
  Svet koní 4/2009                                                                                                                                           Strana 1

Svet koníSvet koní
 Časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku                 Číslo 4/2009 Časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku                 Číslo 4/2009 Časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku                 Číslo 4/2009 Časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku                 Číslo 4/2009 Časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku                 Číslo 4/2009

horses.

Svet koníSvet koníSvet koníSvet koníSvet koní
 Časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku                 Číslo 4/2009



Strana 2                                                                                                                                              Svet koní 4/2009   Svet koní 4/2009                                                                                                                                           Strana 3

„Čas letí ako bláznivý ... „

Určite si väčšina z Vás pamätá tie-
to výstižné slová známej piesne. Veď 
akoby len nedávno začínala chovateľ-
ská i športová sezóna, keď sa rodili 
prvé žriebätá, tvorili pripúšťacie plány 
a zostavovali kalendáre výstav či fur-
manských súťaží. 

Väčšina tohtoročných žriebät je už 
samostatných, dokonca niektoré majú 
za sebou aj prvé skúsenosti a ocenenia 
z výstav. Stužky a poháre pribudli počas 
letných mesiacov mnohým chovateľom 
a majiteľom koní zúčastňujúcich sa vý-
stav a športových podujatí, ktorých po-
čet aj kvalita sa tento rok opäť zvýšili. 
Vyvrcholením sezóny zo strany chovate-
ľov napriek neobvyklej nepriazni poča-
sia určite môžeme nazvať trenčiansku 
výstavu „Kôň 2009“, pre športovcov 
to zas bolo fi nále furmanskej súťaže 
„O pohár ZCHKS“ s následnou účasťou 
na majstrovstvách v moravskom Kloko-
čove a tiež vydarený skokový Šampionát 
mladých koní slovenského teplokrvníka 
v Topoľčiankach.

Máme pred sebou posledný štvrťrok 
tohto roku. „Najrušnejší“ z neho bude 
určite október, ktorý už tradične môže-
me označiť ako „mesiac výkonnostných 
skúšok koní a jesenných bonitácií“. 
Nudiť sa určite nebudú ani zamestnanci 
zväzu a Centrálnej evidencie koní, snáď 
príjemne prekvapení poctivosťou cho-
vateľov a majiteľov koní pri zasielaní 
plemenárskej dokumentácie v určenom 
termíne ...

Prajeme Vám, aby ste aj v nasledu-
júcom období prežili s koňmi mnoho 
príjemných chvíľ.

Redakcia
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Víťaz kategórie 4 - ročných koní  Marek Javorský na koni 420/SK05  Lady S  (po 3408 Lady´s Lower z  Vs 780 Sisi po Aldamit), majiteľ M. Valentová, Košice

3. ROČNÍK ŠAMPIONÁTU MLADÝCH KONÍ SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA

V kategórii 5 - ročných koní zvíťazil Ján Cigan na 429/SK04  Amanda (po 4526 Land Star z Vs 1117 Afrika po Aromat), majiteľ J. Čižmár, Giraltovce

V kategórii 6 - ročných koní zvíťazil Zdeno Kuchár na 178/SK03 Heidy (po 4514 Landáno z 1697 Hajnalka po Gidran XIV-40), majiteľ Z. Kuchár, Spišská N. Ves
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Odovzdávanie dokumentácie
Upozorňujeme všetkých majiteľov plemenných žreb-

cov na povinnosť odovzdania plemenárskej dokumentá-
cie – pripúšťacích registrov do 30. 10. 2009. Voči majite-
ľom žrebcov, ktorí neodovzdajú plemenársku dokumen-
táciu v stanovenom termíne, bude ZCHKS postupovať 
v zmysle Zákona č. 194/98 Z. z.

INFOSERVIS

Etické zásady priateľov koní

V spoločnosti často rezonuje spôsob akým sa 
jazdci, chovatelia, majitelia i náhodní užívatelia 
správajú k zvereným koňom. Niektorí im ubližujú 
nevedome, iní vedome. 

Dovoľte, aby som Vám ponúkol stručne zhrnuté 
zásady, ktoré som objavil na jednej www stránke. 
Sú to zásady, o ktorých všetci podvedome vieme, no 
veľmi často ich porušujeme. 

Človek  je už raz taký ...

• Ktokoľvek sa zaoberá držbou koňa, preberá 
zodpovednosť za toto stvorenie, ktoré mu bolo 
zverené.

• Držba koňa sa musí prispôsobiť jeho prirodzeným 
potrebám.

• Telesné a duševné zdravie koňa je zo všetkého 
najdôležitejšie, bez ohľadu na spôsob jeho 
využitia.

• Je potrebné vážiť si každého koňa bez ohľadu 
na plemeno, vek, pohlavie alebo využitie v chove, 
v športe alebo v rekreačnom jazdení.

• Poznanie histórie koňa, jeho požiadaviek 
a poznanie o zaobchádzaní s ním predstavuje 
kultúrne a historické bohatstvo, ktoré je treba 
chrániť a odovzdávať ďalším generáciám.

• Práca s koňom formuje osobnosť najmä mladých 
ľudí. Tento význam koňa je treba mať na pamäti 
a podporovať ho.

• Človek, ktorý používa  koňa v športe, sa musí 
spolu s koňom, ktorý mu bol zverený, vzdelávať. 
Cieľom vzdelávania je dosiahnutie čo najlepšej 
harmónie medzi človekom a koňom.

• Použitie koňa vo výkonnostnom športe, rovnako 
ako všeobecne v jazdeckom, záprahovom športe 
a vo voltíži sa musí orientovať na nadanie 
koňa, jeho schopnosti výkonu a ochotu. Je 
potrebné odmietnuť zvyšovanie výkonnosti koňa 
medikamentmi alebo inými nevhodnými zásahmi 
človeka.

• Zodpovednosť človeka za zvereného koňa sa týka 
i sklonku života koňa. S touto zodpovednosťou sa 
musí človek v prospech koňa vyrovnať.

Prebrané z www horses-online.cz

FG

Rada PK chladnokrvných koní
Na základe komplexného hodnotenia plemenného 

žrebca 3714 Jantár (norik muránsky) na furmanských 
pretekoch v období rokov 2008 – 2009 Rada PK 
chladnokrvných koní rozhodla o jeho preradení 
do triedy Elita.

Zoznam žrebcov 2010
Žiadame majiteľov plemenných žrebcov, aby 

do 30. 11. 2009 zaslali vyplnené Žiadosti o výber na rok 
2010. Tlačivo „Žiadosti“ tvorí prílohu časopisu Svet 
koní číslo 4/09. V prípade, že nie ste spokojní s fotkou 
žrebca, ktorá bola publikovaná v Zozname žrebcov 2009, 
zašlite aktuálnu fotku Vášho žrebca v elektronickej 
podobe na adresu zchks@horses.sk.
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3714 Jantár Bekshoeve´s Irení, welsh mountain pony 
Foto: I. Kido
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Tridsiata siedma me-
dzinárodná výstava “Ag-
rokomplex“ mala nádych 
nostalgie. Nepriaznivú 
hospodársku situácia bolo 
cítiť na každom kroku. 
Výnimku tvorila snáď len 
kolekcia zvierat, ktorá 
ako tradične prišla v „pl-
nej zbroji“. Súčasťou 
expozície hospodárskych 
zvierat boli ako každo-
ročne i kone.

 Tento rok na výstave do-
stali priestor okrem iných 
aj pony plemená. Experi-
mentálny chov slovenského 
športového pony v spoloč-
nosti Roľan s.r.o. Nová Baňa 
si v tomto roku pripomína 
tridsiate výročie od za-
čiatku riešenia výskumnej 
úlohy šľachtenia slovenské-
ho športového pony. Na vý-
stave predstavili kolekciu 
dvoch kobýl a plemenného 
žrebca. Súčasťou pony ko-
lekcie boli ďalej dve kobyly 
welsh pony zo ZAD Dvory 
nad Žitavou. Z ostatných 
plemien sa na výstave 
prezentovala kolekcia koní 
plemena lipican v majetku 
RV:N Ing. František Nagy 
Vydrany, kolekcia koní ple-
mena furioso z MBL s.r.o. 
Chorvátsky Grob a kolekcia 
chladnokrvných koní. Túto 
tvoril belgonorický žrebec 
Makar v majetku pána Ko-
lára z Dvorov nad Žitavou, 
dve belgické kobyly z PD 
Podolie a tri ardénske ko-
byly, dovezené na nitrian-
sku výstavu z Francúzka. 

V tejto súvislosti je 
nutné podotknúť, že 
po sklamaní z prezentácie 
francúzskych koní v Dvo-
roch nad Žitavou v rámci 
regionálnej výstavy koní 
v máji sme boli svedkami 
ďalšieho neprofesionálne-
ho prístupu zo strany fran-
cúzskych partnerov. Výber 
koní, príprava k výstave 
(najmä korektúry kopýt), 
ani čerstvý odstav žriebä-
ťa tesne pred transportom 
nesvedčí o profesionalite 
francúzskych partnerov 
a ich korektnom správaní 
k slovenským chovateľom 

chladnokrvných koní. Pev-
ne dúfam, že sme mali 
len „smolu na partnerov“ 
a predvedené kone nie sú 
obrazom francúzskeho cho-
vu chladnokrvných koní.

 Tradične deň pred ofi -
ciálnym otvorením výstavy 
prebehlo hodnotenie zvie-
rat. Komisii boli predve-
dené plemenné žrebce, 
kategória pony kobýl, 
kategória kobýl génových 
rezerv a kategória chladno-
krvných kobýl. Víťazom ka-
tegórie žrebcov a zároveň 
šampiónom výstavy sa stal 
lipicanský plemenný žrebec  
3737 Pluto XVII Omorika 
v majetku RV:N Ing. F. Nagy 
Vydrany pred plemenným 
žrebcom 3652 Tibet v ma-
jetku spoločnosti Roľan 
s.r.o. Nová Baňa. Kategóriu 
pony kobýl ovládla ryšavá 
kobyla Bekshoeve´s Irení 
plemena welsh mountain 
pony (sekcia A) pred koby-
lou echsšp VP-52 Rybana. 
Najmä vďaka najlepšej 
mechanike pohybu v rámci 
všetkých predvedených 
koní vyhrala kategóriu 
génových rezerv kobyla 
Gidran XVIII-3 Lenka v ma-
jetku MBL s.r.o. Chorvátsky 
Grob. Medzi chladnokrvný-
mi kobylami skončila prvá 
belgická kobyla Beauty 
z PD Podolie.

Celkový dojem z tohto-
ročného Agrokomplexu je 
rozpačitý. I napriek tomu, 
že organizátori výstavy sa 
snažili oživiť dianie najmä 
v sektoroch za kolibami, 
program na hlavnej ploche 
zachraňovali zväzy s cho-
vateľskými dňami. Po skú-
senosti s minulým rokom 
ZCHKS zvolil „menšie zlo“ 
a miesto furmanských 
pretekov organizoval orbu 
dvojzáprahmi, ktorá sa 
i napriek odľahlosti miesta 
konania stala pre návštev-
níkov výstavy hlavným ne-
deľňajším lákadlom.

FG

AGROKOMPLEX 2009, NITRA
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Lipicanský plemenný žrebec  
3737 Pluto XVII Omorika v majetku RV:N Ing. F. Nagy Vydrany

Kobyla Gidran XVIII-3 Lenka 
v majetku MBL s.r.o. Chorvátsky Grob

Kobyly plemena welsh mountain pony (sekcia A)
Bekshoeve´s Irení                                                                              Bekshoeve´s Barbet

Belgická kobyla Beauty z PD Podolie
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Por.
č. Ukazovateľ Počet

bodov
Pozemok číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I.
Rozorávka - 1 prejazd = dve brázdy 
- úplnosť podrezania rastlín po celej dĺžke a šírke 
brázdy, čistota dna brázdy a vyrovnanosť odvalov

20 13 15 14 14 16 16 13 14 17 15 16

II.
Priamočiarosť rozorávky
- odchýlka od stanovenej línie nemá byť väčšia než 
10 cm (odhadom)

10 7 9 8 5 8 8 7 8 9 4 5

III.
Hrebenitosť oráčiny pri orbe do skladu
- vyrovnané hrebene, ich rozdrobenosť, vhodnosť 
oráčiny na predsejbovú prípravu

10 5 7 6 5 9 7 6 4 7 4 4

IV. Zapracovanie rastlinných zvyškov pri orbe do skladu
- zvyšky zapracované úplne 10 5 6 6 5 8 5 5 5 7 6 5

V. Hrebenitosť oráčiny pri orbe do rozkladu
- brázdové odvaly tesné, vyrovnané  20 10 11 9 14 12 11 12 11 9 11 13

VI.
Príprava lôžka pre osivo pri orbe celého pozemku
- zapracovanie rastlinných zvyškov, vyrovnanosť 
a rozdrobenosť oráčiny

10 6 7 5 8 6 5 5 5 5 6 7

VII.
Orba do rozkladu – ukončenie orby
- primerane hlboké, vyrovnané dve brázdy a posledné 
tri hrebene

20 13 14 12 16 15 12 12 12 10 10 12

VIII. Zapracovanie rastlinných zvyškov pri posledných 
dvoch prejazdoch 10 6 5 5 7 7 6 5 6 5 8 8

IX.
Priamočiarosť pri ukončení orby do rozkladu
- priamočiare a smerovanie odvalov k vlastnému 
skladu

10 7 8 6 9 8 7 8 6 5 8 8

X. Zahlbovanie a vyhlbovanie pluhu
- na hranici pozemku, v jednej línii, vyrovnané odvaly 10 7 8 8 9 8 7 6 4 5 7 7

Hodnotenie kvality práce 130 79 90 79 92 97 84 79 75 79 79 85

XI.
Celkový dojem z práce dvojzáprahu
- súhra furmana a koní, ovládateľnosť a poslušnosť, 
korektnosť pri ovládaní  

10 6 7 6 5 7 6 4 4 5 4 5

XII. Upravenosť furmana a čistota postrojov dvojzáprahu
- pokrývka hlavy a bič 10 8 9 9 7 8 9 7 6 8 8 8

Spolu 150 93 106 94 105 112 99 90 85 92 91 98

Poradie 7 2 6 3 1 4 10 11 8 9 5
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Hodnotenie kvality súťažnej orby  ORBA DVOJZÁPRAHMI  –  NITRA, AGROKOMPLEX 2009 
Po niekoľko ročnej 

prestávke sa uskutočnili 
v rámci medzinárodnej 
výstavy Agrokomplex 
2009 prvé ofi ciálne pre-
teky v orbe konskými 
dvojzáprahmi. Samot-
ným pretekom predchá-
dzala niekoľkomesačná 
príprava. Po odbornej 
stránke sa na príprave 
ofi ciálnych pravidiel 
podieľal doc. Ing. Jozef 
Ďuďák, PhD., zo Sloven-
skej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, 
ktorý do pravidiel špe-
cializovaných na orbu 
dvojzáprahmi pretavil 
svoje veľké skúsenosti 
získané pri organizova-
ní súťaží v orbe trak-
tormi.

 V areáli výstaviska bol 
v spolupráci so ZCHKS 
pripravený pozemok, 
na ktorom sa malo súťa-
žiť. V predvečer súťaže 
výdatne napršalo, čo 
dosť pomohlo zlepšeniu 
náročných podmienok 
pre orbu. Orba dvojzáp-
rahmi sa stala lákadlom 
v posledný deň výstavy 
Agrokomplex 2009. Naj-
mä sprievod záprahov 
s pluhmi cez priestory 
Agrokomplexu bol impo-
zantný a pritiahol na sa-
motnú orbu nevídaný 
počet divákov, ktorí mali 
možnosť sledovať „for-
tieľ“ známych i nezná-
mych furmanov. Na sú-
ťaži sa zišlo jedenásť 
oráčov takmer z celého 
Slovenska. Po inštruktáži 
rozhodcovským zborom 
k samotným pravidlám 
súťaže sa vlastná orba 
začala najskôr rozoráv-
kou, na ktorej sa hodno-
tila úplnosť podrezania 
rastlín po celej dĺžke 
a šírke brázdy, čistota 
dna brázdy, vyrovnanosť 
odvalov a priamočiarosť, 
kde prípadná odchýlka 
od stanovenej línie nemá 
byť väčšia než 10 cm. 
V ďalšej fáze rozhodco-
via hodnotili zapracova-
nie rastlinných zvyškov 
pri orbe do skladu,  hre-

benitosť oráčiny pri orbe 
do rozkladu, orba do roz-
kladu – ukončenie orby, 
zapracovanie rastlinných 
zvyškov pri posledných 
dvoch prejazdoch a pria-
močiarosť pri ukončení 
orby do rozkladu. Dô-
ležitou súčasťou bolo 
i hodnotenie upravenosti 
furmana a čistota postro-
jov dvojzáprahu, ako aj 
celkový dojem z práce 
dvojzáprahu. 

