
Ako uchovniť svojho žrebca (Stallion Listing Form)
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

Uchovnenie žrebca 
•  Uchovnenie žrebca slúži na vyjadrenie Vášho zámeru 

pripúšťať. Nezávisle na tom, či je Váš žrebec registrovaný 
Paint horse, Quarter horse alebo Anglický plnokrvník, 
poplatok $75 je splatný ku dňu vyplnenia prvého hlásenia o 
pripúšťaní žrebcom. Ide o jednorázovu platbu za uchovnenie 
žrebca a platí po celý jeho život. 

•  Ak je žrebec príslušníkom plemena Quarter horse alebo an-
glický plnokrvník, je potrebná obojstranná kópia registrácie v 
APHA alebo Jockey Club certificate. Na dokumentoch musí 
byť čitateľne uvedený majiteľ žrebca v čase pripúšťania a 
rodokmeň koňa. 

•  V prípade predaja žrebca plemena Quarter horse alebo 
anglického plnokrvníka musí nový majiteľ vyplniť žiadosť o 
uchovnenie znovu (bezďalších poplatkov).refile the listing 
card (at no addition al charge).

Žiadosť o uchovnenie
Meno koňa: __________________________________________________________________________________________________
APHA registračné číslo: _________________________________________________________________________________________
Majiteľ: ___________________________________________________  APHA ID číslo: ______________________________________
Adresa: _____________________________________________________________________________________________________
Mesto: ____________________________________________ Krajina:  ______________Poštové smerovacie číslo:_____________

Telefónne číslo: ______________________________________ Email: ___________________________________________________
Povoľujem American Quarter Horse Association a Jockey Club poskytnúť výsledky genetického testovania horeuvedeného žrebca Americkej 
Paint Horse Asociácií.

Podpis majiteľa žrebca:X _______________________________________________________________________________________
Oprávnení zástupcovia 

Meno oprávneného zástupcu: Podpis oprávneného zástupcu:

X         
X
X

Vlastníctvo (Podpis nižšie neoprávňuje dolupodpísanú osobu k podpisu dokumentov pokiaľ nie je uvedená v sekcií „oprávnení zástupcovia“)
1. Meno:  _____________________________________________ Podpis: X ______________________________________________
    Adresa: ____________________________________________________________________________________________________
    Mesto: _______________________________________________ Krajina: ____________Poštové smerovacie číslo: _____________
2.  Meno: ______________________________________________ Podpis: X ______________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________________
Mesto ________________________________________________ Krajina: ____________Poštové smerovacie číslo: _____________

3.  Meno: ____________________________________________ Signature: X ______________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________________
Mesto: _______________________________________________ Krajina: ____________Poštové smerovacie číslo: _____________

Oprávnení zástupcovia 
•  Iba dolupodpísané osoby budú oprávnenými k pod-

pisu dokumentov zastupujúc osobu alebo spoločnosť 
uvedenú vyššie. Oprávnenia platia iba pre konkrét-
neho žrebca a ich platnosť ruší majiteľ alebo zan-
ikajú zmenou majiteľa. Podpis v sekcií „vlastníctvo“ 
neoprávňuje osobu podpisovať dokumenty, ak nie je 
uvedené inak.

Vlastníctvo
•   Ak je vlastníkom koňa ranč, spolok alebo je pred-

metom spolumajiteľstva, uveďte všetkých spoločník-
ov (členov). Každý spoločník (člen) svojim podpisom 
potvrdzuje, že suhlasí s tým, aby všetky uvedené 
osoby boli oprávnenými zástupcami.

Ostatné dôležité dokumenty
•  Hlásenie o pripúšťaní žrebcom – V každom roku, v kto-

rom žrebec pripúšťal je nutné vyplniť toto hlásenie (podľa 
pravidla RG 110). Elektronicky ho vyplníte na aphaonline.
com

•  DNA genetické testovanie – Všetky uchovnené žrebce 
musia byť geneticky testované a výsledok týchto testov 
musí byť zaznamenaný v APHA. Je možné dodatočne 
otestovať na prenášané sfarbenie a pattern. Pre objed-
nanie testovacieho setu, kontaktujte prosím oddelnie 
starostlivosti o zákazníkov APHA MemberCare alebo 
PHCSR. Ak sú výsledky genetického testovania zazna-
menané v laboratóriu, ktoré APHA akceptuje, opakovanie 
DNA testovania nemusí byť uskutočnené, ak majiteľ 
poskytne tieto výsledky APHA.

Členstvo
•  Ak aktuálne nie ste členom asociácie a chceli by ste 

čerpať členské výhody, môžete si zakúpiť lenstvo ter-
az. Členské vyhody môžete čerpať v tejto transakcií a 
vo všetkých ostatných, ktoré budú poštovne označené 
počas trvania členstva. lenstvo platí  12 mesiacov a 
začína v tom istom mesiaci ako je poštovne označená 
táto žiadosť o uchovnenie.

•  Pre viac informácií volajte +1 (817) 222-6423 alebo 
sa informujte emailom na askapha@apha.com. V 
prípade potreby kontaktuje PHCSR.

•  Poplatky sa môžu zmeniť bez predchodzého upo-
zornenia. 

•  Manipulačný poplatok $25 bude účtovaný za každu 
prihlášku, ktorú nebude možné spracovať.

Oprávnenie pre:

Poplatky Iba US prostriedky  Pre členov

nn Poplatok za uchovnenie (jednorázový) $75

nn DNA Genotype            $60

nn Test genetického zdravia (UC Davis) $125 

(Test určujúci prenášačstvo HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH, PSSM)

nn Test sfarbenia a patternu (UC-Davis)  $125 
(red factor, agouti, cream, pearl, dun, silver, gray, tobiano,  
frame overo, Sabino 1, splash white 1,2,3 a Dominant white 5,10,20)

nn OLWS-Only DNA Test (UC-Davis) $25 
(Samostatný test OLWS - pre žrebce s hotovým 5-panelom

Celková splatná čiastka
 Poplatok za uchovnenie: $ ___________________
 DNA genetické testovanie: $ ___________________
 Testovacie sady (test genet. zdravia/test sfarbenia a patternu):  $ ___________________
 Poplatok za urýchlené vybavenie: $ ___________________
 Doplkové služby: $ ___________________
 Online prístup: $ ___________________
 SPOLU: $ ___________________

nn MasterCard   nn VISA   nn American Express

Prosím vyplňte.

Číslo karty: _______________________________________________

Platná do:____________________________  CVV#: _____________

Meno majiteľa karty: ________________________________________

Členské číslo (APHA ID): ____________________________________

Adresa: _________________________________________________

Mesto: _________ Štát: _____Poštové smerovacie číslo: __________

Telefonne číslo: ___________________________________________

E-mail: __________________________________________________
                 XPodpis:_____________________________________________

Spôsob platby
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