
Prvý návrh mena: 

Druhý návrh mena:

Tretí návrh mena:

o Zaškrtnite, ak nechcete, aby APHA vybrala meno sama ak sú mená uvedené vyššie už použité alebo nevyhovujúce.

Pohlavie: o Kobyla o Žrebec o Valach, Dátum kastrácie (Mesiac/Deň/Rok): ________________ / _________/ ___________

Dátum narodenia (Mesiac/Deň/Rok): ___________ / ________ / ___________  Krajina narodenia: ________________________________

Metóda pripúšťania o Zaslané semeno o Zmrazené semeno o Embryo Transfer   
 o Umelá inseminácia o Prirodzené pripúšťanie

Farba:   o White o Black o Bay o Brown  o Chestnut o Sorrel o Red Roan  
 o Blue Roan o Bay Roan o Palomino o Cremello o Perlino o Smokey Cream  
 o Red Dun o Dun o Grullo o Buckskin o Gray o Amber Champagne  
 o Classic Champagne o Gold Champagne

Farba hrivy: __________________ Farba chvosta: ________________

Typ:  o Tobiano o Overo  o Tovero  o Solid
Zvláštne znaky: Uveďte nezameniteľné identifikačné znaky alebo farbu 
(uveďte aj jazvy alebo výpaly) a ich polohu.
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________

Má tento kôň modré oči?   o Nie

 

 o Pravé oko modré o Ľavé oko modré
 o  Pravé oko o  Ľavé oko
   čiastočne modré     čiastočne modré

Žiadosť o registráciu (Registration Application) 

Žiadosti o registráciu obdržané bez náležitých fotografii alebo poplatkov budú 
považované za neplatné a budú vrátené bez spracovania.

Office use only
Type:  ________________   Reg No: _________________  

Date:   ________________________________________  

Registrovaný kôň
•   Prosím uveďte aspoň tri návrhy mena. Nepoužívajte interpunk-

ciu ani čísla. Meno nesmie prekročiť 21 znakov vrátane medzier. 

Nepoužívajte mená podobajúce sa na už existujúce mená a to aj 

v prípade, že sú hláskované rozdielne.

•   K prihláške je nutné priložiť aspoň štyri (4) kvalitné fotografie 

koňa zblízka. Fotografie musia byť urobené z oboch strán, spre-

du a zozadu. Prosím žiadnym spôsobom fotky neupravujte. Ak 

má kôň výpal, jeho fotka musí byť priložená k prihláške.

•   Ak má kôň čo i len minimálne biele miesta, fotky týchto miest 

musia byť priložené.

•   Ak fotografie jednoznačne nedokladajú splnenie kritéria pre 

zapísanie do registra „Regular”, kôň bude zapísaný do registra 

„Solid Paint”. Viac podrobností nájdete v pravidle RG-050.B4.

•   Priložte platbu pre všetky požadované poplatky.

•   Pre viac informácií ohľadom platieb a fotografií, volajte našu linku 

778 alebo navštívte apha.com

Ušetrite peniaze online registráciou na aphaonline.org. 

Registrovaný kôň
•   Akákoľvek zmena v informáciách o koňovi alebo v dátumoch 

zruší platnosť tohto certifikátu. Vyplňte nový formulár ak sú in-
formácie o kobyle alebo žrebcovi chybné.

•   Požiadavky na plemenníka musia byť splnené skôr než pre-
behne registrácia akéhokoľvek žriebäťa.

•   Zmena mena majiteľa a adresy sú možné.
•  Informácie o majiteľovi žrebca a kobyly musia byť kompletné.
•   Žriebätá s QH a TB rodičom musia mať pripojenú obojstrannú 

kópiu registračného certifikátu QH alebo TB.
•   Majiteľ kobyly v dobe ožrebenia môže využiť kontrolné číslo cer-

tifikátu chovateľa nachádzajúce sa pod podpisom majiteľa kobyly 
pre online registráciu na aphaonline.org.

