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Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, ponúka v sezóne 2018 možnosť inseminácie kobýl,
respektíve zakúpenia čerstvých inseminačných dávok od špičkových oldenburských žrebcov

časopis chovateľov
a milovníkov koní,
časopis pre kontrolu
úžitkovosti chovu koní.
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3862 Quinnus II

QUINNUS II

Plemeno : Oldenburský teplokrvník
Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2004
Miery : 171 / 180 / 205 / 22,0
Stanica : NŽ Topoľčianky, š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
Telefón : 037/630 16 13-5
Chovateľ : Breher Georg, Nemecko
Majiteľ : Gestüt Sprehe, GmbH, Nemecko
Držiteľ : NŽ Topoľčianky, š.p.
Výkonnosť : Skok 145 cm
Info : e-mail: irc@nztopolcianky.sk; web: www.nztopolcianky.sk
4522 Quidam‘s Rubin
Morika

Quidam de Revel
Helvecia
Grannus
Monie

Vychádza 4x ročne.

100 Lord Weingard
Plemeno : Oldenburský teplokrvník
Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2001
Miery : 167 / 178 / 197 / 22,0
Stanica : NŽ Topoľčianky, š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
Telefón : 037/630 16 13-5
Chovateľ : Schürmann Heiner, Nemecko
Majiteľ : Gestüt Sprehe, GmbH, Nemecko
Držiteľ : NŽ Topoľčianky, š.p.
Výkonnosť : Výkonnosť „T“ - CSI 3*
Info : e-mail: irc@nztopolcianky.sk; web: www.nztopolcianky.sk
Lordanos
Weinland

Grafická úprava:
Ing. Ivan Kido

5055 Landos po Lord
W-Ashley po Ahorn Z
Landadel po Landgraf I
Weingard po Weinstern

Lord Weingard

Predplatné + poštovné:
4 čísla 9,04 EUR
Cena priamy predaj:
1,66 EUR
Členovia ZCHKS zdarma.
Registrované MK SR
Reg.číslo:
EV 3351/09
Distribúcia:
ZCHKS
tel.:+421 37 630 15 59
email:
svetkoni@horses.sk

Lord Weingard

Z tradičných akcií nebude chýbať
ďalší ročník šampionátu mladých koní,
„Pohár ZCHKS“ vo furmanských súťažiach či regionálne výstavy koní.
V medzinárodnom meradle by sme
chceli v tomto roku prezentovať plemeno furioso na medzinárodnej výstave v maďarskom Hódmezővásárhely,
a slovenskí furmani si zmerajú svoje
sily v otvorených Spoločných majstrovstvách ČR a SR v českom Klokočove.
Na svoje si prídu aj milovníci tradičnej
orby dvojzáprahmi v Senohrade.
Dovoľte mi zapriať Vám v roku 2018
veľa chovateľských a športových úspechov!

Foto na obálke:
Muránska planina – Veľká Lúka

Foto: N. Podolinská
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
Parková 13, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika
marketing@nztopolcianky.sk, www.nztopolcianky.sk
tel: + 421 37 630 16 13-15, fax: + 421 37 630 16 11

Po dlhej zime prichádza jar, na ktorú každý chovateľ netrpezlivo čaká. Jar
– to je obdobie nového života. Pomaly
sa rodia nové žriebätá, ďalšia generácia. Opätovne sa dostavuje to zvláštne
napätie a nádej, že žriebä, ktoré sa
nám narodilo, bude šampión. Nie vždy
to dopadne podľa našich predstáv, no
i napriek tomu to skúšame rok čo rok.

Dátum vydania:
15. marec 2018

FG
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INFOSERVIS

INFOSERVIS
Predvýbery a skúšky výkonnosti
teplokrvných žrebcov športového
typu do populácie ST a žrebcov
plemena furioso
Predvýbery do 70-dňového testu sa uskutočnia dňa
15. 5. 2018 v Motešiciach (len furioso a nonius), dňa
16. 5. 2018 v JK Mackovjak Spišská Nová Ves a dňa
24. 5. 2018 v JK Slávia SPU Nitra. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk)
zašlite do 30. apríla 2018! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia o pôvode žrebca. Skúšky
výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu do
populácie ST sa uskutočnia dňa 3. 10. 2018 a skúšky
výkonnosti žrebcov plemien furioso a nonius sa uskutočnia dňa 25. 10. 2018. Miesta budú spresnené na základe
výberového konania.

Výberové konanie
Prihlášky do výberového konania na usporiadanie
výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového
typu a žrebcov plemien furioso a nonius v roku 2018 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2018!

Predvýber chladnokrvných žrebcov
Predvýbery do 60-dňového testu sa uskutočnia dňa
12. 5. 2018 v Morovne a dňa 16. 5. 2018 v SCHK Dobšiná. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2018!
Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia
o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti chladnokrvných
žrebcov sa uskutočnia dňa 31. 10. 2018. Miesto VS bude
spresnené podľa prihlásených žrebcov.

Predvýber žrebcov slovenského
športového pony a ostatné plemená
Predvýber do 60-dňového testu sa uskutoční na Veľkom Poli dňa 6. 6. 2018 v spoločnosti Roľan, s. r. o., Horná Ždaňa. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2018!
Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia
o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti žrebcov a kobýl SŠP
sa uskutočnia na Veľkom Poli dňa 30. 10. 2018.

Výkonnostné skúšky kobýl všetkých
plemien
Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl
všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský
teplokrvník, furioso, angloarab, nonius, hafling, norik,
belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich
kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje
žiadosti o výkonnostné skúšky kobýl zaslali na adresu
ZCHKS do 30. apríla 2018. Výkonnostné skúšky kobýl sa
uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.
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Centrálny zvod kobýl a predvýber
žrebcov plemena hafling
Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov
plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber
žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa
1. 9. 2018 v areáli Podzámocký dvor Podzámčok. Žiadame všetkých majiteľov kobýl a žrebcov, aby potvrdili
svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných
kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

Akceleračné programy plemien koní
– výzva majiteľom
ZCHKS vyzýva všetkých majiteľov kobýl a žrebcov
plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník,
furioso, hafling, belgik, norik, norik muránsky a plemená
pony) o deklarovanie výkonnosti koní potvrdením UCHO

v rámci EÚ. Športovú výkonnosť koňa deklaruje majiteľ
prostredníctvom oficiálnych výsledkov (FEI alebo príslušná národná federácia). Termín zasielania písomnej
Žiadosti o zaradenie do AP na rok 2018 je do 30. 5. 2018.
U kobýl, ktoré v AP už boli zaradené, je potrebné zaslať
po zaregistrovaní žriebäťa po žrebcovi z AP žiadosť
o platbu.

ZOZNAM CHOVATEĽSKÝCH AKCIÍ V ROKU 2018
Akcia

Miesto

Termín

Predvýber žrebcov GR

NŽ Topoľčianky, š. p.

10. 5. 2018

Pravidlá furmanov 2018

Predvýber chladnokrvných žrebcov

Morovno

12. 5. 2018

K 1. 1. 2018 boli Predstavenstvom ZCHKS schválené
„Pravidlá furmanských súťaží na rok 2018“. Plné znenie
nových pravidiel nájdete na www.horses.sk.

Predvýber žrebcov plemien furioso a nonius

Čierna Voda

15. 5. 2018

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

JK Mackovjak Spišská Nová Ves

16. 5. 2018

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky, výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

SCHK Dobšiná

16. – 17. 5. 2018

Predvýber teplokrvných žrebcov - západ

JK SPU Nitra

24. 5. 2018

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2017
inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali kópiu Potvrdenia
o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené
organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej
knihe. Zároveň je potrebné predložiť DNA typ žrebca
(inseminačnej dávky). Bez uvedených dokladov nebude
možné vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného z inseminácie.

Bonitácia ŠCH plemena furioso

Motešice a Cetuna

29. 5. 2018

Bonitácia chovu plemena SŠP, predvýber žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

6. 6. 2018

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Podzámčok

1. 9. 2018

Výkonnostné skúšky kobýl slovenského teplokrvníka

výberové konanie

október 2018

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov do populácie slovenského teplokrvníka

výberové konanie

3. 10. 2018

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka

výberové konanie

6. – 7. 10. 2018

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

SCHK Dobšiná

17. – 18. 10. 2018

Doloženie stanovenia DNA typu

Výkonnostné skúšky žrebcov GR

NŽ Topoľčianky, š. p.

18. 10. 2018

Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa v roku 2017
narodili kone z inseminácie a nemajú ešte vystavené
identifikačné doklady, aby zaslali stanovený DNA typ
týchto koní. Bez uvedených dokladov nie je možné vystaviť potvrdenie o pôvode a pas koňa. Nakoľko v zmysle Nariadenia 2015/262 je povinnosťou vystavujúcej
organizácie vystaviť pas najneskôr do jedného roku
od narodenia žriebäťa, po tomto termíne musí organizácia vystaviť na uvedeného koňa duplikát pasu.