V ťažkých podmien-
kach sa s orbou najlep-
šie vyrovnal Jozef Halás 
z PD Podolie so svojím 
párom belgických kobýl 
Berta a Sylva. Druhý 
skončil Ľubo Chromec 
z Turčianskych Kľačian 
a na treťom mieste sa 
umiestnil Ľubo Dobrotka 
z Chrenovca s J.R.-om 
a Gaštankom. Víťazmi 
však boli všetci súťažia-
ci, ktorí dokázali tým 
skôr narodeným oživiť 
spomienky na tvrdú prá-
cu otcov a dedov, nám 
mladším ukázali kus 
umenia pri práci s koňmi 
a v neposlednom rade 
aj jeden z ďalších spô-
sobov využitia chladno-
krvných koní. Víťazom 
a umiestneným na ďal-
ších miestach odovzdal 
poháre a stužky minister 
pôdohospodárstva SR 
Ing. Stanislav Becík, PhD. 

Súťaž v orbe dvoj-
záprahmi potvrdila, že 
ľudia majú záujem o ak-
cie súvisiace s koňmi. 
Po úspešných prezentá-
ciách vo furmanských 
súťažiach orba koňmi do-
kázala, že i táto aktivita 
spojená s chladnokrvný-
mi koňmi môže byť dôs-
tojným nástrojom na ich 
propagáciu a mohla by sa 
stať stabilnou súčasťou 
koniarskeho kalendára 
budúcich rokov.

FG

                                                                                                                                              Svet koní 4/2009Svet koní 4/2009Svet koní

J. Matejík, Chocholná-Velčice

V. Kováč, Čechynce

Ľ. Chromec, Tur. Kľačany

V plnom nasadení ...
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Kategória Kat. č. Meno Plem. Pohl. Majiteľ Body

S 
O

 B
 O

 T
 A

1. 8. Furioso XXVII-16 Linduška fur. k Kvatro-ekostatek s.r.o. Velká nad V., CZ 8,07

2. 12. 81/31 Axina fur. k F. Majíček, Podolí, CZ 7,94

3. 15. 81/12 Frida fur. k Ing. L. Jelínek, Rosice u Brna, CZ 8,32

4. 27. 308 Catalin IX-8 Francia fur. k Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob 8,32

5. 39. 421 Nonius XVIII-1 Dušana non. k P. Kollár, Malá Čausa 8,16

6. 34. 52/173 Touha k.kin. k Ing. L. Jelínek, Rosice u Brna, CZ 7,74

7. 37. Ousor Márta huc. k J. Vörös, Gyürüs, H 7,79

10. 101. 3672 Furioso XXX Frodo fur. ž M. Slobodník, Bratislava 8,44

11. 35. 53/366 Vitis k.kin. ž Ing. L. Jelínek, Rosice u Brna, CZ 7,89

12. 50. Moly hafl . k Ing. Ľ. Kicko, Lutila 7,75

13. 55. 4334 Baška bgn. k J. Puškár, Kováčová 7,78

14. 59. GD-68 Kamila n.mur. k Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 7,88

15. 64. 3714 Jantár n.mur. ž J. Matejík, Chocholná - Velčice 8,10

N
 E
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16. 72. Kora sh.p. k A. Kirková, Bratislava 7,82

17. 69. Bekshoeve´s Ireni w.m.p.A k ZAD Dvory n. Žitavou 7,92

18. 78. Okidoki w.p.B ž ZAD Dvory n. Žitavou 7,85

19a. 81. Bibikhanum achal. k SKY Group Slovakia-Alania Stud N.M.n.V 8,09

19b. 84. Windy Dreams Wonder appal. k D. Murínová, Tajov 7,63

19c. 90. 4599 Mif Gori kabard. ž P. Marko, Družstevná p. Hornáde 8,01

19d. 95. Menneke van de Pluum fríz. ž Ing. S. Becík, Dvory n. Žitavou 7,96

1. 1. Dahoman XI-6 SK Winter sh.a. k K. Rovná, Monty Ranč, Vyšehradné 7,83

2. 7. Ameer El Pasat Or 1/1 ž Ing. P. Mikula, Púchov 8,39

3. 8. Mersuch I-5 Sk Leila sh.a. k MVDr. Ľ. Miškovský, Pezinok 8,18

4. 12. Salina P sh.a. k L. Sárkány, Trstice 7,98

5. 25. Gina S Or 1/1 k K. Králová, CZ 7,80

6. 15. Ghajarity CZ-Sh-A-207 sh.a. k P. Škrabalová, Zlín, CZ 8,24

7. 18. Nandy sh.a. ž J. Horák, CZ 8,22

8. 23. 3591 Urgraf Or 1/1 ž P. Spodniak, Kokava n. Rimavicou 8,24

Koncom augusta tradične už šiesty rok vedú 
všetky cesty koníčkarov do Trenčína. Nebolo tomu 
inak ani tento rok. Domáci i zahraniční chovatelia 
a vystavovatelia koní, predajcovia, remeselníci, 
milovníci a nadšenci koní – všetci títo ľudia, ktorých 
spája láska ku koňom, sa opätovne stretli v Trenčíne 
na výstavisku Expo center a.s. 

Samotnej výstave predchádzala niekoľko mesačná 
príprava katalógu, predvádzacej plochy, boxov pre kone, 
programu. Všetko smerovalo k príprave tých najlepších 
podmienok pre vystavovateľov a ich kone. Organizátorom 
výstavy sa optimálne podmienky pre vystavovateľov 
podarilo vytvoriť, nevedeli však ovplyvniť počasie, ktoré 
bolo počas predchádzajúcich piatich rokov vždy na ich 
strane. V priebehu tohto ročníka, najmä však v sobotu, si 
počasie od vystavovateľov vybralo svoju daň.

Trenčianska výstava „Kôň“ ako trojdňová akcia začína 
pravidelne v piatok parkúrovými pretekmi a generálkou 
predvádzania na sobotňajšie hodnotenie. Tento rok bolo 
na sobotňajšie a nedeľňajšie hodnotenie prihlásených 
130 koní. Komisia pracovala v zložení Ing. Juraj Kovalčík 
(SVK) ako predseda, Ing. Peter Görözdi (SVK) a Ladislav 
Karásek (CZ). Pre nedeľné hodnotenie arabov bol prizvaný 
do komisie nestor chovu arabov v Českej republike – pán 
Oto Dlabola. 

V sobotu po slávnostnom otvorení výstavy ministrom 
pôdohospodárstva SR Ing. Stanislavom Becíkom, PhD., 
museli organizátori z dôvodu nepriaznivého počasia začať 
hodnotenie o dve hodiny neskôr. V rôznych vekových 
kategóriách sa predstavili teplokrvné kone zastúpené 
furiosom, moravským teplokrvníkom či koňmi kinských, 
nechýbali zástupcovia huculov a hafl ingov. Silná bola 
kategória chladnokrvných koní tvorená predstaviteľmi 
norikov muránskych, belgikov i sliezskych norikov. 

Počasím spôsobený oneskorený začiatok narušil nielen 
celkový priebeh hodnotenia, ale najmä furmanské preteky, 
z ktorých museli organizátori pre krátkosť času zrušiť dve 
súťaže a furmani sa predstavili len v ťažkom ťahu. 

Po skončení sobotňajšieho hodnotenia bol pre divákov 
pripravený večerný program. V rámci programu vystúpila 
rodina Jozefa Vörösa z Maďarska, ktorej prvý vstup bol 
ukážkou hry detí z minulosti spojený s ukážkou nosenia 
dreva za pomoci špeciálnych autentických drevených sediel, 
dodnes používaných v Bulharsku na prepravu dreva z hôr. 
Druhý vstup tvorili tradičné záprahy z Bukoviny s pôvodnými 
plemenami koní a s identickými vozmi na prepravu dreva 
a hydiny. O charaktere, ovládateľnosti a všestrannosti 
koní chovaných v súkromnom žrebčíne „Gidránménes 
Gyürüs“ z Maďarska, kde je okrem chovu plemena Gidran 
zastúpený aj chov huculských a shagya-arabských koní, 
svedčí i fakt, že záprahy viedli deti pána Vörösa. Skoková 
ukážka cez vozy dvíhala divákov zo sedadiel. Najmä 
reakcie živých husí na skok ponad ne boli príjemným 
spestrením programu. Choreografi a „Čertovskej jazdy“ bola 
spomienkou na legendárneho jazdca z konca 19. storočia 
– grófa Mórica Sándora, ktorý svojho času nepoznal 
neprekonateľnú prekážku a bol známy svojím jazdeckým 
umením v celej Monarchii. Ako druhá sa vo večernej show 
predstavila skupina Caballos. Na ploche divákom predviedla 
ukážky džigitovky v plnom trisku. Zaujímavosťou bolo, že 

zo štyroch členov skupiny boli tri ženy. Po vystúpení skupiny 
Caballos sa diváci preniesli do obdobia 9. – 10. storočia. 
Predstavili sa bojovníci z Jelenieho Hradu a bojovníci 
rytierskeho rádu Sv. Ladislava. V ukážke predviedli bojové 
stretnutie jazdeckých lukostrelcov a obrnených pešiakov. 
Diváci sa mohli oboznámiť s bojovým umením stepných 
národov z 9. a 10. storočia a danému historickému obdobiu 
zodpovedala aj výstroj a výzbroj bojovníkov. V predstavení 
nechýbala streľba z lukov, útok kopijami ani zajatie 
a odvlečenie zajatcov ťahaním za koňom. Po dynamických 
ukážkach sa diváci započúvali do príjemnej hudby a mohli 
si vychutnať drezúru v podaní predstaviteľky plemena koní 
kinských, ako aj ukážku práce s frízskym žrebcom na dlhej 
oprati. Novú dynamiku do arény prinieslo vystúpenie Maroša 
Hvizda s jeho arabským žrebcom Zafírom. Celý program tejto 
dvojice bol založený na obojstrannej absolútnej dôvere. 
Večernú show uzavrela ukážka cuttingovej westernovej 
disciplíny. Cuttingoví jazdci z Oravy a Ranča Hosťová 
pod vedením Martina Kučírka predviedli prácu s dobytkom, 
tzv. oddeľovanie dobytka od stáda na jalovičkách nezištne 
zapožičaných z Agro Mútne s.r.o. 

V nedeľu sa počasie umúdrilo a diváci so záujmom 
sledovali kategóriu netradičných plemien, v ktorej 
sa predstavili plemená appaloosa, achaltekinský kôň, 
kabardinský kôň a frízsky kôň. Spoločnosť SKY Group 
Slovakia-Alania Stud Nové Mesto n. Váhom predstavila 
v rámci kolekcie achaltekíncov prekrásneho plemenníka 
Gagur zaujímavej farby kreol a najmä účastníčky 
Európskeho šampionátu achaltekinskych koní 2009 
v Luxemburgu. Na svoje si prišli i deti, ktorým sa najviac 
páčila kategória pony.

Tradične majú v Trenčíne nedeľu po obede vyhradenú 
chovatelia arabských koní. Nebolo tomu inak ani v tomto 
roku a komisia hodnotila arabské plnokrvné a shagya 
arabské kone v ôsmich kategóriách.

Po vyhlásení výsledkov arabských koní sa na predvádzacej 
ploche zhromaždili víťazi jednotlivých čiastkových 
šampionátov a pred komisiou stála neľahká úloha 
– určiť z pestrej plejády zúčastnených plemien Šampióna 
a vicešampióna výstavy „Kôň 2009“. Boli tu víťazi kategórie 
kobýl i žrebcov zo soboty a nedeľní víťazi kategórií 
netradičných plemien, pony, arabských kobýl a arabských 
žrebcov. Vicešampiónkou výstavy sa nakoniec stala kobyla 
421 Nonius XVIII-1 Dušana v majetku pána Kollára z Malej 
Čausy. Titul „Šampión výstavy Kôň 2009“ získal plemenný 
žrebec 3714 Jantár, muránsky norik v majetku rodiny 
Matejíkovcov z Chocholnej - Velčíc.

Šiesty ročník výstavy „Kôň“ potvrdil, že výstava má svoje 
pevné miesto v medzinárodnom kalendári. I napriek zlej 
ekonomickej situácii a nepriazni počasia si na výstavisko 
našlo cestu množstvo ľudí. Treba však povedať, že sa nájdu 
i takí chovatelia, ktorí nariekajú na zlú situáciu v predaji 
koní, ale na výstavy neprídu. Stretnutia na podobných 
akciách prinášajú obohatenie a porovnanie chovateľských 
výsledkov. Chovatelia, o ktorých nik nevie, ktorých produkty 
nikto nevidel, ťažko predajú výsledky svojej práce. Účasť 
na výstave, kde sa nachádza potenciálny záujemca o kúpu, 
je jednou z ciest, aby sa trh s koňmi oživil.

FG

VÝSTAVA „KÔŇ 2009“ TRENČÍN VÝSLEDKY

VICEŠAMPIÓNKA VÝSTAVY KÔŇ 2009

421 Nonius XVIII-1 Dušana
majiteľ: P. Kollár, Malá Čausa

ŠAMPIÓN VÝSTAVY KÔŇ 2009 

3714 Jantár
majiteľ: J. Matejík, Chocholná - Velčice
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Dekorácia kategórie 6 - ročných koní

Dekorácia kategórie 5 - ročných koní

Dekorácia kategórie 4 - ročných koní

3. ROČNÍK ŠAMPIONÁTU MLADÝCH KONÍ SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA

Posledný septembrový týždeň tohto 
roku – 26. – 27. 9., bol Národný žrebčín 
Topoľčianky, š.p., už tretí raz hostiteľom 
fi nále Šampionátu mladých koní slovenského 
teplokrvníka, ktorý organizuje ZCHKS ako 
garant tohto na Slovensku najrozšírenejšieho 
plemena.

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi na-
stala zmena v podmienkach účasti koní vo fi nále 
z dôvodu nevyhovujúcej spolupráce s organizá-
tormi jednotlivých kvalifi kačných kôl. Predstaven-
stvo ZCHKS rozhodlo, že fi nále sa môžu zúčastniť 
všetky 4-, 5- a 6-ročné kone, ktoré spĺňajú Meto-
dické pokyny šampionátu i bez účasti v jednotli-
vých kvalifi kačných kolách. 

Finále šampionátu začínalo zahajovacím ská-
kaním pre 4- a 5-ročné kone, kde zvíťazil Viliam 
Naštický s koňom Libora z NŽ Topoľčianky a víťaz-
stvo si zopakoval aj v kategórii 6-ročných s koby-
lou L´Amour. Následne preteky pokračovali prvý-
mi kolami jednotlivých vekových kategórií. Štvor-
ročné kone absolvovali v I. kole parkúr st. „Z“ 
a v II. kole parkúr st. „ZL“. Víťazom sa stal Marek 
Javorský na koni Lady S (po Lady´s Lower zo Sisi) 
v majetku Agrospol Košice. Druhé miesto obsadil 
ešte iba junior, ale už úspešný majiteľ Daniel Sý-
kora s Dallasom (po Denver z Primuly). Bronzovú 
priečku medzi 4-ročnými získal Wavo Lampard (po 
Papilon z Ladyny) s jazdcom Igorom Šulekom, kto-
rý je „dvorným“ jazdcom koní p. Smorádka.

„Východniarske“ kone potvrdili svoju dominan-
ciu aj v kategórii 5-ročných, kde zvíťazil v kon-
kurencii 17 koní Ján Cigan na Amande Z (po Land 
Star z Ariky). Druhú priečku získala Calma 
(po Caledo zo Žalmy) so Zdenom Kuchárom. Oľga 
Michalková so svojím Claudiusom získala vďaka 
rýchlejšiemu času v rozoskakovaní 3. miesto. 

V kategórii 6-ročných koní po oboch kolách zo-
stal bez trestných bodov iba Zdeno Kuchár na Hei-
dy (po Landáno z Hajnalky) a tým sa stal zároveň 
víťazom. Druhú priečku získal Rolex 2 (po Land 
Star z Duellano II-45). Land Star sa stal najúspeš-
nejším otcom koní šampionátu (jedno 1. a jedno 
2. miesto). Tretie miesto obsadil domáci jazdec 
Viliam Naštický s kobylou L´Amour (po Papilon  
z Lord Inci Tatus 619).

V prekrásnom prostredí mekky chovu koní 
na Slovensku, za úžasného počasia a so „slušnou“ 
fi nančnou dotáciou sa skončil III. ročník Šampi-
onátu mladých koní slovenského teplokrvníka, 
ktorého cieľom je podpora rozšírenia chovateľ-
skej základne. Je preto zarážajúci nízky záujem 
o účasť na ňom. Niekedy mám pocit, že sa vytráca 
naša chovateľská hrdosť. Neobstojí argument, že 
„iné“ plemená sú výkonnejšie, pretože Plemenná 
kniha slovenského teplokrvníka je otvorená a už 
je iba na nás chovateľoch akú kombináciu rodičov 
si vyberieme.

