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Nahlásenie straty a nájdenia zvieraťa 
Állat eltűnésének és megtalálásának bejelentése

Dátum straty zvieraťa: | Az állat eltűnésének időpontja:

a) foltozatok (eltérő színárnyalatok, mely, részein):a) škvrna (farebné odlíšenie, uveďte kde):

b) testi jellegzetességek/hibák (pl. görbe fül stb.):b) fyzické indispozície (napr. krivá ušnica a pod.):

podpis | aláírás

Miesto vydania | A kiállítás helye: 

Dátum | Keltezés: 

adresa mestského úradu / obecného úradu* 
a községi hivatal / városi hivatal* címe

* Nehodiace sa preškrtnite! | A nem megfelelőt törölni!

Plemeno: | Faj: Druh: | Állatfajta:

Tetovacie/Čipovacie číslo: | Tetoválása/Csipszáma:

Farba: | Színe:

Vek: | Életkora:

Číslo evid. známky na MÚ/OÚ*: | : A VK/KH* által kiadott nyilvántartási száma

Az állat különös ismertetőjegyei:Zvláštne znamenia zvieraťa:

b) viselkedésc) správanie:

Miesto a okolnosti straty: | Az eltűnés helye és körülményei:

z vychádzky: (uveďte kde) | sétáltatás során: (feltüntetni hol)

z areálu rodinného domu | családi ház területéről

z miesta bydliska | lakhelyről

zviera odbehlo od majiteľa | az állat elfutott a gazdájától

Uveďte iné 
okolnosti a informácie:

Egyéb körülmények 
és tudnivalók

mierne | távolságtartó agresívne | agresszív priateľské | barátságos

A megtalált állat állapota:Stratené zviera bolo nájdené v stave:

nenájdené | nem került előzdravé | egészséges zranené | sérült mŕtve | elpusztult

Titul, meno a priezvisko | Családi és utónév, akadémiai cím:

Trvalé bydlisko: | Állandó lakhely:

Tenyésztő / Tulajdonos:Chovateľ / Majiteľ:

Tel.:E-mail:

Miesto nálezu: | Megtalálás helye:
Az eltűnt állat megtalálásának napja:Stratené zviera bolo nájdené dňa:

Tel.:E-mail:

Nálezca - Titul, meno a priezvisko | Megtaláló - Családi és utónév, akadémiai cím:

Strata hlásená na adrese: | Az eltűnés ténye bejelentve az alábbi címen:

Pohlavie: | Az állat neme: samec | hím samica | nőstény

Výška: | Magassága: malá | alacsony stredná | alacsony vysoká | magas
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