Bonitácia ŠCH plemena furioso

Motešice a Cetuna

23. 10. 2018

Výkonnostné skúšky žrebcov plemien furioso a nonius

výberové konanie

25. 10. 2018

Bonitácia chovu plemena SŠP, výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

30. 10. 2018

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

výberové konanie

31. 10. 2018

Inseminácia kobýl

Online plemenné knihy
Online
plemenná
kniha
bola
aktualizovaná
k 15. 2. 2018. Nachádza sa na stránke www.horses.sk.
V prípade, že kone vo vašom vlastníctve nemajú v online PK zverejnenú fotografiu, po zaslaní zootechnickej
fotografie bude PK aktualizovaná.

Členský príspevok na rok 2018
ZCHKS upozorňuje svojich členov, ktorí nemajú uhradené členské príspevky na rok 2018, na pozastavenie
zasielania oficiálnych tlačovín ZCHKS (Svet koní, kalendár, zoznam žrebcov).

Rady plemenných kníh
Predstavenstvo ZCHKS na svojom zasadaní schválilo
nových členov rád plemenných kníh plemien v kompetencii ZCHKS.

Výberové konanie na usporiadanie Šampionátu mladých koní slovenského
teplokrvníka 2018
ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie Šampionátu mladých koní slovenského teplokrvníka (4 až
7-ročných) v termíne 6. – 7. októbra 2018. Podmienky pre uchádzačov:
− jazdecký areál s jazdeckou plochou a opracoviskom (povrch: piesok, geotextília);
− ustajnenie pre 50 – 60 koní;
− možnosť ubytovania a stravovania jazdcov v areáli, resp. maximálne do 10 km od areálu;
− prekážkový materiál;
− technické zabezpečenie (ozvučenie, personál na kolbisku a opracovisku);
− finančné podmienky prenájmu.
Ponuky zasielajte do 30. 3. 2018 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Výberové konanie na usporiadanie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských
súťažiach 2018“
ZCHKS vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie finále „Pohára ZCHKS vo furmanských súťažiach 2018“. Predpokladaný termín finále: 13. 10. 2018. Podmienky pre uchádzačov:
− areál s trávnatou plochou – min. rozmery 70 x 100 m, vítané sú nerovnosti terénu ako zvlnenie,
vodná priekopa a pod.;
− ustajnenie pre 20 koní;
− zabezpečenie ubytovania a stravovania furmanov v areáli, resp. maximálne do 10 km od areálu;
− technické zabezpečenie (ozvučenie, personál);
− finančné podmienky prenájmu.
Ponuky zasielajte do 30. 3. 2018 na adresu: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

Svet koní
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OPRAVY V KATALÓGU ŽREBCOV
4877 Szamir

SMERNICA FINANČNÝCH
NÁHRAD ZA VÝKON
FUNKCII V ZCHKS NA
ROK 2018

800,- €

Plemeno : Arabský plnokrvník
Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2013
Miery : 161 / 170 / 174 / 19,7
Stanica : Dlhá nad Váhom (L. Takács, Dlhá nad Váhom 350, Šaľa 5)
Telefón, e-mail : 0902/654 775; takacs.szilvia73@gmail.com
Chovateľ : L. Sarkány, Trstice
Majiteľ : L. Takács, Dlhá nad Váhom (Šaľa)
Výkonnosť : VS 2017 - Elita
Výber pre Or1/1
Coaltown

3795 Nour Hayati

Kerima
Hakim

4157 Salima P

Zasadanie Predstavenstva ZCHKS
Účasť na zasadaní
predseda predstavenstva - 50,- €
člen predstavenstva
- 35,- €
Náhrady za cestovné
- 0,183 € / km
Práca v hodnotiacich komisiách
(predvýbery, výkonnostné skúšky)
Členstvo v komisii
predseda komisie
člen komisie
Náhrady za cestovné
- 0,183 € / km

- 25,- €
- 20,- €

Práca v hodnotiacej komisii
na výstavách
Regionálne výstavy
predseda komisie
člen komisie
Medzinárodné výstavy
predseda komisie
člen komisie
Náhrady za cestovné
- 0,183 € / km

3842 Carakas

- 50,- €
- 35,- €

100,- € + 170,- €

Plemeno : Holštýnsky kôň
Farba : Beluš
Rok narodenia : 2012
Miery : 174 / 184 / 197 / 22,0
Stanica : Považany (K. Trebatická, 916 26 Považany)
Telefón, e-mail : 0905/610 221; jk.equinox@gmail.com
Chovateľ : A. Torsten, Nemecko
Majiteľ : M. Kováčová, Ratnovce
Výkonnosť : VS 2015 – Elita

Nizza VI

3774 North Star XIV (NS XI-1) Maxim

168 North Star VIII (NS VI-16) Rekord
269 Mandel
201 Kasr El Nil I (KEN – 29)
982 Catalin III-35

4639 Wilson

Za výkon funkcie rozhodcu sa
počíta časové obdobie začínajúce
1 hodinu pred začiatkom prvej
súťaže a končiace pol hodinu po
skončení poslednej súťaže.
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500,- € AP

Plemeno : KWPN
Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2003
Miery : 175 / 185 / 201 / 22,0
Stanica : Kolíňany (okr. NR) (prof. Ing. M. Halo, PhD., Nitra)
Telefón, e-mail : 0905/521 528; marko.halo@uniag.sk
Chovateľ : F. J. Morssink, Hegelsom, Holandsko
Majiteľ : Žrebčinec V. Šariš SK, s.r.o., Veľký Šariš
Výkonnosť : Skok „ST“

Now Or Nevers

Náhrady rozhodcom furmanských
súťaží
Hlavný rozhodca (technický
delegát) - 7,- € / hod.
Členovia rozhodcovského zboru
- 6,- € / hod.
Časomiera - 20,- € / podujatie
Náhrady za cestovné
- 0,183 € / km

250,- €

Plemeno : Furioso
Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2009
Miery : 161 / 170 / 188 / 21,0
Stanica : Motešice – Žrebčín (S. Žufová, Žrebčín Motešice, 913 26)
Telefón, e-mail : 0903/722 330; furioso@furioso.sk
Chovateľ : SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob
Majiteľ : SHR Dr. S. Magál, Chorvátsky Grob
Výkonnosť : VS 2012 – Elita

3115 Kasr El Nil I-13 Carmen

Larinka

Voltaire
Imke
Belisar
Rarinka po Solaris

3872 Goro

100,- €

Plemeno : Slovenský športový pony
Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2013
Miery : 142 / 152 / 170 / 16,5
Stanica : Veľké Pole (Roľan, s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04)
Telefón, e-mail : 0904/301 383; osuchova@klasholding.sk
Chovateľ : Roľan, s. r. o., Nová Baňa
Majiteľ : Roľan, s. r. o., Veľké Pole
Výkonnosť : VS 2017 – Trieda I

3557 Orion
VP-51 Rača (Nv-8)

Pittsburgh (CZE)
Viersta (CZE)

Dohodou

Výber pre A1/1
Arcaro (IRE)
Pásztordal (HUN)
Ron Stevens (USA)
Verukosa (CZE)

1. Licentácia plemenných žrebcov

2. Agenda ZCHKS ako uznanej
chovateľskej organizácie
V plemenných knihách ZCHKS eviduje 13 580 aktívnych
koní. Celkovo spolu s ostatnými UCHO (NŽ Topoľčianky
a Závodisko Bratislava) je v PK evidovaných 17 021 aktívnych koní.
Pre chovateľov koní bolo vydaných 185 potvrdení
o zápise koní do PK pre potreby PPA (agroenvironmentálne opatrenie) na 1 116 koní. Z uvedených koní je 643
slovenských teplokrvníkov, 309 furiosov, 34 noniusov, 52
norikov muránskych a 79 koní SŠP.
Od 1. 1. do 31. 12. 2017 bolo vydaných 1 147 pasov
koní (v roku 2016 – 930 pasov), 301 potvrdení o pôvode
a 81 výpisov z plemennej knihy.
K 31. 12. 2017 bolo zaregistrovaných 1 830 zmien majiteľov v evidencii a pasoch koní plemien v gescii plemien
v gescii zväzu (v roku 2016 – 1 722 zmien).
Na Slovensko bolo v priebehu roka 2017 dovezených
418 koní (384 koní v roku 2016), z toho 196 z ČR, 55
z Nemecka, 44 z Maďarska, 33 z Holandska, 29 z Poľska,
20 z Rakúska, 10 z Belgicka, 9 z Francúzska, 6 zo Španielska, 5 zo Švajčiarska, po 2 z Chorvátska a Litvy, po jednom z Talianska, Ukrajiny, Anglicka, Dánska, Grécka,
Írska a Slovinska.
Podľa evidencie vrátených pasov bolo v roku 2017 vyvezených do Poľska 165 koní (porážka). Z hlásení o úhynoch v roku 2017 vyplýva, že uhynulo 89 koní.