MH

                                                                                                                                              Svet koní 4/2009Svet koní 4/2009Svet koní

Zdenovi Kuchárovi sa darilo 

Foto: Ivan Kido
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Martin Maivald na 6-ročnom hnedákovi Iľja – Furioso XXV-7

Počas víkendu 19. – 20. septembra sa už druhýkrát 
v tomto roku v Žrebčíne Motešice zišli jazdci 
všestrannej spôsobilosti z okolitých krajín, aby počas 
dvoch dní súťaží všestranne preverili schopnosti 
svojich koní. Zástupcovia rakúskej, maďarskej 
a českej ekipy sa zúčastnili v piatok podvečer prvej 
veterinárnej kontroly koní, ktorú všetci bez problémov 
absolvovali.

V sobotu začali drezúry CIC* už od deviatej hodiny 
ráno a keďže prihlásení rumunskí účastníci nedorazili 
ani v noci, ako prvý nastúpil na štart Martin Maivald 
na plemennom žrebcovi Harwy (50,22 tr. bodu), 
nasledovaný českým olympionikom Jaroslavom Hatlom 
na šimle Eileen (45,65 tr. bodu). Jazdci po dokončení 
drezúrnej skúšky nastupovali na parkúr podľa toho, ako 
boli so svojimi koňmi pripravení. Po prvom dni súčtom 
výsledkov z drezúry a parkúru sa priebežného prvenstva 
ujal Martin Maivald, hájaci farby Slovenska a zástupca 
domáceho oddielu Žrebčín Motešice na 6-ročnom 
hnedákovi Iľja – Furioso XXV-7, ktorý zajazdil s prehľadom 
najlepšiu drezúru 40,11 tr. bodu, a napriek jednej 
zhodenej prekážke a trestnému bodu za čas si udržal 
priebežné prvenstvo (45,11). Martinova drezúra sa 
v tomto roku viditeľne zlepšila - ako sám uviedol 
- hlavne vďaka tomu, že začal trénovať s uznávanou 
českou drezúrnou trénerkou pani Danielou Diringerovou. 
Na druhom a treťom priebežnom mieste bol Jaroslav 
Hatla s obidvomi koňmi, šimla Eileen išla parkúr čisto 
a tak zostala na drezúrnom skóre (45,65 tr. b.) a hnedák 
Zack mal 43,7 tr. bodu po drezúre a jednu zhodenú 
prekážku v parkúre (47,7 tr. bodu).  

V nedeľu na jazdcov čakala náročná trať krosu, 
navrhnutá britským staviteľom tratí Ronaldom 
Alexandrom, ktorý je licencovaným staviteľom krosov 
od roku 1968 a jeho dosiahnutá kvalifi kácia na staviteľa 
trate 3 dlhých hviezd ho pasovala do úlohy jedného 
z dvoch adeptov na vybudovanie krosu na letné 
olympijské hry v londýnskej časti Greenwich v roku 2012. 
Táto zodpovedná úloha nakoniec pripadla Sue Benson, 
staviteľke tratí medzinárodných pretekov Bramham Horse 
Trials CCI***. 

Ronald Alexander skrátil pre jazdcov pôvodnú 
trať jednej dlhej hviezdy na 3 070 m a vynechal 
3 prekážky, avšak na jazdcov na 22 prekážkach čakalo 
27 skokov, medzitým aj vodná pasáž, kľúčová dierka, 
či kombinácia troch kurníkov. Double clear alebo čistý 
kros na prekážkach aj v čase sa podarilo zajazdiť okrem 
domáceho jazdca Martina Maivalda s obidvomi koňmi aj 
maďarskej reprezentantke Noem Bakonyi a rakúskym 
reprezentantom Monike Reicher, Philiphovi Blindhoferovi 
a Walterovi Meiserovi. Český olympionik Jaroslav 
Hatla evidoval jednu neposlušnosť s obidvomi koňmi 
na kombináciách: so Zackom to bolo hneď v úvode trate 
na kombinácii úzkych palisád pri zoskoku a kobylke Eileen 
sa zase nepáčila kombinácia troch domčekov - kurníkov. 

Martin Maivald a valach Iľja sa tak stali víťazmi druhých 
medzinárodných pretekov v Motešiciach v tomto roku 

a maďarská reprezentantka Noém Bakonyi s valachom 
Jos si zabezpečila so skóre 51,02 tr. bodu druhé miesto. 
Tretí skončil opäť domáci jazdec Martin Maivald so svojim 
druhým koňom Harwym (51,22 tr. bodu).

Počas medzinárodných pretekov sa konali aj dve 
národné súťaže s medzinárodnou účasťou pre mladé kone 
a mladých jazdcov v tejto najnáročnejšej olympijskej 
jazdeckej disciplíne. Národnú súťaž stupňa „L“ vyhrala 
česká jazdkyňa Nikola Ečerová s Harry 3 s výsledkom 
48,22 tr. bodu, druhá bola domáca jazdkyňa Veronika 
Kučerová s plemenným žrebcom Eurograf – Furioso XXV, 
58,33 tr. bodu, a tretí bol český zástupca Róbert Pokorný 
s valachom Ikarus s výsledkom 59,36 tr. bodu.

V národnej súťaži stupňa „Z“ zvíťazil domáci 
reprezentant Patrik Eibner na sympatickom plnokrvníkovi 
Sacramento King, ktorý skončil na svojom drezúrnom 
skóre (44,56) a do cieľa bezchybného krosu prišiel 
4 sekundy pred časovým limitom, čo svedčí o jeho 
vysokej profesionalite. Druhé miesto patrí juniorke 
Dorke Kotrádyovej s mladučkým 4-ročným furiosom Kalif 
(47,65), ktorá sa len pred týždňom vrátila z Majstrovstiev 
Európy juniorov v belgickom Waregeme, kde čestne 
reprezentovala Slovenskú republiku, a s Agadírom 
skončila na 56. mieste. Tretie miesto v národnej súťaži 
stupňa „Z“ vybojoval maďarský jazdec Béla Bendek 
na koni Radeko s výsledkom 46,65 tr. bodu.

Predkolo novej pohárovej súťaže „Stredoeurópsky 
pohár vo všestrannej spôsobilosti“ môžeme zhodnotiť 
ako výborne pripravené podujatie, ktoré malo vzhľadom 
na skrátenie o jeden deň vysokú dynamiku najmä v sobotu, 
kedy sa prekrývali drezúry a parkúry počas celého 
dňa, a pripravilo divákom výborný víkendový program, 
ktorému napomohlo aj skvelé počasie. V budúcom roku 
sa budú jednotlivé kvalifi kačné kolá konať vo všetkých 
krajinách Vyšegradskej štvorky a v Rakúsku. Finále je 
naplánované opäť na jeseň do Motešíc. 

Silvia Gavorníková

Foto:  Kristína Balušíková

CIC* MOTEŠICE 

Martin Maivald a motešický odchovanec – 6-ročný valach Iľja zvíťazili v krátkej hviezde 
v Žrebčíne Motešice, v druhých medzinárodných pretekoch v tomto roku „Motešice CIC*“.



Strana 16                                                                                                                                                Svet koní 4/2009                                                                                                                                           Strana Svet koní 4/2009                                                                                                                                           Strana Svet koní 4/2009                                                                                                                                           Strana 17

Quest, Caroline Powell s Lenamore ako aj William 
so svojím druhým koňom Seacookie absolvovali túto 
prekážku bez zaváhania. Výborný kros zajazdil aj 
novozélandský jazdec Sam Griffi th jazdiaci valacha 
Happy Times (XX Heraldik), ktorý sa čistým krosom 
posunul z 10. miesta po drezúre na výborné druhé 
miesto hneď za vedúcu dvojicu Townend - Carousel 
Quest (po krose mali iba 3,2 tr. bodu za čas). 
Skvelé umiestenie Happy Times po krose bolo o to 
cennejšie, že „double clear“ – kros bez penalizácie 
za čas a bez chýb na prekážkach sa podaril štvorici 
jazdcov zo všetkých štartujúcich! Tretie priebežné 
miesto po krose obhájila Caroline Powell s valachom 
Lenamore (6,4 tr. bodu za čas).

Posledný deň čakala ráno na účastníkov tretia 
kontrola koní a zbor rozhodcov, ako aj veterinári 
vyjadrili svoju radosť nad výbornou kondíciou väčšiny 
koní napriek náročnému sobotnému krosu. Nadšeným 
divákom sa predstavilo 49 koní (2 kone odstúpili ešte 
pred kontrolou), ktoré nastúpili aj na záverečnú časť 
3-dňovej súťaže parkúr. Doobeda svoju skokovú skúšku 
odjazdili 24 jazdci a poobede to už bolo 25 najlepších. 
Ako šiesta v poradí (priebežne 19. miesto) nastúpila 
na parkúr vnučka anglickej kráľovnej Zara Phillips 
na čiernom hnedákovi Glenbuck, avšak dve zhodené 
prekážky a jeden trestný bod za čas ju odsunuli až 
na konečné 22. miesto. Aj napriek posunu nadol 
v celkovom poradí sa Zara v cieli tešila, nakoľko 
posledné svoje štarty v takýchto náročných pretekoch 
nedokončila. Miláčik domáceho publika Mary King 
štartovala v tejto skupine s obidvomi svojimi koňmi. 
Ako spoľahlivý Apache Sauce, tak aj jej mladá 
kobylka Kings Temptress na parkúre zaváhali a víťazka 
Burghley z roku 1996 tak obsadila až 12. a 18. miesto. 
Medzi 10 najlepšími jazdcami zažiarila Polly Stockton 
s valachom Westwood Poser, ktorá nastúpila 
z priebežne 6. miesta a po bezchybnom parkúre si 
vybojovala skvelé končené 2. miesto. Naopak – určite 
sklamaná bola novozélandská jazdkyňa Caroline 
Powell, ktorej Lenamore zaváhala na parkúre dvakrát, 
a z medailovej pozície sa prepadli až na 8. konečné 
miesto. Sam Griffi ts s Happy Times zhodili oxer 
v trojskoku a napriek posunu na 3. miesto dosiahli 
druhé bronzové umiestnenie v tomto roku, čo je 
pre Heraldikovho syna určite výborný výsledok. 

Ako posledný nastúpil do parkúru priebežne vedúci 
domáci jazdec Oliver Townend a jeho 14-ročný valach 
Carousel Quest, ktorí mali pohodlný náskok 8,7 bodu. 
Oliver so šimľom Carousel Quest predviedli fantastický 
výkon a čistým parkúrom si s prehľadom vybojovali 
Burghley trofej a fi nančnú prémiu vo výške 55 tisíc £. 
Oliver Townend tak po necelých piatich mesiacoch 
dvíhal nad hlavu už druhú víťaznú trofej zo 4* 
podujatia vo všestrannej spôsobilosti a po viacerých 
rokoch má tak v prípade víťazstva v budúcoročnom 
Kentucky možnosť získať jazdecký „Grand Slam“ 
vo všestrannej spôsobilosti. Ako sám povedal 
na záverečnej tlačovej konferencii: „Kone na to mám, 
držte palce aby sme v zdraví prezimovali.“

Silvia Gavorníková

Foto: Anita Gráczová

Nicola Malcolm 36

WFPSeacookie

C. Fredericks, Poilu

 LAND ROVER BURGHLEY HORSE TRIALS CCI 4*
Oliver Townend potvrdil svoju skvelú formu 

v tomto roku a získal už druhé víťazstvo 
v najťažšej olympijskej disciplíne všestrannej 
spôsobilosti na súťaži CCI 4*. 

 V prvý septembrový víkend sa konalo v záhradách 
panstva Burghley House štvrté pokračovanie 
seriálovej súťaže HSBC klasik vo všestrannej 
spôsobilosti Land Rover Burghley Horse Trials CCI 4*. 
Podujatie vo všestrannosti, ktoré je súčasťou 
jazdeckého Grand Slamu (Kentucky – Badminton 
– Burghley) sa prihlásilo 100 jazdcov, z ktorých 
nakoniec na štart nastúpilo 82. 

Obidva dni drezúr panovalo v Burghley silné 
veterné počasie, ktoré nebolo práve ideálne na tie 
najlepšie výkony. Tak sme sa počas dvoch dní dočkali 
iba jediného výsledku pod 40 trestných bodov, 
ktorý dosiahol domáci jazdec Oliver Townend (víťaz 
CCI 4* Badminton 2009) s doteraz nie veľmi známym 
14-ročným šimľom Carousel Quest po plnokrvníkovi 
Carousel z matky Crystal. Po výborne odjazdenej sa 
s výsledkom 39,8 ujal priebežného prvenstva. Po ňom 
nasledovala dvojica jazdcov reprezentujúcich Nový 
Zéland, a to Andrew Nicholson s mladým ešte len 
9-ročným ryšiakom Nereo, ktorý po veľmi peknej 
drezúre dosiahol výsledok 45,0 tr. bodu a jeho 
reprezentačná kolegyňa Caroline Powell s valachom 
Lenamore. Americký olympionik Phillip Dutton 
na valachovi Truluck, po prvom dni vedúci jazdec, sa 
tak posunul s výsledkom 45,3 tr. bodu na priebežné 
4. miesto. Pre slovenských fanúšikov tohto športu 
je zaujímavá informácia, že na štarte bol aj syn 
šalianskeho Heraldika valach Happy Times, ktorý 
po skvelom výsledku v Badmintone (3. miesto) bol 
po drezúre na výbornom 10. mieste (48,3 tr. bodu).

Trať cross-country tak ako v minulom roku aj 
v roku 2009 navrhol staviteľ kapitán Mark Phillips a aj 
v tomto roku potvrdil povesť najťažšej trate krosu 
na svete, a napriek výraznému skráteniu trate oproti 
minulému roku na necelých 6 kilometrov ponechal 
na trati 27 prekážok, v ktorých bolo až 40 skokov. 
Náročné technické pasáže striedali samostatné 
prekážky a výrazný vplyv na celkový výsledok mal 
dosiahnutý čas. Prvá výzva prišla pre jazdcov hneď 
na prekážke č. 4, kde po takmer 2 m zoskoku 
nasledovala kombinácia na úzky stôl. Jazdci tak boli 
po doskoku nútení jazdiť dopredu na 3 cvalové skoky 
aby túto ťažkú kombináciu prekonali. Následne 
si oddýchli na samostatnom trakéne, po ktorom 
nasledoval prudký obrat na ľavú ruku do náročného 
údolia „Discovery valey“. Tu sa skončila trať krosu 
pre viacerých jazdcov a ich kone. Medzi inými 
24 jazdcami, ktorí tu zaznamenali problémy, bol aj 
obhajca titulu William Fox-Pitt s mladým hnedákom 
Macchiato, ktorý po prvom odopretí poslušnosti 
ďalšiu súťaž vzdal, alebo britská olympionička 
Daisy Dick so skúseným valachom Spring Alone. 
Jazdci sa následne do „Discovery valey“ vracali 
bez koní a pokúšali sa nájsť vhodnejšiu trasu 
cez 4 elementy tejto náročnej kombinácie, a tým 
posledným sa to aj podarilo, keď priebežne prvý 
jazdec celkového poradia Oliver Townend s Carousel 
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Oliver Townend

Oliver Townend

Happy Times
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Výstava koní 

Kôň 2009
Trenčín

Foto: Ivan Kido 

Bez komentára ...
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Následovala třída pětiletých a star-
ších klisen a další úspěch hřebčína 
Alania. Tentokráte získala vítězství 
plavka Durana, elegantní klisna dlo-
uhých linií, v minulosti prověřená 
ve vytrvalosti a matka Draga. 

Třídu pětiletých až dvanáctiletých 
hřebců vyhrál z Ruska importovaný 
Gumbet Shael, momentálně žijící 
v Dánsku. 

Třídu hřebců-seniorů opanoval 
již 22-letý Sugun, který se předvedl 
ve vynikající kondici a málokdo by mu 
jeho věk hádal.

Srovnávací třídu klisen vyhrála na-
konec Beurma, ale rozhodčí opravdu 
neměli vůbec jednoduchý úkol, neboť 
kvalita vítězných klisen byla opravdu 
vysoká. Druhé místo získala Durana 
z hřebčína Alania, třetí Miramichi 
a čtvrté místo Bagrakhanum. 

Srovnávací třídu obohatil svojí 
účastí ještě hřebec Gagarkhan, lo-
ňský Šampion Evropy (mimochodem 
Gagarkhan a Bagrakhanum mají stej-
ného otce, a to hřebce Gagur, který 
momentálně působí v hřebčíně Ala-
nia). Gagarkhan potvrdil své kvality 
a zcela jednoznačně vyhrál.

Titul Best in Show získala Beurma 
v majetku švýcarského chovatele 
Hanse Hutmachera. Beurma se na-
rodila v ruském hřebčíně Stavropol 
jako poslední dcera vynikajícího 
producenta sportovních koní Beduina. 
Zajímavý je rodokmen i z mateřské 
strany – matkou Beurmy je klisna 
Meleai, dcera ve skokových soutěžích 
úspěšného Ardžana a klisny Margarit-
ky, Šampionky plemene a pravé sestry 
dvou dalších Šampionů plemene, ple-
meníků Mangyta a Murgaba. Beurma 
je prochována na hřebce Julduz 
ve stupni V, V x III, resp. na jeho 
otce, zakladatele linie Gelišikliho 
ve stupni VI, VI, VII x IV, III. Julduz je 
chovateli achaltekinských koní pova-
žován za jednoho z vůbec nejtypič-
tějších představitelů plemene.