Rýchly check - nezabudnite: 
o Registračná žiadosť žriebäťa je kompletne vyplnená
o Žiadosť je podpísaná oboma majiteľmi 
o Žiadosť podpísal majiteľ kobyly pri transfere (ak sa vyžaduje)
o Žiadosť obsahuje farebné fotky žriebäťa 
o Je priložená kópia AQHA/JC registrácie (ak sa vyžaduje)
o Platobné údaje sú v poriadku

Podmienky podpisu
•  Podpis musí byť vlastnoručný.
•   Ak je kôň v spoluvlastníctve, podpis jedného vlastníka je dosta-

točný.
•   Ak sa podpisuje autorizovaný zástupca, musí mať založenú au-

torizačnú zložku v APHA. Formulár je k dispozícií na vyžiadanie 
alebo na apha.com/forms.

•   Ak jeden zo spolumajiteľov nie je autorizovaný alebo je potrebný 
viac ako jeden podpis, formulár pre podmienečnú autorizáciu 
podpisu je potrebné pripojiť. Ďalšie informácie poskytujeme na 
vyžiadanie.

•   Ak má byť kôň registrovaný na iného majiteľa ako je majiteľ ko-
byly v čase ožrebenia, je nutné vyplniť informácie dodatočne.

Informácie o kobyle:
Meno: _______________________________________________
Registračné číslo: ______________________________________
Farba/Typ: ____________________________________________
Majiteľ:  ______________________________________________
ID číslo: ______________________________________________
Adresa:  ______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Informácie o žrebcovi:
Meno: ___________________________________________________
Registračné číslo: __________________________________________
Farba/Typ:  _______________________________________________
Majiteľ: ___________________________________________________
ID číslo: __________________________________________________
Adresa:  __________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Ako majiteľ žrebca potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie 
sú správne. Podpisom tohto dokumentu beriem na zodpoved-
nosť zaslanie hlásenia o pripúšťaní
žrebcom, zoznam a genetické DNA testy, a platby príslušných 
poplatkov, týkajúcich sa vyššie uvedeného žrebca. Oprávňu-
jem APHA k prístupu ku všetkým výsledkom DNA ge-
netických testov v zázname žrebca vykonaných akoukoľvek 
spoločnosťou, ktorá má prístup k takýmto výsledkom alebo k 
ich kontrole.
Podpis majiteľa žrebca alebo oprávnenej osoby v čase posky-
tnutia služby:

X  ______________________

Ako majiteľ kobyly alebo ako oprávnená osoba v čase ožrebenia reg-
istrovaného koňa potvrdzujem, že všetky informácie uvedené v tejto v 
„Žiadosti o registráciu“ sú
podľa mojich osobných vedomostí správne a súhlasím, že APHA má 
právo opraviť a/alebo zrušiť registračný certifikát podľa svojich pravi-
diel. Oprávňujem APHA k
prístupu ku všetkým výsledkom DNA genetických testov v zázname ko-
byly vykonaných akoukoľvek spoločnosťou, ktorá má prístup k takýmto 
výsledkom alebo k ich kontrole
 
Podpis majiteľa alebo autorizovaného agenta kobyly v čase ožrebenia:

X  __________________________ 
Meno: ____________________________________________
Členské číslo (ID): ____________________________________
Adresa: ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Telefónne číslo: ______________________________________
E-mail:  ___________________________________________

Vyššie uvedené dáta sú aktuálne ku dňu:   ________________________________________________________________
(Mesiac, deň a rok musia byť uvedené pre platnosť certifikátu)

American Paint Horse Association
122 E Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com



Transfer žriebäťa
•  Táto sekcia musí byť kompletne vyplnená, ak je súčasný majiteľ 

iný ako majiteľ kobyly v čase ožrebenia.
• Poplatok činí $25.
• Akékoľvek zmeny vyžadujú nové tlačivo.
• APHA nemôže vedome vynechať zmenu majiteľa.
•   Ďalšie formuláre pre ďalšie zmeny v majiteľstve sú dostupné na 

apha.com/forms.
• Podpis predajcu je nutný pre platnosť transferu.
•    Pri transfere musí byť uvedené meno majiteľa v rovnakom tvare 

v akom je registrované členstvo, aby bol požadovaný znížený 
členský poplatok (viď. poplatky v sekcií APHA Rule Book).