3. Predvýbery žrebcov a kobýl

3479 Dukát s.v.
VP-28 Halena
4484 Navaro
VP-8 Clivá

Vogastisburg (SLO)
Plemeno : Anglický plnokrvník
Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 1999
Miery : 162 / 173 / 185 / 22,0
Stanica : Blahová
Telefón : 0903/455 064
Chovateľ : PhDr. P. Matulník, Bratislava
Majiteľ : MUDr. P. Matulník, Bratislava
Výkonnosť : Pozri www.zavodisko.sk

Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 Predstavenstvo ZCHKS
zasadalo 2. 2., 13. 7., 7. 11. a 12. 12. 2017. V období
január – december 2017 pracovníci ZCHKS zabezpečovali
štandardné úlohy vyplývajúce z oprávnenia na výkon činností.
K 31. 12. 2017 bolo v ZCHKS registrovaných 320 subjektov, z toho 24 právnických a 296 fyzických osôb.
Z uvedeného počtu nemalo ku koncu roka uhradený
členský príspevok za rok 2017 osemnásť členov (3 PO
a 15 FO).

ZCHKS v súčinnosti s Výberovou komisiou pre chov
koní MPRV SR zabezpečil výber žrebcov. K 30. 12. 2017
pôsobilo v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii
162 plemenných žrebcov plemien v kompetencii ZCHKS,
ktorým bolo vydané osvedčenie na použitie v plemenitbe
na rok 2017 (v roku 2016 to bolo 134 žrebcov, v roku 2015
- 134, v roku 2014 – 140). Na základe ukončených výberov
bol vydaný Zoznam plemenných žrebcov 2017 vo farebnom formáte.
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Pericula
Corofino I
Zukunft V

Cachas
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- 35,- €
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Na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov na rok 2017 sa uskutočnili riadne
predvýbery v jazdeckom areáli Čierna Voda (furioso) a JK
Mackovjak Spišská Nová Ves (populácia ST). Predvýber
chladnokrvných žrebcov sa uskutočnil v rámci furmanských pretekov v Morovne. Predvýber žrebcov plemena
hafling sa uskutočnil v rámci zemplínskej výstavy v Michalovciach. Na základe žiadosti JMC Lužany sa uskutočnil individuálny predvýber v rámci predvádzania žrebcov
v Prešove.

4. Jarné a jesenné bonitácie koní a VS
V ŠCH Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná, v ŠCH furioso
v Motešiciach a v chove SŠP na Veľkom Poli sa uskutočnili
bonitácie koní za účasti ZCHKS. V rámci bonitácií boli
predvybraté kobyly plemien furioso, slovenský teplokrvník a SŠP. Súčasťou bonitácie v Dobšinej boli VS kobýl
norika muránskeho.
Na základe požiadavky súkromných chovateľov
koní z Bratkovice, Málinca, Malej Čausy a zo ŠCH Lesy
SR, š. p., SCHK Dobšiná sa uskutočnili predvýbery a následne výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov plemien percheron a norik muránsky.
V jazdeckom areáli Mackovjak Spišská Nová Ves sa
uskutočnili výkonnostné skúšky troch teplokrvných žrebcov a následne šiestich kobýl.
V jazdeckom areáli Čierna Voda sa uskutočnili výkonnostné skúšky žrebca a kobýl plemena furioso, a 1 slovenskej teplokrvnej kobyly.
V jazdeckom areáli Slovenská Ľupča sa uskutočnili výkonnostné skúšky kobýl plemena slovenský teplokrvník.
V spoločnosti Roľan, s. r. o., Veľké Pole – Penhýbel sa
v rámci jesennej bonitácie uskutočnili výkonnostné skúšky žrebca a kobyly SŠP.
V spoločnosti Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave sa
uskutočnili výkonnostné skúšky kobýl plemena furioso.

5. Dotácie
ZCHKS podal na PPA žiadosti na dotačné tituly:
• Plemenná kniha - 70 452,00 EUR
• Kontrola úžitkovosti
(výkonnostné skúšky, odchovne) - 17 828,32 EUR
• Výstavy („AX 2017“ Nitra, Topoľčianky,
„Kôň 2017“ Trenčín) - 19 546,00 EUR
Všetky finančné prostriedky boli zo strany PPA poukázané na účet ZCHKS. Po podpise zmluvy na výstavy došlo
zo strany MPRV SR k zmene miesta a dátumu výstavy
„Kôň 2017“, výstava sa uskutočnila 15. 9. 2017 v Topoľčiankach.

6. Publikácie vydávané ZCHKS
Zväz pokračuje vo vydávaní časopisu Svet koní.
K 31. 12. 2017 vyšli štyri farebné čísla a farebný zoznam
žrebcov 2017. Finančne sa ZCHKS podieľal na vydaní
publikácie „Pôvodný slovenský kôň západokarpatský
hucul“ – autor S. Hitrík. Po prevzatí kompetencií vystavovania pasov od 1. 1. 2016 sa podľa potreby aktualizujú
na www.horses.sk online plemenné knihy plemien koní,
ktorým ZCHKS vedie plemennú knihu. Posledná aktualizácia v roku 2017 sa uskutočnila k 15. 12.

7. Furmanské preteky
Uskutočnilo sa deväť plánovaných kôl furmanských
súťaží podľa kalendára na rok 2017 (Hričovské Podhradie, Vitanová, Nová Bystrica, Morovno, Podolie, Velušovce, Chocholná - Velčice, Lapáš). V mesiaci október sa
uskutočnili Medzinárodné furmanské preteky krajín V 4
za účasti ministerky pôdohospodárstva. Podrobné zhodnotenie furmanských súťaží ako aj medzinárodných súťaží V 4 bolo zverejnené v časopisoch SK 1 – 4/2017.

Svet koní
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8. Šampionát mladých koní 2017
V polovici októbra, v dňoch 14. – 15. 10. 2017, veľmi
dobre pripravený jazdecký areál firmy Cedos, s. r. o.,
Trenčín privítal v Nozdrkovciach účastníkov dvanásteho
ročníka Šampionátu mladých koní a Šampionátu pony,
organizovaného Zväzom chovateľov koní na Slovensku.
Za príjemného jesenného počasia sa v 11 súťažiach
stretlo 90 jazdeckých dvojíc z 25 oddielov. Celý priebeh
súťaží ako i spoločenský večer potvrdil, že šampionát si
našiel pevné miesto v športovom kalendári slovenských
jazdcov.

SUMÁR VS ŽREBCOV A KOBÝL V ROKU 2017
Žiaková a SŠP – Roľan, s. r. o.), Na pozvanie chovateľov
moravského teplokrvníka sa slovenská výprava v zložení
Ing. K. Žiaková a spoločnosť Suelin, s. r. o., Bukovec
pri Myjave zúčastnila výstavy koní v Tlumačove. Na ME
haflingov v Pardubiciach nás reprezentovalo šesť haflingov, a orby dvojzáprahmi v Pardubiciach a Prostějove sa
zúčastnil M. Veterník. Podrobné informácie o výstavách
a prezentácii slovenských koní v zahraničí boli publikované v jednotlivých číslach zväzového časopisu. Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených koní (5 koní) sa neuskutočnila výstava v Motešiciach, plánovaná na 3. 9. 2017.

10. Legislatíva

9. Výstavy
Z plánovaných výstav pod gesciou ZCHKS sa uskutočnila výstava v Michalovciach 20. 5. 2017, Celoslovenské
dni Poľa v Dvoroch nad Žitavou 6. – 7. 6. 2017, v Dlhej
nad Oravou 1. 7. 2017, NVHZ v rámci Agrokomplexu
v Nitre 17. – 20. 8. 2017 a výstava koní v Topoľčiankach 15. 9. 2017. Okrem výstav sa uskutočnila prezentačná akcia Kone v parku (Trenčianske Teplice
15. – 16. 7. 2017). GR koní slovenský teplokrvník a SŠP
sa zúčastnili Výstavy plemien HZ v skanzene Vychylovka 16. 7. 2017. V rámci medzinárodných výstav sa
členovia ZCHKS zúčastnili výstavy v Brne (furioso – Ing.