Celkový počet koní, který se šampi-
onátu zúčastnil byl 54 ks, virtuálního 
šampionátu se pak zúčastnilo dalších 
15 koní.

Premiérová účast slovenského 
hřebčína Alania byla teprve první 
vlaštovkou a nepochybně další úspě-
chy, vzhledem ke kvalitě koní, kteří 
v hřebčíně stojí, na sebe nedají dlo-
uho čekat.

Petra Marešová
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7. - 9. 8. 2009, Roeser, Luxembourg

Druhý srpnový víkend proběhl 2. ročník Šampio-
nátu achaltekinských koní „Teke Mania“, jehož dě-
jištěm se stalo malé městečko Roeser, nacházející 
se několik málo kilometrů od Lucemburku. Pořada-
telem byla asociace chovatelů achalteke BeNeLuxu 
- Akhal-Teke Horse Association asbl.

Poprvé v historii měla na šampionátu achalte-
kinských koní své zastoupení také Slovenská repub-
lika, a to prostřednictvím koní z hřebčína Alania 
pana Khablieva. A premiéra se opravdu vydařila. 
Ze Slovenska dorazili čtyři koně: roční hřebeček 
Mirsakhan (1274 Satrap-Markiza, 1129 Altyn 8), 
dvouletá klisna Bagrakhanum (Gagur-Bibikhanum, 
1128 Alsakar), dvouletý hřebeček Drago (Oglan-
-Durana, 1196 Elbek 40) a devítiletá klisna Durana 
(1196 Elbek 40-2700 Dagomeja, 999 Munir). 

První den odpoledne proběhla veterinární 
prohlídka koní, v sobotu pak následoval samotný 
šampionát. Koně byli rozděleni do sedmi tříd – tří-
da ročků (hřebečci a klisničky dohromady), třída 
dvouletků (opět hřebečci a klisničky dohromady), 
třída tříletých a čtyřletých klisen, třída tříletých 
a čtyřletých hřebců, třída pětiletých a starších 
klisen, třída pětiletých až dvanáctiletých hřebců 
a třída hřebců - seniorů. Na závěr pak vítězové 
jednotlivých tříd byli předvedeni ve srovnávací 
třídě, zvlášť klisny a zvlášť hřebci. Vítězové těchto 
srovnávacích tříd se pak spolu utkali o titul abso-
lutního šampiona výstavy BEST in SHOW. V neděli 
dopoledne pak ještě proběhl Virtuální šampionát, 
který byl variantou pro majitele a koně, kteří to 
mají do Lucemburska příliš daleko. Zde jsou koně 
hodnoceni dle zaslaných fotografi í a videozázna-
mu.

Komise rozhodčích byla tříčlenná a pracovala 
ve složení: Tatjana N. Rjabová, hlavní inspektor-
ka plemenné knihy achaltekinských koní (Rusko), 
Dr. vet. Christian Schacht (Německo) a Petra Mare-
šová (Česká republika). 

Každý kůň byl předveden samostatně, byl ohod-
nocen typ a exteriér koně, pohyb v kroku a v klusu 
a celkový dojem. Pohromadě byla předvedena pou-
ze třída šampiónů. 

První třídu ročků vyhrála vraná klisnička Beurma, 
importovaná ze Stavropolského hřebčína v Rusku. 
Beurma zaujala velmi výrazným typem, korektním 
exteriérem a dobrou mechanikou pohybu. Sloven-
ský reprezentant Mirsakhan obsadil čtvrté místo.

Ve třídě dvouletků zaznamenal hřebčín Alania 
první úspěch. Vyhrála zde nádherná cremello klis-
na Bagrakhanum, která svojí typičností výrazně 
převyšovala ostatní účastníky. Drago obsadil sedmé 
místo, na čemž se podepsal i jeho aktuální výživný 
stav, zaviněný předchozím majitelem. 

Slabě obsazenou třídu tříletých a čtyřletých kli-
sen vyhrála německá klisna Miramichi (Karaburgut-
-Marahuti). 

Třídu tříletých a čtyřletých hřebců vyhrál Sagon, 
též z Německa a též po hřebci Karaburgut. 

ŠAMPIONÁT ACHALTEKINSKÝCH KONÍ „TEKE MANIA“

Ilustračná fotografi a
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Urgraf - víťaz westernových pretekov

 Víťaz kategórie plemenných žrebcov a zároveň šampión výstavy Urgraf, OR1/1, Petra Spodniaková a rozhodcovský zbor

ZAPAČSKÝ ZLATÝ KANTÁR

Prvý ročník výstavy koní 
Zapačský zlatý kantár sa konal 
15. augusta 2009 medzi obcami 
Kokava nad Rimavicou a Lehota 
nad Rimavicou.

Podujatie otvorili moderátor 
Ján Siman spolu so starostom 
Kokavy nad Rimavicou Jánom 
Chromekom a starostkou Lehoty 
nad Rimavicou Martou Pálešovou.

Predvádzanie koní začalo 
pod dohľadom odbornej komisie 
s predsedom Jurajom Kovalčíkom, 
členmi: Emilom Kovalčíkom 
a Vladimírom Šmelkom. Odborným 
hlásateľom bol František Grácz.

Súťažilo sa v štyroch 
kategóriách. Víťazkou kategórie 
Mladé kobyly sa stala kobylka 
Bekshoeve´s Barbet plemena 
welsh pony sekcia A, majiteľ ZAD 
Dvory nad Žitavou. V kategórií 
Plemenných kobyl sa najlepšie 
umiestnila arabská plnokrvná 
kobyla Cadiba majiteľa Pavla 
Olšiaka z Fiľakova, medzi Mladými 
žrebcami najviac uspel žrebček 
plemena appaloosa Whisper 
Smart majiteľky Dany Murínovej 
z Banskej Bystrice. 

V poslednej kategórii Plemenné 
žrebce sa najlepšie umiestnil 
arabský plnokrvný žrebec Urgraf 
majiteľky Petry Spodniakovej, 
ktorý sa zároveň stal šampiónom 
celej výstavy a získal aj cenu 
od časopisu Farmár.

Prestávky medzi jednotlivými 
kategóriami vypĺňali ukážky 
sokoliarov z Banskej Štiavnice, 
folklórny súbor Baďančanka 
i lesná technika fi rmy John Deere 
vrátane ukážky ťažby dreva 
pomocou silných ťažných koní.

V poobedňajších hodinách sa 
uskutočnili amatérske westernové 
preteky, kde celkovým víťazom 
sa stal žrebec Urgraf s jazdkyňou 
Petrou Spodniakovou, a zároveň 
bola vyhodnotená aj divácka 
súťaž „O najkrajšieho koňa 
výstavy“, ktorým sa stala a cenu 
„Zlatý kantár“ získala najmenšia 
účastníčka výstavy - shetlandská 
pony kobylka Zuzka majiteľky 
Andrey Kirkovej z Bratislavy.

Petra Spodniaková
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Nikoleta Táčiková a kobylka Cézira

Cadyba, Pavel Olšiak, Fiľakovo

Hares Al Dar, OR1/1, Zoltán Kováč, Bottovo
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Sobotňajší galavečer sa konal na dostihovej dráhe 
pod holým nebom a naďalej sa niesol v duchu vinobrania. 
Hostia si po dekorácii drezúry a maratónu a odovzdaní cien 
mohli vypočuť živú hudbu, zatancovať si, vychutnať si rôz-
ne špeciality a rôzne vína.  

V nedeľu sa rozhodlo o víťazoch a umiestnených. Naj-
lepší jednozáprah mala Leibetseder Susanne (AUT), ktorej 
aj napriek tretiemu miestu v parkúre už víťazstvo neunik-
lo. Za sebou nechala minuloročného víťaza Bartolomieja 
Kwiateka a jeho sestru Weroniku Kwiatek (obaja POL). 
Medzi dvojzáprahmi si Jacek Kozlovski víťazstvom v par-
kúre už len potvrdil vedúcu pozíciu. Za ním skončili Bogacz 
Sebastian (POL) a Josef Hrouda (SVK). Spomenutia hodné 
je ešte druhé miesto v parkúre Martina Zákršmída, ktorý 
reprezentuje len od minulého roku, ale stále viac a viac 
potvrdzuje svoj talent a jeho spolupráca s Miroslavom Ma-
túškom začína prinášať ovocie. Kráľovská disciplína štvor-
záprahy sa tento rok stala doménou českej republiky, keď 
víťazstvom v parkúre sa stal aj celkovým víťazom Petr Vo-
záb z Národného žrebčína Kladruby n. Labem pred českým 
kolegom Ladislavom Jirgalom a Piotrom Mazurekom (POL).

Ako bolo avizované, v rámci CAI A Topoľčianky sa konalo 
aj fi nále prestížneho európskeho záprahového pohára Gol-
den Wheel Cup. Celkovým víťazom tohto pohára sa stal 
Jacek Kozlowski, ktorý si od predstaviteľov Golden Wheel 
Cupu okrem množstva vecných cien odniesol z Topoľčianok 
aj fi nančnú odmenu 1 200 €. Josef Hrouda a Miroslav Ma-
túška (obaja SVK) skončili v pohári po celej sezóne na štvr-
tom a piatom mieste z pomedzi 41 hodnotených. Jazdci, 
ktorí sa zúčastnili CAI v Topoľčiankach, mali výhodu, že sa 
im body za umiestnenie v týchto pretekoch rátali dvojná-
sobne.

Do Majstrovstiev Slovenska nastúpilo 10 záprahov, čo 
znamená potešujúcu expanziu v slovenskom záprahovom 
športe. Šampión posledných rokov – jazdec Národného 
žrebčína Topoľčianky, š.p., Miroslav Matúška musel svoj 
titul prenechať novému slovenskému majstrovi Josefovi 
Hroudovi. Titul ale zostal v topoľčianskej stajni, pretože 
Josef Hrouda má slovenské občianstvo a reprezentuje 
Národný žrebčín Topoľčianky. Vicemajstrom sa stal Pavol 
Gašpar (NŽ Topoľčianky) a bronzovú medailu získal Miro-
slav Matúška (NŽ Topoľčianky), ktorý tentoraz zapriahal aj 
jedného zo svojich nových koní. 

Z vyše 100 koní, ktoré sa zúčastnili záprahových pre-
tekov, bolo 51 plemena lipican a umiestňovali sa na po-
predných miestach. Aj keď v drezúre dominujú holandské 
teplokrvníky, v maratóne a parkúre sa obratnosti a tempe-
ramentu lipicanov nevyrovnajú. Štartové pole majstrov-
stiev Slovenska bolo tiež z 90 % tvorené lipicanmi, ktoré 
prirodzene aj obsadili medailové priečky.

CAI A 2009 je za nami – teraz sa už v Topoľčiankach hľadí 
smerom k veľkému záprahovému podujatiu 2010. Projekt 
„Dunajsko-Alpský pohár sa už pripravuje a veľa noviniek 
a inovácii orientovaných na úspešnú budúcnosť európskeho 
záprahového športu už čaká na svoje uskutočnenie.

Tešíme sa na Vás v Topoľčiankach 2010!

Veronika Lomnická

Foto: Pavol Čepček

Martin Zákršmíd zajazdil výborný parkúr

Víťaz kategórie štvorzáprahov-Petr Vozáb (CZE)
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CAI  TOPOĽČIANKY  2009
Už sme si zvykli, že druhý septembrový víkend v ro-

ku patrí najväčšiemu záprahovému podujatiu na Slo-
vensku – Medzinárodným záprahovým pretekom CAI A 
v Topoľčiankach. Tentoraz sa znovu podarilo usporiadať 
preteky v kategórii jedno-, dvoj- a štvorzáprahov. Popri 
medzinárodných súťažiach sa výsledky vyhodnocujú aj 
v rámci majstrovstiev Slovenska. Slovenskí jazdci majú 
tak jedinečnú možnosť nechať sa ohodnotiť zahraničnými 
rozhodcami a jazdiť na trati medzinárodných kritérií, pri-
čom nepotrebujú mať zaplatenú medzinárodnú licenciu 
ani FEI pasy koní.

 Rozhodcami tohtoročných CAI boli Franz-Josef Vetter 
(GER), Jozsef Borka (HUN), Hanspeter Rűschlin (SUI), Ró-
bert Fekár (SVK) a Peter Mikulášik (SVK). Pán Borka roz-
hodoval tohto roku aj Majstrovstvá sveta dvojzáprahov. 
Staviteľom trate bol Gábor Fintha z Maďarska. Na štart 
nastúpilo 13 jednozáprahov, 24 dvojzáprahov a 6 štvor-
záprahov. Toto podujatie bolo pod záštitou rezortu Mi-
nisterstva pôdohospodárstva SR a ceny prišiel odovzdať 
vtedajší minister Ing. Stanislav Becík, PhD.

V piatok sa začali preteky drezúrou. V jednozáprahoch 
nenašiel konkurenciu Vilmos Jambor (HUN), ktorého 
kôň Vulcano predviedol nádherné chody a jednoznačne 
zvíťazil s počtom tr. bodov 49,79. Za ním sa umiestnil 
Bartlomiej Kwiatek (POL) a Leibetseder Susanne (AUT). 
V dvojzáprahoch zvíťazil Adrian Kostrzewa (POL), so svo-
jimi lipicanmi dosiahol výsledok len 47,87 tr.b. Za ním sa 
umiestnil Bogacz Sebastian tiež z Poľska a Josef Hrouda, 
reprezentujúci slovenské farby. Kategórie štvorzáprahov 
sa zúčastnilo 6 štartujúcich, čo je uspokojivý počet vzhľa-
dom na to, že na Slovensku štvorzáprahy ešte nemajú dlhú 
tradíciu. Prvé miesto obsadil Petr Vozáb (CZE) a za ním 
Ladislav Jirgala (CZE) a Piotr Mazurek (POL).   

Maratón sa odohrával opäť na dostihovej dráhe. Cen-
trálna poloha prekážok zabezpečovala divákom pohodlné 
a bezprostredné sledovanie celej akcie. V tento deň sa 
na dráhe slávilo aj vinobranie a hostia pretekov si mohli 
od prekážok odskočiť na chutné vinárske špeciality 
a pozrieť si rámcový program vinobrania. Maratón bol 
náročný, ale bezpečný pre kone aj jazdcov. Prvýkrát sa 
v Topoľčiankach jazdilo až na ôsmych prekážkach, ktoré 
pripravil Pavol Gašpar. Každá prekážka patrila nejakému 
sponzorovi, čo naznačuje zvyšujúci sa záujem o tento 
šport. O prekážky prejavili záujem aj rakúski sponzori, 
ktorí poznajú divácky potenciál tejto disciplíny z rodnej 
krajiny.

 Najrýchlejšou a najobratnejšou v jednozáprahoch bola 
Leibetseder Susanne (AUT) a ako zástupkyňa nežnejšieho 
pohlavia vyhrala náročný maratón pred Bartlomiejom 
Kwiatekom (POL) a Saru Zsoltom (HUN). Medzi dvojzáp-
rahmi bolo najúspešnejšie poľské trio Jacek Kozlowski, 
Sebastian Bogacz a Adrian Kostrzewa. Poľská federácia 
poslala tentoraz na naše preteky svojich najsilnejších 
reprezentantov, ktorí tvorili poľské družstvo aj na tohto-
ročných Majstrovstvách sveta v Kecskeméte. Z našich sa 
najlepšie darilo Josefovi Hroudovi (5. miesto) a Pavlovi 
Gašparovi (6. miesto). Miroslav Matúška mal smolu, keď 
sa mu v prekážke ohlo oje a zvyšok maratónu musel absol-
vovať s touto poruchou, čo ho prirodzene veľmi zdržiavalo 
(9. miesto). V štvorzáprahoch si prvé dve miesta vymenili 
opäť Ladislav Jirgala a Petr Vozáb (obaja CZE) a tretie 
miesto vyjazdil Piotr Mazurek (POL).

Susanne Leibetseder (AUT) 
sa v labyrintoch maratónskych prekážok nestratila

Nový majster Slovenska – Josef Hrouda

Miroslav Matúška v novej prekážke vyrobenej z materiálov fi rmy PERI
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V druhej súťaži bola do kurzu súťaže za-
radená aj vodná priekopa. Prekážka za hra-
nicou bezpečnosti s komplikovaným nájaz-
dom a najmä s problematickým prístupom 
pre furmanov spôsobila nemalé problémy 
nielen našim, ale aj domácim furmanom. 
Pripadalo mi to ako keby bolo úrazov pri sú-
ťažiach a výstavách v poslednom období 
málo a chceli sme „vylepšiť“ štatistiky. 
V tejto súvislosti pri súťažiach tohto typu 
absentuje technický delegát zodpovedný 
za korektnosť trate. V súťaži sa i napriek 
výhradám darilo Paľovi Kitašovi, ktorý súťaž 
vyhral pred Ľubom Dobrotkom. Naša radosť 
mohla byť kompletná keby pre nedodržanie 
kurzu trate nebol zo súťaže vylúčený Jozef 
Halás.