APHA Breeders’ Trust Program
•   Breeders´ Trust je motivačný program pre kone súťažiace na 

APHA-approved súťažiach.
•  Breeders´ Trust oceňuje všetkých, ktorí sa podieľajú na úspe-

chu pretekajúcich žriebät. 

DNA 
•  Prosím zoberte na vedomie, že DNA potvrdenie je nutné, ak je 

žriebä výsledkom pripúšťania chladeným semenom, zmrazeným 
semenom, embryo transferom, oocytovým transferom alebo vit-
rifikovaným embryom. DNA potvrdenie je možné požadovať aj 
pre potvrdenie rodičovstva, pre účely pretekov alebo pre účely 
pripúšťania.

•  Ak je váš žrebec/vaša kobyla registrovaný/á QH alebo TB a 
zároveň je aj geneticky testovaný/á, budeme akceptovať tieto 
výsledky, ak sú zaznamenané v APHA oficiálnom laboratóriu.

•  Pre potvrdenie rodičovstva musia byť testovaní obaja rodičia. 
Objednajte dva sety testov ak nebola kobyla geneticky testo-
vaná.

Poplatky
•   Poplatky sú vypočítané na základe dátumu, v ktorom je kom-

pletná prihláška opečiatkovaná poštovou pečiatkou a na základe 
veku koňa v čase podania. Označenia výplatného stroja nie sú 
platné.

Ak je registrácia nekompletná, budú účtované ďalšie poplatky.
•  Vek koňa je vypočítavaný podľa kalendárneho roka začínajúce-

ho 1. januára v roku narodenia.
•  Priemerná doba vybavenia registrácie je od dvoch do šiestich 

týždňov v závislosti od obdobia, v ktorom je podaná. Ak žiadate 
urýchlené vybavenie, expresné vybavenie žiadosti je možné.

Požiadavky:
 1.Slovo “RUSH” napísané na obálke 
 2. Telefónne číslo 
 3. Platba šekom alebo kreditnou kartou
• Poplatok za urýchlené vybavenie nebude vrátený
•    Minimálna lehota na urýchlené vybavenie je 5
  pracovných dní po obdržaní žiadosti 
•  Poplatky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
•  Manipulačný poplatok bude účtovaný pri každom nespraco-

vateľnom formulári.

Členstvo
•  Členstvo musí byť vytvorené na identické meno ako to, pod 

ktorým je kobyla uvedená v čase ožrebenia alebo na meno 
nového majiteľa žriebäťa.

•  Členstvo začína v rovnakom mesiaci v akom bola žiadosť ora-
zítkovaná na pošte.

Druh členstva
Dospelí Juniorské (18 rokov a menej)
o Ročné - $65 o Ročné - $25 
o Trojročné - $150 o Trojročné - $55 
o Päťročné - $250 o Do dovŕšenia 18 rokov - $125 
o Celoživotné - $1,100                                  Dátum narodenia: 
____/____/____

Dospelé medzinárodné členské* teraz zahŕňa digitálne predplatné magazínu  
Paint Horse Journal. Doživotné medzinárodné členské* bude zahŕňať 7-ročné  
digitálne predplatné.
*zakúpené po 1.1.2021

Celková splatná čiastka
 Registračný poplatok:  $ ___________________
 Poplatok za zápis QH/TB kobyly:  $ ___________________
 Poplatok za zmenu majiteľa:  $ ___________________
 Breeders’ Trust: $ ___________________
 DNA sada/sady:  $ ___________________
 Poplatok za urýchlené vybavenie:  $ ___________________
 Služby online prístupu:  $ ___________________
 Poplatky za členstvo:  $ ___________________
 Balík služieb:  $ ___________________
 SPOLU  $ ___________________
Neposielajte hotovosť.

o MasterCard     o Visa    o American Express
Prosím vyplňte:

Číslo karty: ________________________________________________________
Platná do:  ____________________________ CVV#:  ______________________
Meno majiteľa karty: _________________________________________________
APHA členské číslo: __________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________
Mesto:_____________Krajina: __________Poštové smerovacie číslo:  _________
Telefónne číslo: _____________________________________________________
Email:_____________________________________________________________
Podpis:____________________________________________________________