Na základe žiadosti MPRV SR poverilo od 1. 6. 2017
ZCHKS vedením plemenných kníh pre plemeno angloarab a somár domáci. Zároveň došlo k aktualizovaniu štatútov PK a šľachtiteľských programov v zmysle Nariadenia EÚ 262/2016. Zväz pokračuje v zverejňovaní údajov
z Centrálneho registra zmien koňovitých zvierat v rámci
SR. Sumár zmien (dovoz, vývoz, úhyn, narodenie) je
zverejňovaný dvakrát za mesiac na www.horses.sk.
FG

1. Stavy koní v SR
Rok

Počet koní (ks)

Rok

Počet koní (ks)

1965
1970
1975
1980
1985
1990
1994
2000

89 010
68 905
35 858
20 489
18 497
13 595
11 188
9 516

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2017

8 328
8 222
8 017
11 068
11 931
14 622
13 409
17 021

2. Rozdelenie aktívnej populácie koní podľa plemien a plemenných skupín
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Pč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno koňa
NN I-83 Táňa
NN I-78 Tajga
HS-69 Taška
ZS-43 Tilda
HS-58 Toja
HS-63 Taverna
HS-55 Tekla
HS-71 Tereza
PE-39 Ozvena

Nar.
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2009

Majiteľ
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Les-ov, s. r. o., Lipt. Teplička

Typ
8,33
8,40
8,13
8,33
8,30
8,30
8,07
8,40
8,20

Exter.
8,29
8,40
8,17
8,31
8,36
8,18
8,05
8,14
8,14

Výkon.
8,49
8,78
8,56
8,75
8,53
8,41
8,66
8,72
8,49

Spolu
8,38
8,56
8,33
8,50
8,42
8,29
8,31
8,43
8,30

Trieda
Elita
Elita
Elita
Elita
Elita
Elita
Elita
Elita
Elita

Dobšiná (25.5.´17), Bratkovica (29.5.´17), Malá Čausa (14.6.´17) – žrebce ~ norik muránsky, percheron
Pč
1.
2.
3.
4.
5.

Meno koňa
Diablotin D´Arz.
Chablic D´Arz.
HS-59 Titlis
ZS-40 Sebastián
HS-67 Timur

Nar.
2013
2012
2013
2012
2013

Majiteľ
Kubiš Martin, Bratkovica
Kubiš Martin, Bratkovica
Urda Ján, Málinec
Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná
Mak Juraj, Malá Čausa

Typ
7,37
8,07
8,37
8,10
8,30

Exter.
7,22
7,55
8,32
7,73
8,09

Výkon.
7,34
7,63
7,34
8,59
8,44

Spolu
7,29
7,68
7,91
8,15
8,27

Trieda
I.
I.
I.
Elita
Elita

Typ
8,52
8,20
8,54

Exter.
8,52
8,09
8,39

Výkon.
8,43
8,60
8,59

Spolu
8,46
8,42
8,54

Trieda
Elita
Elita
Elita

Spišská Nová Ves (5.10.´17) – teplokrvné žrebce športového typu
Pč
1.
2.
3.

Meno koňa
Galant M
Guidam de la Bryere
Codex

Nar.
2014
2014
2014

Majiteľ
Mackovjak Michal, SHR, SNV
ATREX, s. r. o., SNV
Cigan Miroslav Ing., JMC Lužany

Čierna Voda (24.10.´17) – žrebec ~ furioso, kobyly ~ furioso, slovenský teplokrvník

Štatistické ukazovatele v chove koní

Plemeno
originálny arab / arab
furioso / moravský teplokrvník
hucul
lipican
nonius
shagya arab
chladnokrvné
krížence
netradičné plemená
slovenský športový pony
pony ostatné
hafling
ostatné teplokrvné
slovenský teplokrvník
westernové plemená
zebra / kulan / kôň Przewalského
anglický plnokrvník
Spolu koní

Dobšiná (25.5.´17) – kobyly ~ norik muránsky

Počet
556
572
619
856
134
687
1 678
1 606
242
309
1 213
404
2 703
3 598
1 077
29
738
17 021

Pč
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meno koňa
Furioso XXXV-56 Flótás
Furioso XXXVIII-3 Red Wiloow
Przedswit XXIX-13 Terezka
Przedswit XXIX-9 Topka
Przedswit XXXII-6 Pralinka
Tľapka

Nar.
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Majiteľ
Furioso,
Furioso,
Furioso,
Furioso,
Furioso,
Furioso,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

r.
r.
r.
r.
r.
r.

o.,
o.,
o.,
o.,
o.,
o.,

Chorv.
Chorv.
Chorv.
Chorv.
Chorv.
Chorv.

Grob
Grob
Grob
Grob
Grob
Grob

Typ
8,87
8,07
7,57
8,07
8,60
7,50

Exter.
8,02
7,77
7,26
7,76
7,91
7,28

Výkon.
8,13
7,77
6,81
7,98
8,09
7,86

Spolu
8,26
7,82
7,00
7,95
8,15
7,67

Trieda
Elita
I.
II.
I.
Elita
I.

Typ
7,20
7,27

Exter.
7,90
7,55

Výkon.
7,49
7,62

Spolu
7,52
7,54

Trieda
I.
I.

Veľké Pole (25.10.´17) – žrebec, kobyla ~ slovenský športový pony
Pč
1.
2.

Meno koňa
Henry
Honey

Nar.
2014
2014

Majiteľ
Roľan, s. r. o., Veľké Pole
Roľan, s. r. o., Veľké Pole

Spišská Nová Ves (29.10.´17) – kobyly ~ slovenský teplokrvník
Pč
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meno koňa
Cassiopaya II-NF
Cassiopaya
Farina M
Guiana M
Kiwi
Oklanda Ornesca

Nar.
2014
2013
2014
2014
2014
2014

Majiteľ
Kuchár Zdeno, SHR, SNV
Kuchár Zdeno, SHR, SNV
Mackovjak Michal, SHR, SNV
Mackovjak Michal, SHR, SNV
Kuchár Zdeno, SHR, SNV
Félixová Katarína - KATY, Vlčany

Typ
8,50
8,10
8,40
8,10
7,80
8,00

Exter.
7,92
8,20
8,22
8,47
7,40
8,10

Výkon.
8,05
8,30
7,96
7,58
7,59
8,09

Spolu
8,11
8,20
8,10
7,86
7,60
8,07

Trieda
Elita
Elita
Elita
I.
I.
I.

Výkon.
7,51
8,08

Spolu
7,80
8,15

Trieda
I.
Elita

Výkon.
7,73
7,48
7,32
7,84
8,35

Spolu
7,45
7,38
7,10
8,10
8,43

Bukovec pri Myjave (6.12.´17) – kobyly ~ furioso
Pč
1.
2.

Meno koňa
Furioso XLIV-2 SK Brazil
Gidran XXIII-5 SK Firüze

Nar.
2014
2013

Majiteľ
Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave
Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave

Typ
8,40
8,40

Exter.
8,08
8,11

Slovenská Ľupča (18.12.´17) – kobyly ~ slovenský teplokrvník
Pč
1.
2.
3.
4.
5.

Meno koňa
Wavo Aretha
Wavo Arleta
Wavo Corine
Wavo Finwara
Wavo Lanette

Nar.
2014
2014
2014
2014
2014

Majiteľ
Wavo horses,
Wavo horses,
Wavo horses,
Wavo horses,
Wavo horses,

s.
s.
s.
s.
s.

r.
r.
r.
r.
r.

o.,
o.,
o.,
o.,
o.,

Pusté
Pusté
Pusté
Pusté
Pusté

Úľany
Úľany
Úľany
Úľany
Úľany

Typ
7,00
7,20
6,80
8,40
8,50

Exter.
7,03
7,28
6,83
8,58
8,58

Trieda
I.
I.
I.
Elita
Elita

Svet koní
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PREHLIADKA CHLADNOKRVNÝCH ŽREBCOV

