Hlásenie chovateľa

Závodisko, š.p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava

o výsledku pripúšťania

Údaje o chovnej kobyle:
Meno: ................................................................................................... Plemeno:

A1/1

klusák

V predchádzajúcom roku pripustená žrebcom: ..................................................................................................

Údaje o majiteľovi chovnej kobyly v deň ožrebenia:
Meno a priezvisko/obchodný názov: .......................................................................................................................
Adresa (ulica, mesto, PSČ): .....................................................................................................................................
e-mail:......................................................................................

telefón: ................................................................

Výsledok pripúšťania:
ŽIVONARODENÉ ŽRIEBÄ pohlavie: ...................... farba: ........................ dátum narodenia: ..................
Návrhy mien: 1) ............................................. 2) .............................................. 3) ................................................
mŕtvonarodené žriebä – dátum ...........................
vstrebanie plodu

jalovosť

potrat
úhyn kobyly:

potrat dvojičiek
jalovej

žrebnej

Čo je potrebné vedieť:
1. Toto hlásenie musí byť doručené na Úrad plemennej knihy do 31.8. bežného roka, a to za každú chovnú kobylu pripustenú
v prechádzajúcom roku, bez ohľadu na výsledok pripúšťania.
2. Pre zaregistrovanie žriebäťa do plemennej knihy je potrebné, aby malo implantovaný mikročip (systém ISO 11784 a 11785)
a overené rodičovstvo analýzou DNA. Mikročipovanie sa vykonáva zároveň s odberom vzorky biologického materiálu (krv alebo
hriva) na overenie rodičovstva žriebäťa, čo musí potvrdiť veterinárny lekár na tomto tlačive a nalepiť jednu nálepku s číslom
mikročipu do príslušnej kolónky.
3. Číslo mikročipu je potrebné uvádzať aj na sprievodnom tlačive, ktoré sa spolu so vzorkou biologického materiálu zasiela do
laboratória genetiky PSSR v Lužiankach.
4. Zvyšné nálepky si chovateľ ponechá a odovzdá ich pracovníkovi Úradu plemennej knihy, ktorý vykoná popis žriebäťa.

Prehlásenie chovateľa:

Prehlásenie veterinára:

Prehlasujem, že údaje, ktoré som tu uviedol sú pravdivé vo
všetkých bodoch a že žriebä z hore uvedenej kobyly
nepochádza z umelej inseminácie ani prenosu embryí a je
produktom prirodzenej plemenitby. Som si vedomý toho, že pri
vyskytnutí nezrovnalostí a pri nesplnení všetkých podmienok
nebude žriebä zaregistrované do Plemennej knihy a jeho pôvod
nebude uznaný.

Prehlasujem, že pri odbere biologického materiálu som zároveň
tomuto koňovi zaviedol mikročip do ľavej strany krku.

Dátum:

pečiatka a podpis veterinárneho lekára:

Dátum: ......................... podpis chovateľa: ............................

............................

..............................................................

Číslo mikročipu:

Záznamy Úradu plemennej knihy
Došlo dňa ...................... Popis dňa ...................... DNA test ...................... Poplatok dňa: ...................... Pas dňa: ......................
Úrad plemennej knihy, Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Ing. Ján Valtýni, Tel. +4212 624 10 842, e-mail: studbook@zavodisko.sk