Pred ťažkým ťahom bolo jasné, že 
zo Slovákov môže do sumárnych výsledkov 
zasiahnuť snáď len Ľubo Dobrotka so svo-
jim párom koní. Prvé štyri kolá potvrdili vy-
sokú triedu koní, „chlieb sa začal lámať“ až 
v ďalších kolách. Dobrotkove kone, ktoré 
boli na rozdiel od ostatných koní v „ľahkom 
type“, v ťažkom ťahu skončili na štvrtom 
mieste a túto priečku obsadili ako najlepší 
zo Slovákov i v celkovom hodnotení. V sú-
ťaži jasne dominoval Pavol Raichel a Jan 
Blizňák, ktorí skončili v ťažkom ťahu spo-
ločne na prvom mieste.

Celkovým víťazom MEF 2009 v Kloko-
čove sa stal Jan Blizňák pred Vladimírom 
Hajtmarom. Tretí skončil Mojmír Kubíček 
pred už spomínaným Ľubom Dobrotkom. 
Pekné šieste miesto obsadil Pavol Kitaš.

Celkové poradie MEF 2009:

1. Jan Blizňák 

2. Vladimír Hajtmar 

3. Mojmír Kubíček 

4. Ľuboš Dobrotka (SVK) 

5. Pavel Reichl 

6. Pavol Kitaš (SVK) 

7. Oskar Sněhota 

 

FG

Patrik Játy

Jozef Matejík

Po roku sa mali furmani z Európy 
stretnúť v Klokočove a súťažiť o európ-
sky primát v kombinovaných súťažiach 
chladnokrvných koní. Bohužiaľ, celoeu-
rópske súťaženie sa scvrklo na súboj 
domácich českých furmanov s furmanmi 
zo Slovenska. Z nepochopiteľných dô-
vodov sa súťaží nezúčastnili furmani 
z Poľska ani z Maďarska, a na poslednú 
chvíľu sa ospravedlnili Nemci. Taliani 
na pozvanie ani nereagovali. Uvedené 
okolnosti degradujú toto podujatie. 
Pre budúcnosť je potrebné prehodnotiť 
pekný a honosný názov „Majstrovstvá 
Európy furmanov“, pristúpiť k zreálne-
niu stavu a v ďalšom ročníku – ak nejaký 
bude - sa uspokojiť s názvom „Medziná-
rodné furmanské preteky“, ktorý bude 
korektnejší k sponzorom a k usporiada-
teľom. 

 Zo slovenskej strany sa súťaží pôvodne 
mali zúčastniť zúčastnili prví traja furmani 
z dlhodobej kvalifi kácie „O pohár ZCHKS“. 
Na požiadanie usporiadateľov sa sloven-
ská ekipa v „predvečer“ súťaží doplnila 
o mená dvoch ďalších furmanov. Po prí-
chode nás v Klokočove privítalo nevľúdne 
počasie, ktoré je pre tento kraj typické. 
Až sme si kládli otázku či v Česku respek-
tíve na Morave nie je areál s normálnym 
počasím. Po ustajnení koní slovenských 
súťažiacich čakalo ďalšie prekvapenie 
– rozhodnutie organizátorov o zákaze vy-
skúšania si profi lov prekážok na trati, ako 
aj používania vlastných vozov. Pritom vlani 
v Dobšinej si súťažiaci mohli trať vyskú-
šať, nikto sa nesťažoval. Toto rozhodnutie 
nemá oporu v platných pravidlách a voči 
Slovákom bolo minimálne neseriózne. Je 
zaujímavé, že pred dvomi rokmi bola prvá 
súťaž vypísaná ako samostatná furmanská 
súťaž „zahajovacia“. V takom prípade by 
zákaz vstupu na kolbisko mal opodstatne-
nie.

„Majstrovstvá Európy“ mali štandardný 
scenár pozostávajúci z furmanskej súťa-
že, súťaže s drevom a ťažkého ťahu. Kto 
chcel uspieť, nesmel v žiadnej zo súťaží 
výrazne zaváhať. Vodná priekopa dopl-
nená v deň pretekov doplna pochovala 
nádeje Jozefa Matejíka, ktorého kone 
odmietli do vody vstúpiť a po tejto súťaži 
pre Matejíkovcov preteky skončili. V pr-
vej súťaži sa darilo náhradníkom. Patrik 
Játy potvrdil, že jeho posledné výsledky 
neboli náhodné a vo furmanskom parkúre 
obsadil prvé miesto. Škoda, že svoj výkon 
nezopakoval v druhej súťaži, keď sa mu 
stala osudným vodná priekopa. Ostaným 
Slovákom sa darilo menej a skončili po-
stupne: Paľo Kitaš mal problémy na vode, 
kde prevrátil voz a s penalizáciou skončil 
v poli porazených.

MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY  FURMANOV  KLOKOČOV  2009
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Pavol Kitaš

Jozef Halás
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE

 Konečné poradie výsledkov furmanských pretekov „O pohár ZCHKS“ 2009 

P.č.
Preteky 0ravice Nová 

Bystrica Žaškov Morovno Prečín Chocholná Podolie Trenč. 
Turná Golianovo Blesovce Tepličky

Spolu 

Meno furmana 28.2. 25.4. 2.5. 16.5. 6.6. 20.6. 27.6. 25.7. 1.8. 22.8. 5.9.

1. Dobrotka Luboš 10 8 8 9 10 9 9 8 8 5 10 94

2. Matejík Jozef 10 5 7 8 10 10 10 7 8 9 84

3. Halas Jozef 7 2 7 4 7 5 9 7 7 55

4. Kitaš Pavol 8 1 6 7 4 1 9 4 40

5. Játy Patrik 9 9 10 8 36

6. Kitaš Peter 6 1 3 5 5 6 5 31

7. Gnida Daniel 4 4 5 3 3 2 3 24

8. Pardus Peter 10 10 20

9. Blizňák Jan 9 9 18

10. Pavelek Pavol 1 7 4 6 18

11. Debnár Ján 8 8 16

12. Palcút Jozef 6 6 12

13. Stehlík Štefan 6 4 10

14. Suško Ján 10 10

15. Lieskovský Štefan 9 9

16. Chromec Ľubomír 8 8

17. Gibala Tomáš 8 8

18. Jakubík Tomáš 6 2 8

19. Maruniak Jozef 2 6 8

20. Lieskovský Ján 7 7

21. Francisty Ján 3 4 7

22. Reichel 6 6

23. Hlina Marek 6 6

24. Šnegon Anton 5 5

25. Kubelák Miroslav 1 4 5

26. Krnáč Ján 5 5

27. Chovančák Milan 5 5

28. Dovina Juraj 2 2 1 5

29. Kubica Piotr 4 4

30. Vrecko Jozef 3 3

31. Špulier Augustín 3 3

32. Hodulík Viliam 3 3

33. Francisty Ján ml. 3 3

34. Kitaš Marek 2 2

FURMANSKÉ SÚŤAŽE

  TEPLIČKY 

Prvý ročník furmanských prete-
kov v Tepličkách sa konal 5. sep-
tembra 2009 pod záštitou ZCHKS. 
Napriek počiatočnej nepriazni 
predstaviteľov obce a – čo horšie 
–  aj počasia, sa nakoniec všetko vy-
darilo. Pred začiatkom pretekov sa 
vyjasnilo a nič nebránilo v užívaní si 
pekného dňa. 

A užívali si ho diváci aj furmani. 
Zišlo sa tu 12 párov koní, ktoré súťažili 
v tradičných furmanských disciplínach: 
slalom, práca s drevom - začelovanie, 
ťažký ťah a ťažký ťah jednotlivcov. 
Furmani sa snažili o to viac, že hlav-
nou cenou bola krásna kobylka Norika, 
ktorú do súťaže venoval riaditeľ pre-
tekov Paľko Haršáni. Prestávky medzi 

jednotlivými disciplínami boli vyplnené 
westernovými ukážkami, ktoré tiež zo-
žali veľký úspech. 

V slalome sa najviac darilo Patrikovi 
Játymu s koňmi Litvor a Bandy. Druhý 
skončil Ľubo Dobrotka s koňmi Gaštan 
a J.R. a tretie miesto patrilo Paľovi 
Kitašovi s párom Cila a Narex. V práci 
s drevom vynikal Ľubo Dobrotka z Brus-
na, druhý bol Jozef Matejík z Chochol-
nej a tretí o vlások (či pár sekúnd) 
Jozef Halás z Podolia. Ťažký ťah bol 
doménou koní Gaštan a J.R. pod vede-
ním Ľuba Dobrotku, ktorý dokázal, že 
jeho kone sú stále vo výbornej kondícii. 
Druhé miesto patrilo Pavlovi Pavelekovi 
a tretie Jozefovi Matejíkovi. V „Siláko-
vi“ dominoval kôň Falco s furmanom 
z Majera Jánom Krnáčom. 

Neprehliadnuteľná bola radosť cel-

kového víťaza Ľuboša Dobrotku, veď 
nie vždy sa podarí vyhrať cenu, ktorá 
je výhercovmu srdcu blízka. Druhý 
v celkovom hodnotení skončil Jozef 
Matejík a tretí Patrik Játy. K dobrému 
priebehu akcie nemalou mierou prispel 
perfektný komentár MVDr. E. Morvaya, 
ktorý nielen že divákom vysvetlil kaž-
dú disciplínu, ale popísal aj históriu 
jednotlivých plemien koní a priblížil 
jednotlivých furmanov. Pavol Haršáni 
pripravil trať ako skúsený furman, čo 
potvrdili aj reakcie súťažiacich a chvá-
la rozhodcov. Napriek tomu, že to bol 
prvý ročník pretekov, účasť divákov 
bola veľká a organizátorov určite pote-
šil vydarený priebeh akcie.

FG

Tepličky - 5. septembra 2009 - dvojzáprahy

Furman
Kone

1) Furmanský slalom 2) Práca s drevom 3) Ťažký ťah Celkove

meno bydlisko čas (min.) umiestn. čas (min.) umiestn. vzdial. (m) umiestn. bodov umiestn.

Dobrotka Ľubo Brusno Gaštan J.R. 2:14 2. 2:20 1. 27.7 1. 4 1.

Matejík Jozef Chocholná Bred Jantár 2:56 8. 2:31 2. 15.6 3. 13 2.

Játy Patrik Pšurnovice Litvor Bandy 2:11 1. 3:36 9. 14.1 4. 14 3.

Halás Jozef Podolie Sylva Berta 2:32 4. 2:35 3. 12.2 7. 14 4.

Pavelek Pavol Uhrovec Lukáš Zuza 2:50 6. 3:20 8. 15.8 2. 16 5.

Kitaš Peter Žaškov Mica Gaštan 2:54 7. 3:02 5. 10.8 9. 21 6.

Kitaš Pavol Golianovo Cila Narex 2:17 3. 3:48 11. 11.6 8. 22 7.

Gnida Daniel Vitanová Valér Mišo 3:32 11. 3:03 6. 12.3 6. 23 8.

Kitaš Marek Golianovo Mišo Fuksa 2:37 5. 3:45 10. 2.0 11. 26 9.

Mazuch Milan Povrazník Zuza Falko 3:31 10. 3:08 7. 10.0 10. 27 10.

Jakubík Tomáš Slopná Lugoša Karola vzdal  - 2:45 4. 13.2 5.  - 11.

Podolan Milan Lubina Nacho bečv. Streigrip 2:58 9. 5:28 12. vzdal  -  - 12.

„Silák“ - jednozáprahy

Furman
Kôň

Vzdialenosť
Umiestn.

meno bydlisko (m)

Krnáč Ján Majere Falco 26.70 1.

Gnida Daniel Vitanová Valér 18.70 2.

Játy Patrik Pšurnovice Bandy 18.60 3.

Dobrotka Ľubo Brusno Gaštan 17.00 4.

Kitaš Pavol Golianovo Cila 16.70 5.

Zeman Ján Uhrovec Lyso 15.70 6.

Kitaš Peter Žaškov Gaštan I 15.60 7.

Matejík Jozef Chocholná Jantár 15.50 8.

Balvan Štefan Ďurďové Karola 11.11 9.

Kitaš Marek Golianovo Narex 11.00 10.

Rozhodcovia: MVDr. E. Morvay, MVDr. V. Tabiš, Ľ. Kamas
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jazdená detmi,korektury a 
ošetrovanie bez problemo-
v,zviknutá v stáde.Viac info 
a foto na email.
Kontakt: 0908245956, an-
na.vajciova@azet.sk,Šaštin

Predaj
03September 2009
Predám 5-rocného valacha, 
plemeno klusák, bez 
dostihovej kariéry. Velmi 
dobrý charakter, zdravý, 
obsadnutý, zapriahaný, 
vhodný na rekreacné 
jazdenie alebo lahký 
záprah. Viac informácií a 
fotiek mailom. Cena 700 €
Kontakt: 0908 744 156, 
barbora@bodyskal.cz,

Predaj
30August 2009
Predám voz a sane za 
shetlandské poníky zrekon-
šruované, drevenné ako 
nové.NR cena 500 EUR kus 
+ dohoda
Kontakt: 0907645527, ,

Predaj
29August 2009
Predám žrebca plemena 
hafl inger, nar.05/2008, 
cena dohodou.
Kontakt: 0914133194, ussu-
ri@centrum.sk,Bytca

Predaj
29August 2009
Predám rajtky znacky 
Red Horse tmavomod-
rej farby s koženkovou 
ochranou na kolenách a s 
jedným vreckom vpredu. 
Sú z moderného velmi 
lahkého, priedušného a 
rýchlo schnúceho materi-
álu. Lahko udržiavatelné. 
Používané cca 9 mesiacov, 
nepoškodené!! Velkost c. 
38. Cena: 23Eur
Kontakt: 0907096947, 
danovamaria@post.sk,

Predaj
28August 2009
Surne Predám krasneho 
fi gurativneho 2,5 rocneho 
zrebca plemena QH. Konik 
je pravidelne odcervona-
ny, lonzovany. Blizsie info 
poskytnem na maily alebo 
telefonicky
Kontakt: 0918315617, 
RiverWild1@azet.sk,

Predaj
27August 2009
Predám veľký gazdovsky 
dom na samote s mastalou, 
2 valovmi, vhodne na chov 
zvierat. Moznost priku-
pit podu. Kontakt: 0902 
290968,mimo RK.
Kontakt: 0902290968, ,

Predaj
26August 2009
Predám všestranné sedlo 

Pfi ff posedlie 17, 5, komo-
ra 3 , vhodnejšie na kona 
so širším chrbtom, kupo-
vané v roku 2008, málo 
používané, cierne. Predaj 
z dôvodu prechodu na 
menšieho koníka, ktorému 
je velké. 140 eur.Kontakt: 
Barbora Hrvolová
Kontakt: 00 421 903 401 
464, hrvolova@gmail.com,

Predaj
25August 2009
Predám zachovalé použí-
vané skokové sedlá. Cena 
dohodou.
Kontakt: 0908980317, 
nenapadny@azet.sk,

Predaj
24August 2009
Prodám dva quarter horse 
valachy do westernového 
sportu nebo na procház-
ky. více na www.king-
sranch.estranky.cz
Kontakt: 00421905336674, 
kingsranch@seznam.cz,

Predaj
23August 2009
Prodám rocního hrebecka 
shetland pony s PP- Pikku-
piru Bruk. Otec 957 Philip 
- dovoz Holandsko, matka 
Kamila. Oba rodiče výstav-
ne úspešní, hrebecek na II. 
Moravské výstave v Rosi-
cích - 1.místo v kategorii. 
Hrebecek je krásne rostlý, 
cernobílý strakoš, výborné 
povahy - nekouše, neštípe, 
nekope. Velké predpoklady 
k zarazení do chovu. Možno 
zaslat jeho fotky i fotku 
3letého bratra od stejných 
rodicu.
Kontakt: , brukovatana@-
seznam.cz,Benešov u Prahy

Predaj
22August 2009
Prodám letošního hrebecka 
kun Kinský, plavák,ušlech-
tilý, více v krvi, o: Almhirt 
chlumecký, m: Sinai po 
Mineral (Silfa po Box xx) 
Narostlý, predpoklad vyšší 
KVH, nadejný do spor-
tu i chovu. Od narození 
prirozená komunikace, 
vyrovnaný, klidný (ošetro-
vání, kovár bez problému). 
Odber po odstavu. Fotky 
pres mail : katka.sild@tis-
cali.cz
Kontakt: , katka.sild@tis-
cali.cz,Hradec Králové

Predaj
22August 2009
Predám 2 kobyle - šimle a 
dalšie kone.
Kontakt: 0905 813 419, 
,Nitriansky kraj

Predaj
21August 2009
predám krásneho 2-roc-

ného žrebca s dobrym 
pôvodom,rád skáce.tel:
0907579798
Kontakt: 0907579798, ,

Predaj
21August 2009
Predám takmer nove sedlo 
Lemetex Alpina vo výbor-
nom stave
Kontakt: 0905646153, stan-
doservis@mail.t-com.sk,