TRENČÍN - NOZDRKOVCE, 10. 2. 2018

Po minuloročnej prehliadke
teplokrvných žrebcov v Prešove
prišla zo strany majiteľov a širokej chovateľskej verejnosti
požiadavka na prezentáciu chladnokrvných plemenných žrebcov.
ZCHKS pripravil takúto prezentáciu 10. februára 2018 v spolupráci so spoločnosťou Cedos, s. r. o.,
Trenčín - Nozdrkovce.
Na výzvu ZCHKS k účasti
reagovalo
okamžite
pätnásť
majiteľov žrebcov. Nakoniec sa
prehliadky zúčastnilo dvanásť
žrebcov, z toho jeden príslušník
plemena belgik, traja predstavitelia sliezskeho norika a osem
norikov muránskych. Škoda, že
na výzvu s cieľom prezentácie
chovu chladnokrvných koní nereagovali aj chovatelia zo stredného Slovenska. Plakať nad malým
počtom pripustených koní ich
žrebcami a nič pre to neurobiť
– to nie je cesta, ktorá pomôže
zvýšiť počty pripustených kobýl.
Stále platí staré známe „Lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť“.
Prehliadky sa zúčastnilo niekoľko pozoruhodných žrebcov
z ČR (2868 Nacho Salazar ZV – jeden z najvýkonnejších chladnokrvných koní poslednej dekády;
1439 Sagem – niekoľkonásobný
majster ČR vo furmanských súťažiach). Z domácich akvizícií sme
mali možnosť vidieť zástupcov
plemena norik muránsky: úspešného reprezentanta SR vo furmanských súťažiach krajín V 4
v roku 2017 – plemenného žrebca
3818 Neugot z Netolic III Oidipus,
nestarnúceho Jantára (3714 Štart
IV), ako aj nádeje pre budúcnosť
– potomkovia importovaných rakúskych žrebcov 4595 Hochberg
Schaunitz XV a 4594 Zeisig
Schaunitz XV.
Poďakovanie patrí všetkým
majiteľom plemenných žrebcov,
ktorí do Nozdrkoviec merali cestu. Pevne veríme, že prvý ročník
prehliadky nebol len ojedinelou
akciou, ale bude mať svoje pokračovanie i v nasledujúcich rokoch a s početnejším zastúpením
plemenníkov.
FG
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NORIK MURÁNSKY - SLOVENSKÝ KLENOT
Chov chladnokrvných koní v súčasných podmienkach
poľnohospodárstva je vo veľkej miere odkázaný iba
na záujem jednotlivcov, ktorí tieto plemená koní využívajú ako svoje hoby, alebo v malej miere ako prostriedok podnikania v ťažbe dreva. Využitie koní v lesnom
hospodárstve má svojich odporcov i zástancov. Faktom
však zostáva, že napriek vysokému stupňu mechanizácie nie je možné priblížiť modernými mechanizačnými
prostriedkami všetku vyťaženú drevnú hmotu. Súvisí
to predovšetkým s terénnymi a klimatickými podmienkami. Boli, sú a aj budú ťažko prístupné terény, kde
jediným možným variantom približovania dreva bude
použitie koní. V súčasnosti je v lesníctve vysoko preferované prírode blízke obhospodarovanie lesov, jemnejšie výchovné a obnovné postupy, a využitie koní je tam
prioritné. Na Slovensku kvôli prírodným podmienkam je
potrebné ročne priblížiť koňmi 6 – 7 % všetkého vyťaženého dreva. Význam chladnokrvných koní bude narastať
aj pri približovaní dreva v chránených oblastiach a národných parkoch. Kôň sa dokáže obratne pohybovať
na strmých svahoch, na rozbahnenom teréne či zľadovatených miestach. Vykonáva prácu v podmienkach pre
traktor nevýhodných a pritom neprodukuje s prírodou
nezlučiteľné znečistenie prostredia.
Na Slovensku je história chovu chladnokrvných koní
krátka. K začiatku môžeme pripísať obdobie založenia
chovu chladnokrvných koní na Muráni, ktorý sa datuje
od r. 1950, kedy bol z podnetu Oblastného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave a vojenských orgánov
založený žrebčín na Veľkej Lúke pri Muráni. Hlavným
zámerom tohto chovu bola potreba produkcie koní horského typu pre lesné hospodárstvo a armádu. Do roku
1956 bol žrebčín strediskom správy lesného hospodárstva v Muráni. Po roku 1956 sa osamostatnil ako Správa
žrebčína pridelená k Lesnému závodu Muráň, a po jeho
zrušení v roku 1973 prešla pod pôsobnosť Lesného závodu Revúca ako Správa chovu koní Muráň. Od roku 1988
sídli vedenie správy chovu koní v Dobšinej. Počas svojej
existencie bola pre žrebčín charakteristická niekoľkonásobná zmena chovného cieľa ako výsledok meniacich
sa požiadaviek na exteriér a úžitkovosť ťažných koní
zo strany lesného hospodárstva, pričom jednotlivé
etapy nie sú presne časovo ohraničené a navzájom sa
prelínajú.
V rokoch 1950 – 1956 boli postupne okrem strediska
na Veľkej Lúke vybudované ďalšie 4 strediská: Paseky, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dobšiná a Betlanovce.
V súčasnosti je chov sústredený na dvoch strediskách
– Dobšiná a Veľká Lúka pri Muráni. V chove koní norika
muránskeho typu rozlišujeme tri základné etapy:
a) Chov huculov v čistokrvnej forme.
b) Zmohutňovací proces hucula krížením
s plemenami fjord, hafling a norik.
c) Chov s využívaním čistokrvného norika.
a) Chov huculov v čistokrvnej forme
Prvá etapa bola charakteristická pre päťdesiate roky.
Základom chovu bolo stádo huculských kobýl, resp. stádo kobýl huculského typu, vykúpené zo zemského chovu
východného Slovenska. Vykúpilo sa viac ako sto kobýl,
a všetky mladé kone sa museli podrobiť výkonnostným
skúškam, aby mohli byť zaradené do prevádzky v armáde či v lese. Modernizáciou autoparku armády strácal
10
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chov pre vojsko zmysel a zameral sa už len pre potreby
lesného hospodárstva.
b) Zmohutňovací proces hucula krížením
s plemenami fjord, halfling a norik
V druhej polovici päťdesiatych rokov požadovali
lesné závody kone s väčším telesným rámcom a väčšou
hmotnosťou. Preto sa pristúpilo k zmohutňovaciemu
procesu hucula krížením s plemenami fjord, hafling
a neskôr plemenom norik. Cieľom takéhoto kríženia
začiatkom šesťdesiatych rokov bolo vytvorenie nového
plemena – slovenský horský kôň. Tento produkt mal mať
mohutnejší telesný rámec pri zachovaní dobrých úžitkových vlastností huculského plemena. Zámer sa čiastočne
podarilo dosiahnuť, ale pretože nie sú podklady vyhodnocujúce celý proces a nedosiahla sa tvarová a typová
vyrovnanosť podľa šľachtiteľského cieľa, nemôžeme
hovoriť o samostatnom plemene. V tomto zámere sa
preto ďalej nepokračovalo, a vytvorila sa úplne nová
koncepcia chovu koní na Muráni.
V rokoch 1960 – 1970 tvorili chladnokrvné kobyly približne polovicu muránskeho stáda. Boli to dcéry chladnokrvných kobýl, prípadne zmohutňovaných huculských
kobýl. Na jeho základe sa začala tretia etapa.
c) Chov norika
Koncom šesťdesiatych rokov sa pristúpilo k nákupu
chladnokrvných kobýl z Čiech a Moravy, ktoré boli pripúšťané importovanými norickými žrebcami, ich potomkami, ako aj žrebcami z vlastného chovu. V druhej
polovici sedemdesiatych rokov boli v plemenitbe použité žrebce plemena sliezsky norik. Začiatkom osemdesiatych rokov bola v spolupráci s Výskumnou stanicou pre
chov koní v Slatiňanoch vypracovaná koncepcia „Rozvoja chovu koní na Muráni pre roky 1984 – 1990“. Podľa
nej je potrebné zamerať sa na chov norika v čistokrvnej
forme, ktorý plne vyhovuje požiadavkám lesného hospodárstva. V roku 1991 bola vypracovaná „Koncepcia
chovu koní na SCHK Dobšiná“, ktorá bola aktualizovaná
v roku 1993. Táto koncepcia bola spracovaná z pohľadu
produkcie ťažných koní pre podnik Východoslovenské
lesy.
Hlavným bodom v celom smerovaní chovu koní na Muráni bol začiatok osemdesiatych rokov, kedy sa začína
uskutočňovať schválený koncepčný a konsolidačný zámer chovu koní s cieľom realizovať postupne prevodné
kríženie v tej dobe veľmi heterogénneho stáda matiek.
Tento koncepčný zámer zohľadňuje požiadavky lesnej
prevádzky a hovorí o potrebe chovu norika. K schváleniu koncepcie prevodného kríženia použitím norických
žrebcov viedol rad dôležitých aspektov. Jedným z nich
bola aj skutočnosť, že realizácia tohto trojplemenného
kríženia nepriniesla požadovaný efekt. Od tohto obdobia
sa plemenitba podradila tomuto cieľu. Do plemenitby sa
zaraďovali len plemenníky typické pre dané plemeno.
V histórii najúspešnejším chovateľským obdobím boli
deväťdesiate roky, o čom svedčí uznanie šľachtiteľského
chovu koní plemena norik muránskeho typu v roku 1995
a vyhlásenie chovu za génovú rezervu norika muránskeho typu a chránený chov v roku 1997. A čo je najpodstatnejšie, to je skutočnosť, ktorú prax sama ukázala,
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NORIK MURÁNSKY - SLOVENSKÝ KLENOT
že pri približovaní dreva v strmých, ťažko prístupných
terénoch s veľkým výškovým prevýšením, kde sa vyžaduje obratnosť a odolnosť voči nepriaznivým podmienkam,
je najlepšie využiteľný norický kôň.
Keď sa pozrieme trošku do jeho histórie, vidíme, že
jeho pôvod sa viaže k starorímskej alpskej provincii Noricum, ktorá sa nachádzala približne na území dnešného
Rakúska. Význam tejto provincie spočíval v obchode
so soľou. Cez toto územie prechádzali karavány nosných
koní a vozov, zásobujúce soľou väčšinu územia rímskeho
impéria. Chov norika sa v dvadsiatom storočí rozšíril
okrem svojej pôvodnej vlasti aj do iných krajín, a vzhľadom k určitej uzatvorenosti v jednotlivých chovných
oblastiach a vplyvom prostredia a spôsobu odchovu sa
vytvorili viaceré rázy tohto plemena. Jednotlivé rázy sú
typovo odlišné, napríklad norik bavorský je mohutnejší
ako norik rakúsky. Najznámejšími rázmi sú napríklad norik bavorský, sliezsky a na Slovensku norik muránsky.
Norik je kôň stredného rámca. Je obľúbený pre svoju výkonnosť a pevnú konštitúciu. Práve konštitúcia je
najdôležitejším selekčným kritériom pri jeho chove.
I napriek ťažkej práci je to kôň dlhoveký. Norik sa chová v niekoľkých líniách: Diamant, Nero, Elmar, Vulkan
a Schaunitz. Zakladateľmi boli: línia Diamant – žrebec
Bravo (narodený v r. 1877), línia Nero – žrebec Optimus
(nar. 1885), línia Elmar – žrebec Arnulf (nar. 1886), línia
Vulkan – žrebec Vulkan (nar. 1887) a línia Schaunitz – žrebec Amor (nar. 1888).
K týmto zakladateľom siahajú rodokmene chladnokrvných koní norika muránskeho, ktorého chovateľom
sú Lesy Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Revúca, Stredisko chovu koní Dobšiná. Ich chovným cieľom
je chladnokrvný kôň dospievajúci vo štvrtom až piatom

