej	
dostihovej	autority.	Navyše,	ako	kone	majiteľov	registrovaných	na	Slovensku,	by	mali	okrem	dostihových	
dotácií	nárok	aj	na	majiteľské	prémie.

v	Bratislave,	18.3.2021

	 	 	 	 	 	 	 JUDr.	Marián	Šurda,	v.r.
	 	 	 	 	 	 	 											riaditeľ
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