
Veterinárne podmienky 
premiestňovania koní na dostihy v roku 2015

I. Všetky kone premiestňované zo svojho chovu na dostihy musia by� sprevádzané identifikačným
dokladom - pasom koňa.

V pase koňa, zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade koňa úradný veterinárny lekár potvrdí:
1. Ochranné očkovanie proti influenze koní v súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny

úradne registrovanej v Slovenskej republike.
2. Potvrdenie o laboratórnom sérologickom vyšetrení s negatívnym výsledkom na infekčnú anémiu

nie staršie ako 1 rok.

3. U koní používaných k v plemenitbe �alej splnenie monitoringu infekčnej anémie, infekčnej arte-
ritídy, infekčnej metritídy, žrebčej nákazy a encefalomyelitídy koní pod�a plánu VP� na rok 2015 a
2014.

�ieto podmienky sa vz�ahujú aj na všetky ostatné kone dočasne ustajnené v areáli Závodiska, š.p.,
Bratislava.

Premiestňované kone nesmú pochádza� z chovu, ktorý podlieha zákazu z dôvodov týkajúcich sa zdravia
zvierat a ani neprišli do kontaktu so zvieratami če�ade koňovité pochádzajúcimi z chovu, ktorý podlieha
zákazu alebo obmedzeniu premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat.

1. počas šiestich mesiacov počnúc dňom posledného skutočného alebo možného kontaktu s chorým
zviera�om, ak ide o zvieratá če�ade koňovité, u ktorých je podozrenie, že majú žrebčiu nákazu. Avšak
v prípade žrebca platí zákaz až dovtedy, kým sa zviera nevykastruje,

2. počas šiestich mesiacov, počnúc dňom kedy sa choré zvieratá zabijú na bitúnku, ak ide o sop�avku
alebo nákazlivú encefalomyelitídu koní,

3. ak ide o infekčnú anémiu, až do dátumu, kedy sa infikované zvieratá zabili a zostávajúce zvieratá
vykazujú negatívnu reakciu pri dvoch Cogginsových testoch vykonaných v trojmesačnom odstupe,

4. počas šiestich mesiacov od posledného prípadu, ak ide o vezikulárnu stomatitídu,
5. počas jedného mesiaca od posledného prípadu, ak ide o sne� slezinovú (anthrax),
6. ak všetky zvieratá druhov vnímavých k chorobe umiestnené v chove boli zabité a objekty dezinfiko-

vané do 30 dní  počnúc dňom, kedy sa zvieratá zlikvidovali a objekty vydezinfikovali, okrem prípadu
sneti slezinovej (anthraxu), ke� je obdobie zákazu 15 dní.

�one musia by� čo najskôr prepravené z chovu pôvodu priamo alebo cez schválený trh zvierat alebo
stredisko na zhromaž�ovanie zvierat do miesta určenia v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch,
ktoré boli pred prepravou vyčistené a dezinfikované schváleným dezinfekčným prostriedkom.
�opravné prostriedky musia by� navrhnuté tak, aby trus, podstielka a krmivo nevypadávali z dopravného
prostriedku počas prepravy. Preprava musí by� vykonávaná v súlade s nariadením Rady č. 1/2005.

II. Podmienky premiestňovania koní v rámci krajín EÚ:

Podmienky premiestňovania koní z iných členských štátov EÚ sú stanovené základnou legislatívou EÚ
- Smernicou Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat
če�ade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Pri dočasnom vstupe koní z Rumunska je
potrebné riadi� sa aj Rozhodnutím �omisie č. 2010/346/EÚ o ochranných opatreniach proti infekčnej
anémii koní v Rumunsku.
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III. Podmienky premiestňovania koní z tretích krajín

Do EÚ je povolený dovoz koní iba zo schválených tretích krajín. Tieto krajiny alebo ich časti sú uve-
dené v Rozhodnutí Komisie č. 2004/211/EHS príloha I stĺpec 6 v znení neskorších zmien (naposledy
zmenené 2010/776/EÚ). Podmienky premiestňovania koní zo schválených tretích krajín alebo ich častí
stanovuje základná legislatíva EÚ - Smernica Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti
s presunom a dovozom zvierat če�ade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Podmienky
dočasného vstupu koní z Južnej Afriky upravuje Rozhodnutie Komisie č. 2008/698/ES.