FASAVA 2017 - GOLD COAST, AUSTRALIA
predovšetkým charakter, konštitučná tvrdosť, temperament, ochota k práci, korektnosť a pravidelnosť pohybu
a ovládateľnosť. Za posledných 10 rokov absolvovalo výkonnostné skúšky pred zaradením do chovu 40 mladých
perspektívnych kobýl. Z toho 38 kobýl skončilo v triede
Elita a 2 kobyly v triede I. To je dôkaz, že zaraďovaniu
kobýl do základného stáda a príprave výkonnostných skúšok sa venuje náležitá pozornosť.
Prevádzkové objekty a obhospodarované územie chovu norika muránskeho je umiestené v dvoch národných
parkoch – v Národnom parku Slovenský raj a Muránska
planina. Už sama táto skutočnosť vyžaduje od chovateľa
realizáciu mimoriadnych opatrení pri zabezpečení chovu
koní. A niektoré tieto opatrenia zabezpečujúce režim
platný pre chránené územia vyžadujú ďalšie finančné
prostriedky. Spolupráca s vedením obidvoch národných
parkov je dobrá. Obidve strany rešpektujú vzájomné
pripomienky a hľadajú možnosti ako eliminovať prípadné
negatívne dopady chovu koní na prírodu. Hospodársky
dvor Dobšiná sa nachádza v oblasti mierne teplej a vlhkej, so strednou zimou, kde priemerná ročná teplota je
7,8°C. Hospodársky dvor Veľká Lúka sa nachádza v oblasti chladnej a vlhkej, kde je priemerná ročná teplota
5,5°C. Po stránke geomorfologickej sa stredisko nachádza v severnej časti Gemerského Rudohoria. Táto oblasť
je charakteristická veľmi členitým terénom so strednou
a silnou svahovitosťou. Medzi jednotlivými údoliami sa
vyskytujú náhorné plošiny. Priemerná nadmorská výška
poľnohospodárskych pozemkov je asi 850 m n. m. Z pohľadu pôdnych pomerov podstatnú časť tvoria hnedé
pôdy podzolové s plytkou pôdou. Územie Veľkej Lúky
po geomorfologickej stránke patrí do Muránskej planiny.
Reliéf terénu je členitý. Priemerná nadmorská výška po-

V auguste 2017 som sa ako jediný delegát Strednej
Európy zúčastnil na najväčšom Austrálskoázijskom veterinárnom kongrese FASAVA, ktorý je súčasťou WSAVA.
Austrália je pre stredoeurópskeho veterinára exotickou
destináciou a ponúka esteticko-emocionálny zážitok,
ktorý stojí za to vidieť.

Austrálsky konský priemysel je jedným z najväčších krajinných priemyslov a ročne prispieva
do austrálskej ekonomiky
6 miliardami dolárov.

Registračný poplatok je konkurenčný predraženým
európskym metropolám, a austrálska pohostinnosť vyváži dvadsať hodín v lietadle, hlavne keď si vyberiete
Singapour Airlines, kde zamestnávajú bezkonkurenčne
najkrajšie letušky na celom svete.

Proces
rozhodovania
nad spôsobom eradikácie
EI bol prispôsobený dôležitosti a významu tohto
priemyslu, a preto sa
prijalo rozhodnutie liečiť
a vakcinovať, nie eradikovať. V dôsledku toho sa
v budúcnosti môže výskyt
EI v Austrálii periodicky
opakovať.

Napriek bohatej ponuke hotelov zabezpečených organizátorom AVA som využil služby Booking com a vybral
si hotel priamo na pobreží Tichého oceánu v meste Gold
coast, ktoré bolo vzdialené od miesta kongresu Gold
coast Convention and Exibition Centre iba 20 minút
chôdze popri pobreží Tichého oceánu.
FASAVA 2017 bol kongres spojený so Svetovým dentálnym veterinárnym kongresom, kongresom Exotických domácich zvierat a Ornitologickým veterinárnym
kongresom. Neoddeliteľnou súčasťou bol aj dvojdňový
kongres pre veterinárne sestry.
Austrálski organizátori hostili veterinárov z celého
sveta, a prezentácia krajiny bola na exkluzívnej úrovni.
Uvítací ceremoniál bol v réžii pôvodných obyvateľov
austrálskeho kontinentu, ktorí predviedli umenie ľudí,
ktorí osídlili tento kontinent dávno pred tým, ako ho
objavili Európania. Pred príchodom bieleho človeka sa
na austrálskom kontinente hovorilo asi 500 jazykmi.
V Austrálii sa nevyskytuje besnota, influenza koní,
a leptospiróza psov je iba v jednej endemickej oblasti.
Chov králikov je prísne zakázaný v závislosti od štátu,
a veterinári sú povinní týchto majiteľov hlásiť.
Veľmi zaujímavou informáciou bolo pre mňa vypuknutie epidémie konskej influenzi (EI) v roku 2007, ktorá
bola jedinou veľkou epidemiologickou katastrofou v histórii a mala za následky obrovské finančné, sociálne,
obchodné, ľudské a zdravotné dôsledky.

roku, stredne veľkého obdĺžnikového rámca, s dobrým
osvalením. Jeho hlava je ťažšia, s výrazným okom, krk
stredne dlhý, stredne vysoko nasadený, s mierne výrazným kohútikom, lopatka dobre uhlovaná. Hrudník
je priestranný , stredne hlboký, dlhší a oválny, panva
oválna, zadok sklonený. Je to kôň silný, kostnatý, suchý,
kopytá má pevné, pružné, dobre utvárané. Kĺby sú menej
výrazné, sponka krátka, pevná. Norik muránskeho typu
je pracovitý a dobre ovládateľný kôň, primeraného temperamentu, dobrého charakteru, ľahko živiteľný, pohyblivý, so stredne priestornou chôdzou. Vhodný je najmä
pre horské oblasti.
Pred zaradením do plemenitby musia jedince absolvovať výkonnostné skúšky, ktoré pozostávajú z hodnotenia
exteriéru a výkonnosti. Pri posudzovaní exteriéru sa hodnotí plemenný typ, pohlavný výraz, telesná stavba a celkový súlad koňa. Pri posudzovaní výkonnosti sa hodnotí
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zemkov je 1 100 m n. m. Podstatnú časť pôdotvorného
substrátu tvoria vápence, typické pre toto krasové územie.
Tieto pôdno-klimatické podmienky, systém odchovu,
precízna chovateľská práca a prísne podmienky výberu
vytvárajú z chovu tohto koňa náš klenot, ktorý zbiera
úspechy doma i v zahraničí na chovateľských a športových podujatiach. Dôkazom je skutočnosť, že vo finále
furmanských pretekov z 10 párov kvalifikovaných koní
bolo 7 párov norika muránskeho. Tento fakt potvrdzuje
ústretovosť a komunikáciu vedenia SCHK Dobšiná s chovateľmi zo zemského chovu, ktorá je korunovaná záujmom o tento chovateľský klenot.
prof. Ing. M. Halo, PhD.,
Ing. V. Šmelko
Foto: Archív ZCHKS

Austrália bola do roku 2007 považovaná za krajinu
bez výskytu EI, avšak v auguste 2007 bola táto choroba
diagnostikovaná v dvoch karanténnych staniciach u 3
zo 79 importovaných koní pochádzajúcich z Európy, Japonska a USA. Spôsob úniku vírusu z karantény do populácie austrálskych koní sa nepodarilo zistiť ani napriek
podrobnému vyšetrovaniu.
Infekcia sa rozšírila do viac ako 10 000 chovateľských
usadlostí na území asi 280 000 štvorcových kilometrov
a mala za následok vakcináciu 140 000 koní na územiach štátov Nový Južný Wales a Queensland. Priame
náklady na potlačenie tejto vysoko nákazlivej infekcie
boli vyčíslené na 100 miliónov austrálskych dolárov,
a ďalších 260 miliónov stála pomoc vlády konskému
priemyslu. Austrália pôsobila dojmom krajiny vo vojne,
na hraniciach štátov boli ozbrojení vojaci, presun koní
bol prísne zakázaný.
Posledný klinický prípad bol zaznamenaný 25. decembra 2007, krajina bez výskytu EI bola provizórne vyhlásená 14. marca 2008, definitívne bez EI 30. júna 2008,
a OIE uznaná krajina bez výskytu EI v decembri 2008.