Predaj
20August 2009
Predám 12 r. valacha ST,o: 
Catalin, m: A1/1, a wester-
nove sedlo. Dohoda.
Kontakt: 0905708252, 
,Vranov n.T

Predaj
20August 2009
predám nové ušianky na 
kone rôzne velkosti a farby 
cena jednej 5 eur. foto 
meilom
Kontakt: , j.o.shelly@cen-
trum.sk,

Predaj
20August 2009
Predám kompletnú ciernu 
koženú anglickú uzdecku
Kontakt: 0905646153, stan-
doservis@mail.t-com.sk,

Predaj
20August 2009
Predám kvalitné sedlo 
Stubben Siegfried, vo 
výbornom stave.
Kontakt: 0905646153, stan-
doservis@mail.t-com.sk,

Predaj
20August 2009
Predám 5 rocnú kobylu po 
Athletic Star. Ako 4.rocná 
vo fi nále KST, úspešná aj 
na KMK. Predpoklad do 
vysokého športu. Video na 
www.jazdectvo.eu
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Predaj
20August 2009
Predám 4.rocného hanno-
verského valacha o:Le Pri-
meur /Laptop/, m:Ravena 
/Rabino/. Predpoklady do 
vysokého športu. Video na 
www.jazdectvo.eu
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Predaj
20August 2009
Predám krásnu 4.rocnú 
kobylu po Scampolo. Video 
na www.jazdectvo.eu
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Predaj
20August 2009
Predám krásneho 4.rocné-
ho valacha ST. Po o:Scam-
polo, m:Papillon 23 /Pilot/ 

Video na www.jazdec-
tvo.eu
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Predaj
19August 2009
Predám 13 rocnú kobylu po 
Ramiro Z, velkého vzrastu 
KV 185 cm, parkúrovo 
jazdená do S, je zapísaná 
aj ako chovná kobyla, Cena 
3000 eur.
Kontakt: 0918 485 042, 
zv_sk@yahoo.com,Kez-
marok

Predaj
17August 2009
Appaloosa farm G.H. na-
bízí k prodeji nekolik koní 
plemene appaloosa. Vše s 
PP a registrací v ApHC USA. 
Kvalitní oboustranné puvo-
dy, zajímavé barvy (black, 
chestnut or sorrel...), 
úspechy na Appaloosa 
Show, bezproblémové 
charaktery. Ceny od 70 000 
do 200 000 Kc. Tel.: 723 
635 344, www.appaloosa-
-farm.cz
Kontakt: +420 723 635 344, 
veronikamatejukun@se-
znam.cz,Dolní Habartice

Predaj
17August 2009
Prodám letošní hríbe kobyl-
ku Irish cob ( irský tinker) 
po výborných rodicích. 
Matka STER šampionka 
roku 2007 v Holandsku. 
Kobylka velice hodná 
zapsána v ICS plemenné 
knize. S chovem porádím 
z prepravou pomužu. cena 
2550 euro
Kontakt: +420775971161, 
irskytinker@centrum.cz,-
Marta Moravcová, Vranany 
, Ceská Republika

Predaj
15August 2009
Predám spolahlivého 
skokana pre juniora, alebo 
aj dieta, CT khv 175, nar. 
1999, výkonnost S /resp. 
135 cm/, vítaz celoslo-
venskej sútaže Equito Cup 
2008, 4. miesto na MS 
Slovenska 2008, 2 x vítaz 
MS Bratislavy v kategórii 
juniori, úcastník sútaží CSI 
v CR a v Rakúsku, mnoho 
umiestnení v SR, CR, Ma-
darsku a Rakúsku. Predaj z 
dôvodu prechodu jazdca do 
vyššej vekovej kategórie.
Kontakt: 0903 401 464, hr-
volova@gmail.sk,Bratislava

Predaj
13August 2009
Predám do dobrých rúk 
angloarabskú kobylku s 
papiermi, dobrej povahy , 
vhodná aj ku deťom.Naro-
dená v r.1998, 4x ožrebená 

spolahlivá.Cena 1330€ 
dohoda.
Kontakt: 0905329297, 
ozidoki@zoznam.sk,92542 
Trstice c.549

Predaj
12August 2009
Predám 2,5 r. kobylku a 3 r. 
zrebca - oba lipicany s PP.
Kontakt: 00420 720 6 555 
32, helenajule@seznam.cz,

Predaj
11August 2009
predám kobylu somára 
má 130cm v kohúti-
ku,zdravá,nekonfl iktná, 
poslušná, bez zlozvykov, 
tahá,nosí.ponúkam k nej 
aj komplet príslušenstvo:
sedlo, uzdecka, postroj, 
vozík.Dohoda istá.Košice
Kontakt: 0902206081, ,

Predaj
07August 2009
Predám z rodinných dôvo-
dov staršiu ciernu kobylu 
drezúrne najazdenú do 
S.Výborný zdrav.stav, úžas-
ná povaha, mnoho dosiah-
nutých úspechov.Vhodná aj 
na relax aj do športu.Len 
do dobrých rúk.Na požiada-
nie foto a viac info.
Kontakt: 0915833966, oco-
vanova.d@zoznam.sk,

Predaj
05August 2009
Predám krásneho 6 mes. 
žrebceka pl. hafl ing s PP, 
matka v HPK, lahší typ, vy-
borný charakter, zvyknutý 
na základnú starostlivost. 
Vhodný do chovu aj na 
šport, jeho pravá sestra je 
úspešná vo westernových 
disciplínach. Viac foto a 
info mailom. Cena pevná 
1 000 €. Len seriózny 
záujem.
Kontakt: 0907126159, 
orinoco11@azet.sk,

Predaj
04August 2009
Ponukame na predaj kone 
ang.plnokr.dobrý povod.
Kontakt: 0903463536, 
,SALA

Predaj
04August 2009
Predám Drezúrne sedlo 
ciernej farby, dovezene z 
UK, velmi kvalitne,ma uzku 
prednu komoru a je vhodne 
aj na atleticky typ kona s 
vysokym kohutikom.Foto 
poslem na vyziadanie. 
Cena je 350 eur a mozna 
dohoda.
Kontakt: 0908 556 367, ca-
lipso@centrum.sk,Prievidza

Predaj
04August 2009
Predám A1/1 Sarah s PP 2 
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Predaj
24September 2009
Predám kvalitné wester-
nové sedlo od slov.výrobcu 
(Ponican). Málo jazdené, 
vhodné na kratšie kone 
so stredným kohútikom, 
velkost posedlia 15,5.Pri 
rýchlom jednaní zlava.
Kontakt: 
0903597438,0918553664, 
bohemiagenao@a-
zet.sk,Prešovský kraj

Predaj
23September 2009
Predám drezúrne sed-
lo dovezene z UK, cele 
kozene. K dispozicii je 
aj podbrusak. Popripa-
de dodam aj strmene a 
strmenove remene alebo 
pouzivanu decku. Cena je 
podla dohody.
Kontakt: 0908556367, Mar-
tinarembrant@gmail.com,

Predaj
19September 2009
Predám kobylu 18 r., CT po 
OBVOD, výborná pre deti.
Kontakt: 0907169802, ,

Predaj
19September 2009
Predám valacha, športový 
pony 10 r. Parkúr 110, tem-
peramentný, pre skúsené-
ho jazdca.
Kontakt: 0907169802, ,

Predaj
19September 2009
Predám kobylu 4 r., ST po 
QUIDO, obsadnutá.
Kontakt: 0907169802, ,

Predaj
19September 2009
Predám kobylu 12 r., 
strakatá CT, vhodná na 
drezúru, agroturistiku.
Kontakt: 0907169802, ,

Predaj
19September 2009
Predám kobylu 8 r., zapí-
saná v PK ST, vhodná na 
agroturistiku a do chovu, 
otec CASPAL 1.
Kontakt: 0907169802, ,

Predaj
19September 2009
Predám kobylu ST 12.r., 
zapísaná v PK ST, tempera-
mentná, parkúr 110, otec 
GIDRAN, matka po GALA 
BOY
Kontakt: 0907169802, ,

Predaj
18September 2009
Gelovú podložku pod angl. 
ssedlo, nastavitelné gogue 
Daslo s otocnými koliec-
kami, sitkovú deku tattini 
s krížovým zapínaním 
striebornej farby, medené 
duté décko 13.5. Všetko 

kvalitné, skoro nové. 
Predávam, lebo to vôbec 
nepoužívam. Foto zašlem 
mailom, alebo mms.
Kontakt: 0904498893, 
almusiatko@pobox.sk,

Predaj
17September 2009
LILIAN- Kobyla narode-
ná 31.1.2005,slovenský 
teplokrvník, hnedka. Výška 
v kohútiku 160cm. Otec 
Goldstern, matka Lida, 
slovenský teplokrvník. 
Kobyla je v základnom 
výcviku, ucenlivá, ochotná 
pracovat a zacína skákat. 
Samostatne chodí na 
vychádzky. CENA 2300eur. 
PIRUETA- Kobyla narode-
ná 30.4.2006,slovenský 
teplokrvník, hnedka. Výška 
v kohútiku 170cm. Otec 
Radslav, ceský teplokrvník, 
matka Párka, slovenský 
teplokrvník. Kobyla je v 
základnom výcviku, má 
predpoklady parkúrového 
jazdenia. Samostatne cho-
dí na vychádzky po okolí. 
V prípade záujmu vieme 
vytrénovat do urcitej výšky 
parkúru. CENA 3300eur.
Kontakt: 0911940069, ,

Predaj
17September 2009
Predám kobylu gipsy 
rusty,nar.2000,majsterka 
strednej europy a sloven-
ska,vhodna ku deťom,pre 
pracu s dobytkom,cena 
ponuknite
Kontakt: 0905261359, pan-
do@atlas.sk,ahranchhp

Predaj
17September 2009
Predám kobylku 
paint horse,nar.4/
2009,trojfarebna bay 
tbiano,otec mr.expreso,-
matka pegy straw las,cena 
dohodou
Kontakt: 0905261359, pan-
do@atlas.sk,ahranchhp

Predaj
17September 2009
Predám dvoch valachov - 
hafl ing/7,5roka/bratov po 
otcovi. Otec Stello matka 
Yuma a Lena. Pravidel-
ne ošetrované, krásne 
zohraté v páre. Original 
pôvod. Tahajú aj nosia. 
Komplet equipment /sedlá 
westernové, obidve šité na 
mieru, poprsné spostroje 
urcené do bricky s pogu-
movanými kolesami a kotú-
covými brzdami -výrobca 
Exnár, chomútové postroje 
robené na mieru pre 
tahanie vlecky s gumenný-
mi kolesami a pre tahanie 
saní, postroje majú každý 
svoj kantár aj opraty, 
Brcá váhy a aj nový, malý 

rebriniak/ Iba komplet aj 
so senom, slamou a ovsom 
pre krmenie na celý rok. 
Cena 7 000 EUR
Kontakt: 0903 240686, ,

Predaj
15September 2009
Dobrý den predávam 18 
rocnú kobylku , Sloven-
ský teplokrvník - matka 
hucul a otec walesky 
pony, malého vzrastu 
156cm v kohútiku, ryšiak, 
temperamentnej povahy, 
vodca v stáde, vhodná na 
rekreacné jazdenie ale 
taktiež ovláda western a aj 
parkúr. Predaj z rodinných 
dôvodov. Foto pošlem 
na e-mail. S pozdravom 
Andrea Tobiášová
Kontakt: 0902239852, 
andreatobiasova@cent-
rum.sk,Prešov

Predaj
15September 2009
Predám 13 ročnú, krásnu 
kobylku furioso so skvelím 
pôvodom, viac informácií 
na emaili, len do najlep-
ších rúk.
Kontakt: , horseque-
en@centrum.sk,západné 
slovensko

Predaj
14September 2009
Predám veľký pozemok v 
okr. Topoľčany. Pre blízkost 
silažnej jamy vhodný na 
výstavbu farmy, hosp. 
budov.
Kontakt: 0902290968, 
,Dagmar Dovalova Topoľ-
čany

Predaj
14September 2009
Predám valacha, 11 rokov 
s PP, hnedák, pre skúsenej-
šieho jazdca, prijazdený, 
do dobrých rúk. Z rodin-
ných dôvodov. Cena 850 
EUR, pri rýchlom jednaní 
zlava.
Kontakt: 0911288427, j.po-
dolanova@centrum.sk,

Predaj
14September 2009
Predám valacha, 7 rokov 
s PP, kludnej povahy, 
hnedák prijazdený, zdravý, 
vytrvalý do dobrých rúk. Z 
rodinných dôvodov. Cena 
1200 EUR, pri rýchlom 
jednaní zlava.
Kontakt: 0911288427, j.po-
dolanova@centrum.sk,

Predaj
14September 2009
Predám kobylu Hucul 1O 
rocnú,dobrej povahy,do 
záprahu i do sedla.Žrebca 
orig,arab 1 rocého.Cena 
dohodou.
Kontakt: 0905805614, 

,Hipo Macov

Predaj
13September 2009
Predám kobylku A1/1 
3,5r,hnedka,s pp,priatelska 
povaha,nelakava,obsadnu-
ta,kv 155cm,cena 1100eur.
Kontakt: 0908207267, ,

Predaj
12September 2009
Predám 6 rocnú žrebnú 
kobylu A1/1(o:Global Pla-
yer,m:Kockáš)s polrocným 
žriebätom.Je to kobylka,o:
Semiramis B.Kobyla je 
5 mesiacov žrebná.Pri-
pustená s hannoverským 
žrebcom:Armando B,po 
Acord.Predám aj jednotli-
vo.Cena dohodou.
Kontakt: 0908748419, ti-
bor.szabo@panelnet.sk,Ša-
la

Predaj
10September 2009
Ponukame na predaj pšeni-
cu,jacmen,ovos.
Kontakt: 0903463536, 
brco1@centrum.sk,Šala

Predaj
10September 2009
Predáme 3 extra vzorne 
školské kobyly do 1000 
Euro. Taktiež predáme 2 
tohorocne kobylky po Qui-
do /QuOinam III s plným 
pôvodom. (do 1000 Euro).
Kontakt: 0907025005, 
INFO@VITKOVCE.SK,VIT-
KOVCE Topoľčany

Predaj
09September 2009
predám jazdeckého kona-
-ST, 8 rocný, po Renom-
mee,matka Lord Inci 
Tatus16,hnedák,178cm 
vk,len pre skúseného 
jazdca.
Kontakt: 0902277054, ,

Predaj
07September 2009
Predám kone plemena 
hafl ing: kobyla 7 rokov, 
valach 7 rokov, žrebec 2 
roky, kobylka 2 mesiace. 
Rodinné dôvody, dohoda.
Kontakt: 0905 405 994, 
ikk@szm.sk,Horná Súca

Predaj
07September 2009
Predám kobylu Nonius z 
Podolia 12 so 2 mesacnou 
kobylkou po Nonius XX, 
cena spolu 2000 Euro, 
tažného valacha atraktívne 
sfarbenie, ovláda všetky 
domáce práce, kludný, 
vhodný pre zaciatocníka 
na gazdovku, cena 1100 
Euro a 18 mesacnú kobylku 
ST, atraktívne sfarbenie, s 
arabskou krvou, ucenlivá 
vhodná na western, agro-

turistiku, cena 650 Euro.
Kontakt: 0903667190, ,

Predaj
06September 2009
PH kobylku odstávca bay 
tobiano trojfarebná (o:
Mr.Expreso,m:Pegi Strow 
Lass( 9r. kobyla red dun 
kludná (o:Zipin Freckles-
QH,m:Džibara ST( Za vami 
ponúknutú cenu.
Kontakt: 0905261359, 
pando@atlas.sk,

Predaj
05September 2009
Predám 6 mesacnú kobilu 
ST,farba hnedocierna.Cena 
650€-dohoda.
Kontakt: 0905735413, ,

Predaj
05September 2009
Predám PONÍKY, žrebca 
112 cm, ryšiak so svetlou 
hrivou, 9r. naucený pod 
sedlom aj tahat,nehryzie 
nekope, pri kobylách sa 
chvílu žrebcí, ale potom 
prestane a je poslušný, 
kobylu 15r. 102cm, pripus-
tená absolútne pokojná, 
vhodná aj ku najmenším 
deťom, tmavohnedá, na 
jazdenie pre deti aj na 
vypásanie dvora - nic ne-
poškodí, je velmi dobrá, a 
ešte 1,5 r. žrebceka ryšiak 
so svetlou hrivou, velmi 
milucký.
Kontakt: 0905636302, 
ls.ls@azet.sk,

Predaj
04September 2009
Predám pekného žrebce-
ka poníka, tmavo hnedej 
farby, narodený 12.4 2008, 
je zaockovaný, odcervený, 
má výpaly, pas, vysoký 
zatial 115 cm, žrebcek má 
základné návyky ( vodenie, 
cistenie ), je zvyknutý tiež 
na elektrický ohradník, 
zvieratá a ludí. Predám ho 
len do dobrých podmienok 
a skúsených rúk, kludne aj 
do samoty. Pri rýchlom a 
solídnom jednaní dohoda 
na cene možná.
Kontakt: 0435882303, lilin-
ka746@azet.sk,Velicná

