III. Kone
Na premiestňovanie živých zvierat je potrebné splniť tieto požiadavky
1. všetky zvieratá z čeľade koňovité, ktoré sú premiestňované zo svojho chovu, musia byť
registrované (CEHZ), označené a sprevádzané identifikačným dokladom – pasom koňa,
2. zvieratá určené na chov a produkciu musia byť počas prepravy sprevádzané
sprievodným dokladom a pasom koňa, ak sú registrované v súlade s nariadením č.
294/2003 Z.z.,
3. športové a dostihové kone na jazdecké preteky musia mať vystavený identifikačný
doklad koňa a sprievodný doklad, prípadne zdravotný preukaz s potvrdením údajov
uvedených ako v sprievodnom doklade.
Premiestňované kone nesmú pochádzať z chovu, ktorý podlieha zákazu z dôvodov týkajúcich
sa zdravia zvierat a ani neprišli do kontaktu so zvieratami čeľade 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 zvieraťom, ak ide o zvieratá čeľade 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 sopľavku 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 sneť slezinovú (anthrax),
6. ak všetky zvieratá druhov vnímavých k chorobe umiestnené v chove boli zabité a
objekty dezinfikované do 30 dní počnúc dňom, kedy sa zvieratá zlikvidovali a objekty
vydezinfikovali, okrem prípadu sneti slezinovej (anthraxu), keď je obdobie zákazu 15
dní.
Zvieratá čeľade koňovité musia byť čo najskôr prepravené z chovu pôvodu priamo alebo cez
schválený trh zvierat alebo stredisko na zhromažďovanie zvierat do miesta určenia
v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré boli pred prepravou vyčistené
a dezinfikované schváleným dezinfekčným prostriedkom. Dopravné prostriedky musia byť
navrhnuté tak, aby trus, podstielka a krmivo nevypadávali z dopravného prostriedku počas
prepravy. Preprava musí byť vykonávaná v súlade s nariadením Rady č. 1/2005.

A. Športové a dostihové kone na jazdecké preteky a strediská zhromažďovania
zvierat
V sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade koňa
úradný veterinárny lekár potvrdí
1. Ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2017 a 2016;
2. Serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu musí byť vykonané u všetkých koní starších
ako 2 roky a vyšetrenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov – dátum serologického
vyšetrenia musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze
alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa .

Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor na jazdeckých pretekoch, skontroluje splnenie
požadovaných veterinárnych podmienok a zdravotný stav koňa. V prípade infekčnej anémie
koní skontroluje dátum posledného serologického vyšetrenia v sprievodných dokladoch.
Pokiaľ sa jedná o zahraničné kone staršie ako 2 roky, dátum posledného serologického
vyšetrenia na infekčnú anémiu koní nesmie byť starší ako 6 mesiacov a musí byť vyznačený
v identifikačnom doklade (pase) koňa.