FASAVA 2017 hostila krajiny s obrovskou ekonomickou, kultúrnou a jazykovou
diverzitou a ukážkovo zvládla využitie konvergenčného
potenciálu multikulturalizmu, kde naša profesia patrí,
a kde člen Austrálskeho uvítacieho výboru privítal delegátov z Číny plynulou čínštinou.
Prednášajúci profesori mali klinické skúsenosti z reálnej praxe, a tomu zodpovedala aj vysoká úroveň a praktickosť prednášok. Možnosti hosťovania profesorov
na univerzitách v Austrálii, Veľkej Británii a USA dávajú
obrovskú pridanú hodnotu pre kvalitu štúdia, ktorá sa
následne odráža aj vo vysokej úrovni veterinárnej profesie v anglosaskom svete.
Neoddeliteľnou súčasťou boli sprievodné akcie ako
Aussie Party Night, kde som si mohol overiť ako sa strihajú tisícky oviec na austrálskych farmách, vychutnať
si pravý austrálsky steak. Mimochodom, Austrálčania si
držia prvenstvo v konzumácii mäsa na svete, a ponuka
jedál počas kongresu tomu aj zodpovedala.
Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva Currumbin
Wildlife Park, kde sa nachádza klasická austrálska fauna a flóra, a kde sídli aj najväčšia nemocnica pre divo
žijúce zvieratá Currumbin Wildlife Hospital. Prevádzka
nemocnice je zabezpečovaná väčšinou z charitatívnych
zdrojov a poskytuje veterinárnu starostlivosť pestrej
austrálskej divožijúcej faune od ikonických koál a kengúr až po korytnačky a vtáctvo.
Kolegovia v Austrálii sa živo zaujímajú o dianie v Európskej veterinárnej komunite, a pozitívnym javom je
nedostatok veterinárnych lekárov vstupujúcich do profesie, čo je príležitosť pre kolegov z východnej časti
EÚ, kde je naopak nadprodukcia absolventov.
Budúci rok sa FASAVA kongres bude konať v exotickom
Singapure, kde bude európska účasť možno vyššia, je to
predsa len kratšia letová vzdialenosť.
MVDr. R. Krištín, MRCVS
Veterinárna prax Brodzany
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SUMÁRNY KALENDÁR AKCIÍ 2018
Dátum

ZCHKS - družstvo

SUMÁRNY KALENDÁR AKCIÍ 2018
NŽ Topoľčianky, š. p.

13.1.
3.2.
10.2.

Prehliadka chladnokrvných plemenných žrebcov
– Trenčín - Nozdrkovce

17.3.

Súťaž v skoku vo voľnosti troj- a štvorročných koní
– Prešov

30.3.

Furmanské
preteky ZCHKS

Závodisko, š. p.,
Bratislava

Česká republika, Maďarsko

Dátum

ZCHKS - družstvo

NŽ Topoľčianky, š. p.

Hričovské
Podhradie

5.8.

„Výstava koní východného Slovenska“
– Zámutov

Dostihy

Vitanová

12.8.
16.8.
18.8.
19.8.

Veľká noc v Národnom žrebčíne
(30.3.-2.4.)

2.4.

Bratislava

15.4.

Bratislava

22.4.

Bratislava

29.4.

Rodinné výlety do Národného žrebčína
(28.-29.4.)

30.4.

Generálka „Dňa otvorených dverí“

1.5.

Deň otvorených dverí

Hódmezővásárhely (HU)
- Výstava HZ (furioso) (10.-12.5.)

Morovno

1.9.

15.5.

8.9.

16.5.

Predvýber teplokrv. žrebcov - východ – Spišská
Nová Ves (16.5.)

14.9.

Bratislava

Predvýber teplokrv. žrebcov
- západ – Nitra
Národní hřebčín Kladruby
n. Labem (CZ)
- Den starokladrubského koně
Bonitácia
– Motešice, Cetuna
„Cena Národného žrebčína“ – parkúrové
preteky (2.-3.6.)

40. „Turf-gala“

30.9.

Medzinárodné furmanské preteky českých
a slovenských furmanov pri príležitosti 100.
výročia vzniku ČSR
– Klokočov (CZ)

3.10.

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

17.10.

Bratislava (sobota)
Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Chovatelský den ZH Tlumačov

30.6.
„Výstava koní Orava 2018“
– Veličná

18.10.

Topoľčianky
Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Výběr hřebců do 70-denního
testu a zahájení testu

12.7.

4.8.

26. Slovenské derby

Hruboňovo
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Bonitácia
– Dobšiná

Bratislava

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- XXVI. národní přehlídka koní plemene
shagya arab

Bratislava

25.10.

Výkonnostné skúšky žrebcov furioso a nonius

28.10.

Bratislava
Bonitácia
– Veľké Pole
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP
– Veľké Pole

31.10.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

10.11.

Vyhodnotenie furmanskej sezóny 2018

28.11.

VS žrebcov GR
Hubertova jazda

23.10.

30.10.

Lipican Cup + otvorené drezúrne preteky
(27.-29.7.)

29.7.

Lapáš – Nový dvor

Pardubice (CZ)
- 128. Velká pardubická st.-ch.

Bonitácia
– Motešice, Cetuna

Majstrovstvá SR v drezúre (13.-15.7.)

„Výstava HZ génových zdrojov“
– Skanzen Vychylovka (15.7.)

27.7

Medzinárodné vytrvalostné preteky
(5.-7.10.)

„Pohár ZCHKS
2018“
- finále

20.10.

13.7.

15.7.

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka
(6.-7.10.)

21.10.
Dostihy

Lysá nad Labem (CZ)
- Výstava „Kůň 2018“ (21.-23.9.)

Spoločné
majstrovstvá SR
a ČR
– Klokočov (CZ)

14.10.
Topoľčianky

23.6.

„Kone v parku“
– Trenčianske Teplice (14.-15.7.)

26. Slovenský Saint
Leger
Chocholná
– Velčice

13.10.

Predvýber žrebcov a kobýl SŠP
– Veľké Pole (6.6.)

14.7.

Cyklomaratón Topoľčianky
(22.-23.9.)

29.9.

7.10.

Bonitácia
– Veľké Pole (6.6.)

8.7.

22.9.

6.10.

Dostihy

Klokočov (CZ)
- M ČR - kompletní soutěže
jednospřeží a dvojspřeží
(14.-16.9.)
Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Závěrečné zkoušky výkonnosti
hřebců ČT v 70-denním testu

5.10.

„Celoslovenské dni poľa“
– Dvory nad Žitavou (5.-6.6.)

7.7.

Bratislava (sobota)

Majstrovstvá SR – záprahy (15.-16.9.)

23.9.

26.5.

10.6.

26. Slovenské Oaks

21.9.
Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Svod tříletých klisen

23.5.

6.6.

Velušovce

19.9.

20.5.

5.6.

Rozlúčka s letom v Národnom žrebčíne
(29.8.-2.9.)

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orbe
dvojzárahmi
– Senohrad

16.9.

Bonitácia (16.-17.5.)
– Dobšiná

3.6.

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov
plemena hafling
– Podzámčok

15.9.

VS chladnokrvných kobýl
– Dobšiná (16.5.)

2.6.

Pardubice (CZ)
- MČR – těžký tah, ovladatelnost
(24.-26.8.)

2.9.

Predvýber žrebcov furioso a nonius – Čierna
Voda

29.5.

Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti
teplokrev. a chladnokrev. klisen
(24.8.)

29.8.

26. Veľká jarná cena
26. Jarná cena kobýl

24.5.

Senica

Bobrovecká dolina
- Vápenica

„Stredoslovenská výstava koní“
– Podzámčok

13.5.

17.5.