Predaj
03September 2009
Predám Ovos cca 20 t. 
Cena 15,- EUR/q
Kontakt: 0905514972, 
felixrama@stonline.sk,-
František Félix, 925 84 
Vlcany 1598

Predaj
03September 2009
Vymenim pony kobylku(t-
mavá hnedka)nar 2007(po 
sšp Royal)za kobylu kona 
kv nad 155cm,vek max 
10r.Ponicka ma pas kona,je 

INZERCIA



Strana 32                                                                                                                                              Svet koní 4/2009   Svet koní 4/2009                                                                                                                                           Strana 33

INZERCIA

úspešná vo westernových 
disciplínach. Viac foto (aj 
rodicov) a info mailom. 
Cena pevná 1 000 €.
Kontakt: , orinoco11@a-
zet.sk,DK

Kúpa
23September 2009
kúpim vozik na prepravu 2 
koni alebo dodávku.
Kontakt: 0907942536, emi-
lia.bobikova@post.sk,

Kúpa
08September 2009
kupim konika, valacha ale-
bo kobylku 5-viac rokov, s 
vysskou nad 150cm, a cena 
do 700e...
Kontakt: , harmony7@a-
zet.sk,

Kúpa
08September 2009
Kúpim používané anglické 
všestranné alebo drezúrne 
sedlo,nezáleží na dobe po-
užívania, musí byt však po-
užitelné, menšie poškode-
nia nevadia, mohlo by byt 
so strmenovými remenmi. 
do 70eur, NZ,NR
Kontakt: 0915865298, da-
sa.kodadova@centrum.sk,

Kúpa
01September 2009
Kupim balíkové seno za 
rozumnú cenu,len okr 
SE,SI,MA-možny dovoz
Kontakt: 0908245956, an-
na.vajciova@azet.sk,

Kúpa
31August 2009
Dobrý Den Kúpim ko-
bylu A1/1 od 4 do 8 
prijazdenú,vhodnú na 
rekreacné jazdenie.Cena-
-dohodou .Ozývajte sa na 
e-mail kikah.a@azet.sk
Kontakt: 000000001, ki-
kah.a@azet.sk,

Kúpa
26August 2009
Mala by som zaujem 
jazdecke topanky alebo 
cizmy c.37, minichaps a 
rajtky velkost 36. Mozu byt 
aj nosene za dobru cenu.
Kontakt: 0911941984, lja-
nokova@gmail.com,Kosice

Kúpa
17July 2009
Kupim yrebca,alebo kobzl-
ku haflinga,naucenu na 
jazdenie,kludnej pova-
hy,vhodnu k deťom
Kontakt: , tholto-
va@post.sk,

Kúpa
11July 2009
Surne kupim seno. Dakujem
Kontakt: 0903653226
Služby
25September 2009
Hladám šikovného sedlára, 

ktorý robí aj anglické sedlá 
na mieru a bol by ochotný 
mi aj príst zmerat koníka 
do Senca. Za všetky odpo-
rúcania a kontakty vopred 
Dakujem
Kontakt: 0902215707, Tala-
masca1@azet.sk,

Služby
24September 2009
Kopytár, trimovanie bosých 
kopýt, špalkové kopytá, 
vylámané a popraskané 
kopytá, ortopedická korek-
túra, chybné postoje...
Kontakt: 0903255545, 
,Pezinok

Služby
17September 2009
ponukame jazdy na konoch 
vo volnej prírode spojené 
s brodením cez malý dunaj 
pre deti máme pripravené 
atrakcie-detské ihrisko-
-trampolínu
Kontakt: 0911113223, 
rancupala@cent-
rum.sk,www.rancupala.sk

Služby
16September 2009
Ponúkam jazdenie na 
koni pre pokrocilých aj 
zaciatocníkov pod vedením 
inštruktora s certifikátom. 
Vieme zabezpecit výcvik 
jazdca aj pre športové 
jazdenie. Stáli klienti majú 
u nás zlavy a plánujeme 
otvorit jazdecký klub so 
zameraním na dištancné 
preteky. Pre rekracných 
jazdcov ponúkam vychád-
zky do prírody v krásnom 
prostredí Klacianskej Magu-
ry. Pri celodených výletoch 
ponúkame zlavy, rovnako aj 
pri viachodinových vychád-
zkach. Hodina jazdy stojí 
10 eur ale vždy exituje 
možnost dohody, najmä pre 
zdatných jazdcov.
Kontakt: 0904748338, 
e2e2@atlas.sk,

Služby
16September 2009
Ponúkam ustajnenie kona 
za 166 eur mesacne /5000 
Sk/. K dispozícii je volných 
cca 10 boxov. Boxy sú 
priestranné /zmestia sa dva 
kone/,podstiela sa slamou 
a podla potreby kona aj 
pilinami - v prípade alergie 
kona možnost zadovážit aj 
iný typ podstielky po doho-
de s majitelom kona.Krmi 
sa 2x denne - rá ...
Kontakt: 0904748338, 
e2e2@atlas.sk,

Služby
12September 2009
Ustajnim este dva koniky, 
medzi Kosicami a Pre-
sovom, boxy pravidelne 
umyvame, su vystriekane 
proti hmyzu, ku kazdemu 

boxu je vybeh + spolocne 
travnate vybehy, v zime 
dekujeme. Seno, podsti-
elka a ovos sa polieva, 
zarucujem minimalizovany 
prach a 100%starostlivost. 
MOZNOST KúpaNIA SA S 
KONMI,SME DOBRA PARTIA
Kontakt: 0905 134 301, 
mcleods@asha.sk,Kosice/
okolie

Služby
07September 2009
Dobrý den :). Hladám 
nejaké miesto, (klub, ranc, 
farmu, súkromníka) blízko 
PE (alebo BN, TO) kde 
by som mohla chodievat 
pomáhat, starat sa a 
zdokonalovat :) Som 14 
rocné dievca, koníkom sa 
venujem už štvrtým rokom, 
som spolahlivá, zodpoved-
ná, nebojím sa roboty a 
kedže práve nemám takmer 
žiadnu možnost konom sa v 
okolí svojho bydliska napl-
no venovat, chcela by som 
to skúsit aj touto cestou . 
Ak máte akékolvek otázky 
stací napísat alebo zavolat, 
budem velmi rada :)
Kontakt: 0914287474, mi-
mi.stevove@centrum.sk,

Služby
31August 2009
ponukame volne ustajnenie 
v stade na certifikovanej 
bio farme o rozlohe 30ha 
vybehov.20 km od Rimav-
skej Soboty. viac info: 
www.transylwahnja.eu 
0904 126 115
Kontakt: 0904 126 115, 
middlefarm@post.sk,

Služby
30August 2009
Ponúkam pripuštanie 
chladnokrvných kobýl 
licentovanným plemenným 
žrebcom 2446 HUNEG.Mož-
nost pripustenia aj u Vás 
doma.Možnost vyšetrenia 
ultrazvukom.
Kontakt: 0907102952, kala-
kaj@gmail.com,Hviezdosla-
vova 105,Plavec,okr.:Stará 
Lubovna,Prešovský kraj

Služby
28August 2009
Hladas ustajnenie blizko pri 
BA a velke travnate vybehy? 
Tak sa prid pozriet k nam. 
V noci su kone vo veľkých 
boxoch s napajackami, cez 
de vo veľkých vybehoch, 
krmi sa 2 x denne, da sa 
dohodnut aj 3x, k dispozi-
cii je oplotena jazdiaren, 
sprchovy box. Da sa chodit 
na pekne vychadzky v 
lesiku k rybnikom, vhodne 
pre starsie kone, kone v re-
konvalescencii a kobyly so 
zriebatami. Senec - Veľký 
Grob.
Kontakt: 0918581007, 

Služby
23August 2009
ponukame jazdy na konoch 
vo volnej prírode spoje-
né s brodeným cez malý 
dunaj! možnost rybolovu 
a splavov malého duna-
ja tel. 0911113223 aleo 
0905223963
Kontakt: 0905223963, 
rancupala@cent-
rum.sk,www.rancupala.sk

Služby
23August 2009
Vyrabam a opravujem kon-
ske postroje a sedla
Kontakt: 0905 865 213, 
jkpegas@centrum.sk,PRE-
SOV

Služby
21August 2009
Ponúkam ustajnenie koní 
a hodiny jazdenia. Bližšie 
info na tel. císle alebo cez 
e-mail.
Kontakt: 0904 172 539, an-
drejhlbocan@gmail.com,-
Bánovce nad Bebravou- Ne-
dašovce

Služby
02August 2009
PONÚKAM NA PRIPÚŠTA-
NIE PLEMENNÉHO ŽREB-
CA „SHETLAND PONY“ 
S PP. Kontakt: Myjava 
0903801703. Fotky pošlem 
mailom.
Kontakt: 0903801703, stre-
dask@gmail com,Myjava

Služby
02August 2009
ponukam ponikka na pri-
pustanie.130cm vysoky.
Kontakt: 0904207459, ,Dvo-
ry nad Žitavou

Služby
29July 2009
Ponukam ustajnenie pre 
kone cca 7 km od Trnavy. 
Blizsie info telefonicky 
alebo na e-mail.
Kontakt: 0908122848, bub-
losko23@azet.sk,

Služby
26July 2009
Ponúkam ustajnenie koní v 
krásnom horskom prostredí 
aj s pastvinami.
Kontakt: 0905226770, ,

Služby
26July 2009
Ponúkame jazdenie na 
konoch, vychádzky aj pre 
zaciatocníkov do krásnej 
prírody v okolí Spiš. hradu, 
Braniska, Prašivej, Poproc, 
Uloža ai, 10 eur/hod, 
jazdecké kurzy 10 lekcií 
75 eur, celodenné výlety, 
apod. ako aj vozenie na 
konoch a poníkoch na 
akciách - pricestujeme 
s našimi konmi k vám, 
cena dohodou. Ustajníme 

pokojného kona lacno, 
100eur/mes., v pre kona 
výborných podmienkach 
- výbeh paša, prístrešok, 
odborná starostlivost.
Kontakt: 0905636302, 
ls.ls@azet.sk,

Služby
25July 2009
Ponukame od polovicky au-
gusta ustajnenie nedaleko 
Trnavy. Blizsie info na tel.c.
Kontakt: 0908122848, ,

Služby
23July 2009
Ponúkam polovicný prenáj-
om kona. Hladám samo-
statného skúseného jazdca. 
Cena 135 € na mesiac pri 
jazdení 3x do týždna. Koby-
la sa nachádza v Bratislave 
- Petržalke.
Kontakt: 0904 419 516, 
barbora.zsilkova@orange-
mail.sk,

Služby
15July 2009
výuka jazdy na koni pre za-
ciatocníkov aj pokrocilých, 
drezúra, parkúr, príprava 
na preteky, výcvik koní. 
riding lessons for beginners 
and advanced riders in En-
glish, dressage, showjum-
ping and preparation 
for competitions, horse 
training. Trainer - Ing. Hana 
Kolejak, BHS AI, NVQ 3
Kontakt: 0948 527790, 
ranc.lieskovec@ya-
hoo.com,Lieskovec, Podu-
najske Biskupice, Bratislava

Služby
14July 2009
organizujeme splavy 
malého dunaja a vychád-
zky na konoch do volnej 
prírody spojené s bro-
deným malého dunaja! 
táborenie pre vodákov pod 
jelcanským mlynom!kludné 
prostredie -rodinná atmo-
sféra!0905223963 alebo 
0911113223
Kontakt: 0905223963, 
rancupala@cent-
rum.sk,www.rancupala.sk

Služby
04July 2009
ponúkam jazdenie na koni 
za aktívnu spoluprácu pri 
starostlivosti a rôznych 
konských akciách. Ak sa 
nedovoláš, napíš SMS.
Kontakt: 0908133419, 
e2e2@atlas.sk,

Služby
01July 2009
Šitie jazdeckých sák na 
mieru pre deti i dospelých. 
Kvalitné profesionálne 
prevedenie z donesených 
materiálov i vlastných, 
priaznivé ceny.
Kontakt: 0903 76 08 51, 

INZERCIA

ročnú /zacipovana/ klud-
nej a vyrovnanej povahy, 
odcervena,pravidelna ko-
rektura kopyt,osetrovana 
detmi.Matka Sunami, otec 
Legend of Glory.Dovod 
predaja nedostatok casu. 
Cena dohodou.
Kontakt: 0949835931, 
,Brezno

Predaj
02August 2009
Predám 3 ročnú,sportovu 
kobylu slovensky tep-
lokrvnik.Matka;Rebeka 
3361 Non.,Otec;Radslav 
4517 hanover.Rodicia boli 
parkurovy.Velmy Rychlo 
sa uci,doteraz skace do 
130.Ma vsetky papiere.Na 
poz.poslem video.Ce-
na;2600eur.
Kontakt: 0905323297, jan-
drejkovics@gmail.com,Ju-
rova

Predaj
28July 2009
ponukam bricku na predaj 
vyrobenu v zahranici , vo 
velmi dobrom stave.
Kontakt: 0911113223, mi-
keczpalko@centrum.sk,

Predaj
28July 2009
lacno predám poníka 
vhodného k deťom-valacha 
0911113223
Kontakt: 0905223963, 
rancupala@cent-
rum.sk,www.rancupala.sk

Predaj
27July 2009
Lacno predám 5 rocného 
žrebca plemena shagya 
arab, pôvodom z NŽ To-
polcianky, s velmi dobrou 
povahou, ale s obmedze-
nou možnostou využitia 
pod sedlom kvôli zraneniu 
nohy z mladosti. Vhodný 
napr. aj na hypotherapiu. 
Cena 900€.
Kontakt: 0907156966, 
antontuhrinsky@post.sk,-
Železniciarska 10 Prešov 
080 01

Predaj
26July 2009
Predám arabské kone, 
žrebca orig. arab 1,5r. 
750€ a kobylku Shagya 
arab 6mes. 800€. Sú zdra-
vé a pekné.
Kontakt: 0905636302, 
ls.ls@azet.sk,

Predaj
26July 2009
Predám pekných poníkov, 
rôzne vysokých, zdravých.
Kontakt: 0905636302, 
ls.ls@azet.sk,

Predaj
22July 2009

Predám chovnú kobylu 
Furioso, vhodná na chov, 
nekonfliktná v stáde, mož-
nost predaja aj s jej dcé-
rou narodenou 22.6.2009 
po Furioso XXX Frodo, cena 
je 500 eur bez žriebäta, 
alebo dohoda
Kontakt: 0902877175, ,

Predaj
20July 2009
Predám zrebca QH naro-
deneho 13.4.2007. Otec: 
Red Skips Ashlym..Zrebec 
je zvyknuty na pravidelne 
osetrovanie, lonzovanie 
inak je bezproblemovy. 
Vhodny na westernove 
jazdenie.
Kontakt: 0907474723, ,

Predaj
18July 2009
Predám kobylku hucula 
Hroby X-19 SK Máša,z roc-
ná, zapísaná ako plemenná 
kobyla,hnedka otec Urpín 
matka Molly. 1800eur dalej 
predám 20 mesacného 
žrebceka huculo-araba bez 
pp 500euro
Kontakt: , lubosgabris@g-
m&il.com,Zvolen

Predaj
18July 2009
Predám kompletný parkúr 
do stupna S. Sústružené 
bariéry, stojany s lištami, 
háky, 2 x múr, prútenky, 
císla ku prekážkam... 
Parkúr použitý na 3 prete-
koch. Uskladnený
Kontakt: 0905630336, ,

Predaj
17July 2009
NONIUS Predám inseminac-
né dávky po Nonius III 57, 
velmi pekný žrebec hnedák 
v.k.180 cm cena 100€ za 
2 dávky, uskladnené v 
Topolciankach
Kontakt: 0905611796, 
,Prešov

Predaj
17July 2009
Predám 7 rocného valacha 
Vider, kvalitný pôvod o.Ro-
binson m.Varna, v.k.cca 
165, 100% zdravý, pri-
pravovaný na parkúr Z,ZL 
cena symbolická:1500 €
Kontakt: 0905611796, 
klohna@nay.sk,Prešov

Predaj
14July 2009
Predám žrebceka slov. 
teplokrvník nar. 21.2.2008 
po rodicoch:o: Chanel, m:
Sara,po o: Robinson. Cena 
dohodou alebo vymením.
Kontakt: 0905339697, 
,Vranov n.T

Predaj
11July 2009

Predám 2 - rocného žrebca 
po dobrých rodicoch. O: 
3578 Siglavy Bagdady VII/S 
M: 4080 Siglavy bagdady 
XV-32 Cena: 2000 eur
Kontakt: 0903 822 434, ,

Predaj
10July 2009
Ponukam na predaj kva-
litnu jazdecku prilbu CAP 
TATTINI PRO, celkost 58. 
System COOL MAX. Prilba 
sa predava s originalnym 
prepravnym vrecom. Kupe-
na bola 12.9.2008. Blokovy 
doklad k dispozicii. Povod-
na cena 1970 SKK, nova 
cena 49 EUR. Foto poslem 
postou.
Kontakt: , alzbeta.francis-
ciova@azet.sk,