Registračné poplatky Iba US prostredky 

(Regular Registry & Solid Paint-Bred) 
o  Do 90 dní po ožrebení alebo do 30.6. kalendárneho roku 

ožrebenia, podľa toho čo nastane neskôr  $40
o 1.6. - 30.9. v roku ožrebenia  $50
o 1.10. - 31.12. v roku ožrebenia  $65
o Ročiak $115
o Dvojroční $115
o Trojroční a starší  $115
o Poplatok za urýchlené vybavenie  $50
Registračné termíny pre krajiny južne od rovníka môžete nájsť v 
APHA Rulebook, RG-110.

Cropout register  
o  Do 90 dní po ožrebení alebo do 30.6. kalendárneho roku 

ožrebenia, podľa toho čo nastane neskôr   $85
o 1.6. - 30.9. v roku narodenia   $95
o 1.10. - 31.12.  v roku narodenia   $110
o Ročiak   $165
o Dvojroční   $165
o Trojroční   $165
o Poplatok za urýchlené vybavenie   $50

Ďalšie poplatky   

o Poplatok za zmenu majiteľa   $25
o Zápis QH/TH kobyly   $25
o DNA sada - žriebä   $60
o DNA sada - kobyla   $60
o DNA panel farba/znak (UC-Davis)   $125
o DNA panel geneticky prenášané ochorenia (UC-Davis)      $125

Rok narodenia:  __________________________________________________________________________________

Žrebec (Meno musí byť uvedené): _______________________________________________________________________

Kobyla (Meno musí byť uvedené): _______________________________________________________________________

Meno kupujúceho:
(Nesmie prekročiť 30 znakov vrátane medzier)

Kupujúceho APHA ID číslo: _________________________________________________________________________________________
Telefónny kontakt: __________________________________________  Email: _______________________________________________
Adresa: _______________________________________________________________________________________________________
Mesto: ____________________________________________ Krajina: _____________________ PSČ: ___________________________

Ja/my (majtiteľ kobyly v čase žrebnosti) týmto autorizujeme APHA pre transfer žriebäťa popísaného v tejto žiadosti registrované na vyššie 
uvedeného kupujúceho.

Podpis predajcu:X  ____________________________________________________________ Dátum predaja:______ / ______ / ______

DNA Genetická typizácia - $60 
Potrebná pre: Overenie rodičovstva (pre žriebätá z embryotransferu, oocytového transferu, vitrifikované embryá)    
*DNA kobyly musí byť uložené v záznamoch pri overení rodičovstva - objednajte testovaciu sadu môžete objednať nižšie 
Panel patternu a sfarbenia - $125
Potrebný pre:     RG-070.E (Registráciu do registra “Regular”)  a kone z registra “Cropout” 
Panel genetického zdravia - $125 (Testy na určenie HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH a PSSM1) 
Potrebný pre:  RG-070E (označte typ DNA testu nižšie pod sekciou “ostatné poplatky” - farba/znak)
o Pošlite testovacie sady na email: ________________________________________________________________________________________________________
ALEBO
o Pošlite testovacie sady: Meno: ______________________________________________________________________________________________________

Adresa: __________________________________________________________________________________________________________________________

Mesto: ________________________________________________________ Štát:  _________________________ PSČ: ________________________________
 

Nominácia žriebäťa
Prosím zaškrtnite vyhovujúce (Platba musí byť uskutočnená len v USD). Zúčastniť sa môžu len žriebätá po registrovaných žrebcoch.

o Do 31. Decembra roku narodenia - $125 o Do 31. Decembra ročiaka- $400 o Trojročné a staršie - $1300
o Do 12 mesiacov veku* - $200   o Do 31. Decembra dvojročiaka - $800 
   *Musí byť opečiatkované poštou najneskôr v deň narodenia

Meno nominujúceho:  ____________________________________________________________
U.S. Social Security Number alebo Federal Tax ID Number nominujúceho:  ___________________________________________________  
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