
PODMIENKY  INSEMINÁCIE  ČERSTVOU  SPERMOU  

PLEMENNÝM  ŽREBCOM  QUINNUS  II 

V  ROKU  2017 

 

Pripúšťacia sezóna pre insemináciu čerstvou spermou v roku 2017 je  

od 1. 2. do 30. 9. 2017. 

Žrebec je ustajnený na objekte Inseminačno-reprodukčného centra Národného žrebčína 

„Topoľčianky“, š. p. 

 

Inseminované môžu byť kobyly zapísané v plemennej knihe SLOVENSKÉHO 

TEPLOKRVNÍKA (majiteľ kobyly je povinný preukázať zápis kobyly do plemennej knihy 

slovenského teplokrvníka). 

 

Ponúkame možnosť ustajnenia a inseminácie kobýl v Inseminačno-reprodukčnom 

centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. (podľa platného cenníka). 

Insemináciu vykonáva MVDr. Viliam Naštický, tel.: 037/630 16 13-5 

(mobil: 0908/718 931) 

 

VETERINÁRNE PODMIENKY  

PRE PRÍJEM KOBYLY DO IRC KRÁSNY MAJER: 

 

1. Pas koňa: 

 každá kobyla musí mať pas koňa 

2. Vakcinácia proti chrípke: 

 vakcinácia proti chrípke musí byť zapísaná v pase koňa podľa platnej schémy  

3. Vyšetrenia: 

a) Anémia (vyšetrenie nemôže byť staršie ako 6. mesiacov) 

b) Žrebčia nákaza (Dourine)  

c) Arteritída (Arteritis)  

d) Výter – metritída (Taylorela)  

e) vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus) 

 



OBJEDNÁVKY  ČERSTVEJ  SPERMY 

 

Objednávky sa prijímajú v pondelok, v stredu a v piatok v dobe od 7.00 do 7.30 hod. 

na mobilnom t. č. 0908/718 931 (MVDr. Viliam Naštický). 

Odporúčame objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou. 

 

Kontakt: MVDr. Viliam Naštický, tel.: 0908/718 931 

Odberové dni:  pondelok, streda, piatok  

 

Pri objednávke je potrebné nahlásiť: 

 Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ) 

 Meno požadovaného žrebca 

 Kobyla (základné číslo, meno) 

 Železničná stanica, kam bude inseminačná dávka doručená 

 Meno a tel. kontakt osoby, ktorá vyzdvihne inseminačnú dávku 

 Objednávateľ sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla zapísaná v plemennej knihe 

slovenského teplokrvníka (nie kobyly bez známeho pôvodu). 

 

Distribúcia inseminačnej dávky: 

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu. Zároveň 

s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly, ktorú je potrebné vyplniť 

a zaslať na adresu: ZCHKS, družstvo;  Moravecká 32,  951 93 Topoľčianky. 

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Topoľčianky (objekt 

Krásny Majer).  

Cena inseminačnej dávky:   6600,,--  EEUURR (vrátane 20 % DPH) alebo 3300,,--  EEUURR 

(vrátane 20 % DPH) pre člena ZCHKS (členstvo k 1. 3. 2017) – uhrádza majiteľ kobyly 

na základe vystavenej faktúry od ZCHKS, družstvo. 

Manipulačný poplatok:   2200,,-- EUR (vrátane 20 % DPH) – uhrádza majiteľ kobyly 

na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom):   1155,,--  EEUURR (vrátane 20 % DPH) – uhrádza 

majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., 

na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr 



do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný 

sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).  

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný 

poplatok.  

 

EVIDENCIA  O  INSEMINÁCII 

 

Na každú inseminovanú kobylu v sezóne 2017 uzatvára ZCHKS s chovateľom 

Dohodu o inseminácii kobyly, pričom jedna potvrdená kópia zostáva chovateľovi a jednu 

potvrdenú kópiu chovateľ zasiela na adresu ZCHKS bezprostredne po inseminácii.  

Chovateľ ďalej posiela Oznámenie o výsledku inseminácie kobyly. Následne mu 

bude vystavená faktúra za pripustenú kobylu (60,- EUR vrátane DPH, resp. 30,- EUR 

pre člena ZCHKS s členstvom k 1. 3. 2017). Po uhradení faktúry ZCHKS zašle chovateľovi 

pripúšťací lístok. Zaslanie pripúšťacieho lístku je podmienené splnením podmienok 

inseminácie a vyrovnaním všetkých pohľadávok, ktoré súvisia s insemináciou.  