Predaj
10July 2009
Ponukame LISOVANE REPNE 
REZKY na predaj ako do-
plnkove krmivo pre kone. 
Lahko stravitelna vlaknina, 
chutovo oblubena u ko-
nikov. Rezky maju vysoky 
obsah vapnika a lysinu, co 
v beznom krmive a zrnach 
chyba. Maju pozitivny 
vplyv na crevnu floru, do-
davaju energiu bez „pre-
hrievania“. Vhodna pre 
vsetky druhy koni, aj pre 
alergikov alebo pre kone s 
nedostatkom hydratacie. 1 
vrece 40 kg - 20 Eur. Rezky 
treba vopred namacat vo 
vode, cim zvacsia svoj 
objem 5-nasobne, cize 1 
vrece predstavuje pri dav-
kovani 200 kg. Odporucene 
davkovanie pre kone v 
lahkej zatazi: po nama-
cani 1,5-2kg denne (vrece 
vystaci na 3-4 mesiace pre 
1 kona)
Kontakt: 0948 527790, 
ranc.lieskovec@ya-
hoo.com,Lieskovec, 
Podunajske Biskupice, 
Bratislava

Predaj
09July 2009
predám,zdravého žrebca 
narodeného:9.5.2007,ple-
mena,slovenský teplokrv-
ník.otec je:CHANEL 5,mat-
ka:HANACH:agrodružstvo 
budkovce.kon,je evido-
vaný,ma pas,dokladne 
ockovaný a odcervovaný.
Kontakt: 0910 677 289, 
jozef.lane.hrutkai@-
zoznam.sk,košice-okolie

Predaj
09July 2009
Predám podbrusnik na 
kona znacky Kentaur dlzka 
je 120 cm. Pouzivany. Cena 
6,64 eur. Dalej Predám ko-
zenne strmenove remene 
dlzka 1 remena je 162 cm 
pouzivane. Cena je 6,64 

eur. Foto poslem postou.
Kontakt: , alzbeta.francis-
ciova@azet.sk,

Predaj
09July 2009
Predám bielu usanu malo 
pouzivana. Cena 3,32 eur. 
Foto poslem postou.
Kontakt: , alzbeta.francis-
ciova@azet.sk,

Predaj
09July 2009
Predám cerveno ciernu pls-
tenku znacky Hippo Team 
na vsestranne a skokove 
sedlo. Pouzivana, velkost 
FULL. Cena 6,64 eur. Foto 
poslem postou.
Kontakt: , alzbeta.francis-
ciova@azet.sk,

Predaj
09July 2009
Predám novu plstenku 
znacky Equi-Theme sivej 
farby, velkost FULL na 
skokove a vsestranne sed-
lo. Cena 26,56 eur. Foto 
poslem postou.
Kontakt: , alzbeta.francis-
ciova@azet.sk,

Predaj
06July 2009
Predám kobylku ST vhodná 
na western jazdenie, nar. 
06/2008 po A1/1 matke, 
farba - flakac. Zdravotný 
stav výborný. Cena 1100 
eur + dohoda.
Kontakt: 0907 496 164, 
,Kezmarok

Predaj
06July 2009
Predám kvalitné sedlo 
Stubben Siegfried vo vý-
bornom stave
Kontakt: 0905646153, stan-
doservis@mail.t-com.sk,

Predaj
06July 2009
Lacno predám veci na kona 
- hnedý martingal, štajger, 
celokožené otaže, strme-
ne, olivové zubadlo a raj-
tky s celokoženým sedom. 
Všetko vo velmi dobrom 
stave a málo používané
Kontakt: 0905646153, stan-
doservis@mail.t-com.sk,

Predaj
06July 2009
Predám AVIU na prepravu 4 
KONÍ v dobrom technickom 
stave, s platnou EK aj STK
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Predaj
06July 2009
Predám PREPRAVNÍK NA 3 
KONE BOECKMAN, r.v.2002 
vo výbornom stave
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Predaj
05July 2009
Predám kobylu poníka 
strakatej farby výška 130 
cm, 10r., dobrej povahy, 
vie tahat aj jazdit pod sed-
lom, neplaší sa je kludná, 
vhodná pre deti na jazde-
nie a menšie hospodárske 
práce.
Kontakt: 0905636302, 
ls.ls@azet.sk,

Predaj
04July 2009
Predám pekných bielych 
poníkov 115 cm vysokých 
kobyla žrebná 9 r. 650€, 
žrebec 7r. 450€, nehryzú 
nekopú, sú ako jeden.
Kontakt: 0905636302, 
ls.ls@azet.sk,

Predaj
03July 2009
Predm kobylku - je ojazde-
na a zaucena do voza, v 
kohutiku cca 153 cm, je 
stadovy kon, je kludnej 
povahy, vhodna k deťom, 
robi sa na nej hippotera-
pia.V pripadnom zaujme 
Predám aj vystroj. Cena: 
dohodou
Kontakt: 0902945146, mis-
ha.012@azet.sk,Zilina

Predaj
01July 2009
PONUKAME na predaj kone 
plemena Hafling vhodne 
predovsetkym na chov,ag-
roturistiku a hipotera-
piu.Kone maju velmi dobre 
povody viacere umiest-
nenia na vystavach.Zvyk-
nute na celorocny pobyt 
vonku.Nezaväzna navsteva 
vitana.
Kontakt: 0915049849, ,AG-
ROFARMA CERVENY KAMEN

Predaj
01July 2009
Predám kobylu orig.arab aj 
so žriebatom aj samostat-
ne.Cena dohodou.
Kontakt: 0905 805614, 
,Hipo Macov

Predaj
01July 2009
Predám žrebceka hafling s 
PP, matka Omega (v HPK), 
otec Nugát, velmi pekný a 
charakterný, naucený zá-
kladným návykom, využitie 
pod sedlom, v záprahu, na 
chov...Jeho pravá sestra je 
úspešná vo westernových 
disciplínach. Viac foto (aj 
rodicov) a info mailom. 
Cena pevná 1 000Predám 
žrebceka hafling s PP, 
matka Omega (v HPK), 
otec Nugát, velmi pekný a 
charakterný, naucený zá-
kladným návykom, využitie 
pod sedlom, v záprahu, na 
chov...Jeho pravá sestra je 
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peterstyle@chello.sk,Bra-
tislava

Služby
01July 2009
PONUKAME jazdenie na ko-
noch plemena Hafl ing.Nau-
cenie zakladou jazdy na 
koni.Hodinove vychadzky 
alebo viachodinove tury po 
krasnej prirode.Viac info 
na tel.c.
Kontakt: 0915049849, ,AG-
ROFARMA CERVENY KAMEN

Služby
28June 2009
Ponukame ustajnenie koni 
v JS Lieskovec, Podunaj-
ske Biskupice. V areali 
je pieskova jazdiaren a v 
okoli su krasne vychadzky 
do Luzickych lesov. V cene 
je zahrnute ustajnenie v 
priestrannych boxoch, kr-
menie, hnojenie a vybehy.
Kontakt: 0948 527790, 
ranc.lieskovec@ya-
hoo.com,Lieskovec, Podu-
najske Biskupice, BA

Zamestnanie
16September 2009
Prijmeme osetrovatela/
stajnika.
Kontakt: 0903923303, ,

Zamestnanie
02September 2009
Ponukame prácu správcu a 
ciastocne stajnika v jednej 
osobe v jazdeckej stajni 
pri Žiline
Kontakt: 0903525853, ,

Zamestnanie
31August 2009
Dobrý den. Mladý pár 
z Liptova hladá prácu 
pri konoch.Skúsenosti s 
koníkmi a jazdením máme 
dlhorocné.Vypomáhali sme 
v rôznych jazdeckých klu-
boch pri jazdení,trénovani 
aj ošetrovaní.Vieme jazdit 
anglickým štýlom prípadne 
bez sedla.
Kontakt: 0911 129 078, 
halajovakatarina@-
zoznam.sk,ružomberok

Zamestnanie
30August 2009
Dobry den, mam 19 rokov 
a hladam si pracu pri ko-
noch, najlepsie s ubytova-
nim, mam prax s jazdenim 
aj osetrovanim koni.
Kontakt: , slavka2@cent-
rum.sk,

Zamestnanie
29August 2009
Hladám ošetrovatela koní 
s praxou na ranc pri nitre, 

možnost ubytovania, stra-
vovania, ustajnenia kona
Kontakt: 0907645527, ,

Zamestnanie
25August 2009
Prijmem ošetrovatelku/
ošetrovatela koní k 15 ko-
nom a bykom do jazdeckej 
školy. Ubytovanie priamo 
v areáli.
Kontakt: 0902946102, 
ADAZAM@CENTRUM.SK,-
DOLANY

Zamestnanie
12August 2009
Hladam pracu ku konom, 
najlepsie ako jazdec. Prax 
15 rokov. Skusenosti s 
dostihovymi, parkurovymi 
konmi, obsadanie mladych 
koni, vedenie roznych 
rancov... Ukoncena SOUP 
Sala- chov koni,jazdectvo. 
Vodicky preukaz B,C, T.
Kontakt: 0902 117 081, ,

Zamestnanie
12August 2009
Ponukam pracu pri konoch 
- tyzdnovky - prip. i inak.
Kontakt: 00420 720 6 
555 32, helenajule@se-
znam.cz,znojmo

Zamestnanie
04August 2009
Prijmem ošetrovatelku/
ošetrovatela koní k 12 
konom do jazdeckej 
školy. Ubytovanie priamo 
v areáli.
Kontakt: 0948 527790, 
,Bratislava

Zamestnanie
03August 2009
Hladám prácu ako jazdky-
na, už 13 rokov sa venujem 
jazdeniu na konoch, mám 
skúsenosti s prijazdova-
ním, hipoterapiou, wester-
novým výcvikom. Vlastním 
Jazdeckú licenciu, vydanú 
a potvrdenú SJF. Najlep-
šie v Bratislave alebo v 
blízkosti
Kontakt: 0911253166, ko-
nik.praca@centrum.sk,

Zamestnanie
27July 2009
Hladam pracu pri konoch, 
som vyucena v odbore 
chov koni, a mam ucitela 
jazdy.
Kontakt: , har-
ly22@post.sk,

Zamestnanie
19July 2009
Dobrý den. Hladám si 
prácu alebo brigádu pri 
konoch.Jazdím anglickým 
štýlom prípadne bez sedla 
ale viem sa prispôsobit aj 

westernovému štýlu.So 
starostlivostou a jazdením 
mám dlhodobé skúsenosti.
Kontakt: 0911 129 078, ha-
lajovakatarina@zoznam.sk,

Zamestnanie
09July 2009
Dobry den mam 20 rokov 
mam dlho ročnú prax s 
konmi na slovensku aj v 
zahranici. Hladam niakeho 
Podkuvaca kovaca u 
ktoreho by som sa mohol 
nieco naucit alebo by bol 
ochotny ma nieco naucit . 
Podrobnejsie Inf. na cum-
berla@azet.sk DAKUJEM
Kontakt: 000, cumberla@a-
zet.sk,Nitriansky kraj

Zamestnanie
08July 2009
Miesto práce: Trnavský 
kraj, Trnava Ponúkaný plat 
(brutto): Od 500 EUR/
mesiac Termín nástupu: 
ihned Druh pracovného 
pomeru: ŽL Nápln práce, 
informácie o pracovnom 
mieste - starostlivost o 
kone, (krmenie, cistenie, 
výcvik koní, trénovanie 
zverencov výhodou- jaz-
da na koni ) Iné výhody 
- ustajnenie 1 vlastného 
kona zdarma Požiadavky 
na zamestnanca Požadova-
né vzdelanie stredoškolské 
bez maturity stredoškolské 
s maturitou Zameranie, 
odbor: polnohospodár-
ske Dalšie požiadavky 
na uchádzaca zodpoved-
nost, skutocný záujem 
o prácu so zvieratami a 
zverencami, Flexibilný 
pracovný cas Návrh Vašej 
predstavy starostlivosti a 
vedenia Jazdeckého klubu 
výhodou.
Kontakt: , jazklub@g-
mail.com,Trnavský kraj

Zamestnanie
06July 2009
Hladáme brigádnika/cku 
- stajníka/cku k 14.konom, 
so zodpovedným prístupom 
k práci
Kontakt: 0907737452, 
JSZalesie@azet.sk,

Zamestnanie
05July 2009
Mladí par hladá dlho-
dobú prácu pri konoch v 
zahranicí. Mamé skúse-
nosti so starostlivostou o 
kone. Prosíme každého kto 
nám vie pomôct aby nás 
kontaktoval na maile hiro-
sima11@azet.sk....vopred 
dakujeme
Kontakt: +421902147531, 
hirosima11@azet.sk,

Rôzne
21September 2009
Predaj doplnkovej výživy 
znacky NutriScience. Vhod-
ná aj v medzisútažnom 
období. Viec informácii na 
www.nutriscience-eu.com
Kontakt: 0948 410 173, 
info@nutriscience-
-eu.com,Komenského 
2656, 024 01 Kysucké Nové 
Mesto

Rôzne
02September 2009
Darujem staršieho valacha 
do dobrých podmienok,iba 
na miernu zátaž
Kontakt: 0903525853, ,

Rôzne
30August 2009
Srdecne pozyvame na 
veterinarny seminar dr. 
Dominiky Svehlovej veno-
vany problematike kon-
skeho chrbta: problemy, 
diagnostika, prevencia, 
teoreticka aj prakticka 
cast. Urcene pre majitelov 
koni a jazdcov. Viac info 
www.koniaren.sk
Kontakt: , koniaren@koni-
aren.sk,

Rôzne
28August 2009
Hladas ustajnenie blizko 
pri BA a velke travnate 
vybehy? Tak sa prid pozriet 
k nam. V noci su kone vo 
veľkých boxoch s napaja-
ckami, cez de vo veľkých 
vybehoch, krmi sa 2 x 
denne, da sa dohodnut aj 
3x, k dispozicii je oplotena 
jazdiaren, sprchovy box. 
Da sa chodit na pekne 
vychadzky v lesiku k ryb-
nikom, vhodne pre starsie 
kone, kone v rekonvales-
cencii a kobyly so zriebata-
mi. Senec - Veľký Grob.
Kontakt: 0918581007, 
,Senec - Velký Grob

Rôzne
20August 2009
Prosim pomozte mi 
niekdo.Chovam kona na 
dedine,ale moj sused sa mi 
vyhraza,ze budem musiet 
odstranit toho konika,le-
bo ma uda.Poradte mi 
prosim nieco o zakone o 
chove,alebo ze co mi moze 
a nemoze urobit.Vopred 
DAKUJEM.
Kontakt: 0905323297, jan-
drejkovics@gmail.com,Ju-
rova

Rôzne
16August 2009
Ponukam na prenajom 
mladu kobylu za cenu za 
ustajnenie. Len vychadzky- 

rekreacne jazdenie.
Kontakt: , jazdenie@a-
zet.sk,

Rôzne
14August 2009
kto mi prerobí webovú 
stránku za jazdenie na 
koni v prekrásnom pro-
stredí?
Kontakt: 0911113223, ran-
cupala,www.rancupala.sk

Rôzne
12August 2009
Dobrý den, kto daruje 
nepotrebné a nevyužité 
veci na kona. Možu byt aj 
staršie. Ponuky zasielajte 
na mail. Vopred dakujem.
Kontakt: , lagica@a-
zet.sk,SNV

Rôzne
11August 2009
Vezmem do prenájmu 
pozemok vhodný na chov 
koní, prípadne menšiu 
stajnu. Ba a blízke okolie.
Kontakt: , usadlost@cent-
rum.sk,

Rôzne
27July 2009
Hladám žrebca menom 
VERAL alebo tiež DUŠAN.Je 
žltej farby s odznakom 
na pravej zadnej nohe a 
na hlave.V minulosti žil v 
PD Soblahov. Dakujem o 
akékolvek informácie.
Kontakt: 0904332864, mar-
hula321@azet.sk,Považska 
44, 911 01 Trencín

Rôzne
23July 2009
Ponúkam polovicný 
prenájom kona. Hladám 
samostatného skúseného 
jazdca. Cena 135 € na me-
siac pri jazdení 3x do týž-
dna. Kobyla sa nachádza v 
Bratislave - Petržalke.
Kontakt: 0904 419 516, 
barbora.zsilkova@orange-
mail.sk,

Rôzne
06July 2009
prosím Vás, kto by my 
vedel povedat nieco o 
kobyle menom ELBA. Je to 
asi 9 rocná kobyla plemena 
Hafl ing. Vopred dakujem
Kontakt: 0905796805, dan-
ka.malenkova@sinet.sk,

Rôzne
04July 2009
hladám 6 aktívnych ludí, 
ktorých baví práca pri ko-
noch a nemajú kde jazdit
Kontakt: 0908133419, 
e2e2@atlas.sk
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