�one musia by� sprevádzan� certifikátom vystaveným úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej
tretej krajiny.
Vzory veterinárnych certifikátov sú uvedené v Rozhodnutí Komisie č. 92/260/EHS o veterinárnych
podmienkach a o veterinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní v znení neskor-
ších zmien - príloha II., (naposledy zmenené 2010/463/EÚ).

S požiadavkou na bližšiu špecifikáciu podmienok dovozu a vývozu koní z EÚ a z tretích krajín sa
m�žete obráti� na �tátnu veterinárnu a potravinovú správu S�, Botanická č.17, 842 13 Bratislava.
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Prevádzkový poriadok Závodiska Bratislava,
(záv�zný pre majite�ov, trénerov, jazdcov a ošetrovate�ov v roku 2015).

1. Dostihový areál ZB je členený na hospodársky dvor (ustajňovacie priestory, priestory na vodenie
koní, vykladacia rampa), sedlisko, pedok, vlastnú dostihovú dráhu a h�adisko.

2. Vstup do hospodárskeho dvora je strážený.
3. Od hlavného vchodu k vykladacej rampe sa kone m�žu prepravova� len po určenej vnútornej

komunikácii. Pred samotným vykladaním koní sa kompetentná osoba zahlási na vrátnici
hospodárskeho dvora, vybaví vstupné formality, zabezpečí vykládku a zaparkovanie prepravného
vozidla. Ďalej kompetentná osoba dohliadne na ustajnenie koní v priestoroch určených
rozde�ovníkom. Vodenie koní mimo vyhradených priestorov je prísne zakázané.

4. Prednostné právo na krátkodobé ustajnenie majú kone štartujúce v dostihoch vyššej kategórie,
ktorých účas� naplní predpoklad zvýšenia športovej úrovne a spoločenského rámca dostihov.

5. ZB zabezpečí v hospodárskom dvore počas dostihových dní dozor, ale za prípadné škody
nezodpovedá, ak nevznikli zavinením alebo nedbalos�ou pracovníkov určených na činnos� dozoru ZB.

6. Príchod koní do sedliska a odchod z neho je povolený len po vyznačenej trase. Kone sa vodia
do sedliska po hlavnej rovinovej dráhe po vonkajšom okraji. Vstup do dráhy je ved�a stajne č. 1
(48-boxová stajňa). Kone sa po príchode do sedliska odoberú po pokyne službukonajúceho
personálu do pedoku. Po skončení dostihov sa ví�azný k�ň aj s jazdcom v sedle dostaví pod cie�ovú
podkovu na dekorovanie stuhou, po ktorom sa odsedlá a jazdec odchádza na preváženie. Ostatné
kone sa odsedlávajú na dráhe v priestore vstupu do pedoku a jazdci umiestnení na dotovaných
miestach a o jedného viac odchádzajú na preváženie. Kone sa okamžite po vonkajšom okraji
hlavnej rovinovej dráhy presunú do hospodárskeho dvora. Pri dostihoch vyššej selekčnej úrovne,
ktorých súčas�ou je odovzdávanie čestných cien majite�ovi, trénerovi a jazdcovi, zostáva ví�azný
k�ň na dráhe v priestore cie�a a zúčastňuje sa ceremoniálu. V prípade, že ktorýko�vek k�ň je
Dostihovou komisiou vybratý na antidopingovú kontrolu, vyčká s ním vodič na dostihovej dráhe do
príchodu člena DK alebo osoby určenej DA SR, ktorá koňa prevezme pod svoju kontrolu.

7. V pedoku sa kone vodia na „tzv.“ pravú ruku. Vodiči sú povinní zoradi� kone pod�a štartových
čísel tak, že vpredu sa vodia žrebce, za nimi valachy a potom kobyly.
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