Agrokomplex Nitra
(ťažký ťah)

Pardubice (CZ)
- Výstava „Koně v akci 2018“
(25.-26.8.)

Predvýber žrebcov GR

12.5.

„Agrokomplex 2018“
Národná výstava hospodárskych zvierat
– Nitra (16.-19.8.)

26.8.

Rodinné výlety do Národného žrebčína
Predvýber chladnokrvných žrebcov
– Morovno

Topoľčianky

Medzinárodné vytrvalostné preteky
(24.-26.8.)

Šurany

10.5.

Česká republika, Maďarsko

Bratislava

25.8.

Nová Bystrica

6.5.
8.5.

Závodisko, š. p.,
Bratislava

24.8.

8.4.

28.4.

Furmanské
preteky ZCHKS

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Zkoušky výkonnosti
chladnokrevných hřebců po
ukončení 60-denního testu

Svet koní
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE ZCHKS
Po vydarenej sezóne 2017 došlo počas
zimnej prestávky k výrazným úpravám pravidiel furmanských súťaží. K najdôležitejším
zmenám možno zaradiť obmedzenie počtu
kôl v disciplíne „Ťažký ťah“ na základné
kolo a ďalšie maximálne tri kolá, ktoré musia rozhodnúť o víťazovi. Pravidlá preniesli
zodpovednosť na rozhodcov, ktorí musia
operatívne reagovať na kvalitu štartového
poľa počas jednotlivých kôl. Sprísnili sa postihy za nešportové správanie furmanov. Plné
znenie „Pravidiel furmanských súťaží“ na rok
2018 sú publikované na stránke www.horses.sk v sekcii „Furmani“.

Hričovské Podhradie

13. 1. 2018

Stáva sa už tradíciou, že na úvod sezóny sa
furmani stretávajú v Hričovskom Podhradí.
Nebolo tomu inak ani v tomto roku, a stretli sa tu v druhú januárovú sobotu. Chýbal
akurát sneh, ktorý dodáva zimnej časti furmanských pretekov atmosféru. Domáci organizátori na čele s Pavlom Blaškom pripravili
zaujímavé trate. Jedenásť súťažiacich súťažilo v troch disciplínach, pričom prvá súťaž
sa prispôsobila podmienkam zimnej časti. Na
štarte nechýbali úspešní furmani zo súťaže
krajín V4.
V prvej súťaži zvíťazil Paľo Kitaš s novým
párom koní (Osterman, Quwejt) pred Patrikom Játym (Maček, Litvor). Tretie miesto
obsadil domáci pretekár Pavol Blaško (Opus,
Rostand). V druhej súťaži pripravili pre
súťažiacich stavitelia trate nástrahu v podobe prekážky „kruh“, v ktorej bolo možné
nazbierať pri malom zaváhaní aj šesťdesiat
trestných sekúnd. Domáci pretekár Paľo
Blaško zvíťazil. Druhé miesto obsadil úspešný
reprezentant z pretekov V 4 Ľubo Dobrotka
(Oleg, Oidipus) pred tretím Patrikom Játym.
V poslednej súťaži sa tradične najlepšie
darilo Miroslavovi Šulavovi, ktorý so svojimi
koňmi Szaman a Malý Kuba presvedčivo zvíťazil. Zároveň to bolo posledné vystúpenie
Szamana na Slovensku. Po pretekoch bol
predaný do zahraničia. Paľo Kitaš obsadil
druhé miesto a Ľubo Dobrotka skončil tretí.
V celkovom hodnotení sa na prvých dvoch
miestach umiestnili Paľo Kitaš a Paľo Blaško.
Nové pravidlo, ktoré hovorí, že pri celkovej rovnosti bodov víťazí furman s lepším
umiestnením v súťaži „Práca s drevom“, rozhodlo o tom, že celkovým víťazom pretekov
v Hričovskom Podhradí sa stal domáci Pavol
Blaško pred Paľom Kitašom. Ľubo Dobrotka
skončil tesne tretí.
Preteky v Hričovskom Podhradí potvrdili,
že pravidlá prijaté Predstavenstvom ZCHKS
reagujú na nedostatky pri niektorých disciplínach, najmä zdĺhavosť pri „Ťažkom
ťahu“.
16
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE ZCHKS
Vitanová

3. 2. 2018

Už desiaty raz sa furmani
stretli vo Vitanovej. Po prekrásnych pretekoch na snehu
minulý rok privítala tentokrát Vitanová súťažiacich
netradične na blate. I napriek tomu, že v deň pretekov nasnežilo, podklad, ktorý
nebol zamrznutý, premenil
trať po prvých pretekároch
na jedno veľké oranisko.
Preteky sa konali v komornej
atmosfére. Na súťaž sa prihlásilo len šesť súťažiacich,
čo je na Vitanovú, kde sme
boli zvyknutí na početné
pole súťažiacich, prekvapivo
nízka účasť. V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúť
najmä účasť Tibora Tótha,
ktorý do Vitanovej meral
cestu 300 km. Svedčí to o jeho oddanosti k furmanskému
športu a patrí mu za to poďakovanie a obdiv.
V prvej súťaži, ktorá sa
išla na dve kolá, z ktorých
sa vypočítaval priemer, sa
najlepšie darilo Paľovi Blaškovi (Opus, Rostand), ktorý
s prehľadom zvíťazil pred
Paľom Kitašom (Osterman,
Quwejt). Tretie miesto odsadil už spomínaný Tibor Tóth
(Saša, Csengo). V druhej
súťaži nespôsobilosť terénu
prinútila rozhodcov spolu
s organizátormi vypustiť prekážku cúvanie. V tejto súťaži
bolo poradie na prvých dvoch
miestach rovnaké ako v prvej
súťaži. Tretí skončil domáci pretekár Štefan Hrubec
(Titan, Kaštan). Pred treťou
disciplínou bolo jasné, že
víťazstvo si odnesie niekto
z dvojice Blaško – Kitaš,
pričom lepšiu pozíciu mal
dvakrát prvý Paľo Blaško.
I napriek víťazstvu Paľa Kitaša si Paľo Blaško ustrážil
druhým miestom v „Ťažkom
ťahu“ celkové víťazstvo. Tretí v „Ťažkom ťahu“ skončil
Tibor Tóth z Kolárova, ktorého slabší výsledok z druhej
súťaže odsunul na celkovo
štvrtú pozíciu. Tretí v celkovom poradí skončil domáci
Štefan Hrubec.
FG
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KALENDÁR FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ ZCHKS 2018

Dátum
konania

Miesto furmanských
pretekov

Okres

1.

13. 1. 2018

Hričovské Podhradie

ZA

OÚ Dolný Hričov + P.
Blaško

2.

3. 2. 2018

Vitanová

TR

OÚ Vitanová + D.
Gnida

3.

28. 4. 2018

Nová Bystrica

CA

OÚ N. Bystrica, Bc. V.
Tomčala

4.

5.

6.

7.

12. 5. 2018

4. 8. 2018

19. 8. 2018

25. 8. 2018

Morovno

Hruboňovo

PD

NR

Kontaktná osoba

MÚ Handlová, J.
Paulínyová

OÚ Hruboňovo,
Pekarovič

Agrokomplex – len ťažký
ťah

NR

Bobrovecká dolina Vápenica

LM

PPS Bobrovec, s.r.o.
- Gajan

ZCHKS, Ing. F. Grácz

8.

1. 9. 2018

Velušovce

TO

OÚ Velušovce + M.
Sondor

9.

29. 9. 2018

Chocholná - Velčice

TN

J. Matejík, V. Hodulík

10.

30. 9. 2018

Spoločné majstrovstvá ČR a SR
pri príležitosti 100. výročia vzniku
ČSR

ASCHK, Klokočov
(ČR)

11.

6. 10. 2018

Lapáš Nový dvor

Ranč Nový dvor Malý
Lapáš

12. 13. 10. 2018
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„Pohár ZCHKS 2018“ - finále
– výberové konanie
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KĽAČIANSKA PODKOVA

Kvalifikačné podmienky
účasti na spoločných
majstrovstvách ČR
a SR, konaných dňa
30. 9. 2018
v Klokočove (ČR)
Spoločných majstrovstiev ČR a SR,
konaných 30. 9. 2018 v Klokočove
(ČR), sa zúčastní maximálne šesť
dvojzáprahov z každej krajiny (Slovenská republika, Česká republika).
Kvalifikačné podmienky pre slovenských furmanov
Furman sa môže počas roka 2018
kvalifikovať s jedným párom chladnokrvných koní na súťažiach vypísaných
ZCHKS, pričom platia nasledovné podmienky:
1. Furman musí splniť „Všeobecné
pravidlá furmanských súťaží“ platných na rok 2018.
2. Furman sa musí zúčastniť minimálne štyroch kvalifikačných kôl podľa kalendára súťaží ZCHKS, ktoré musí
dokončiť.
3. Kvalifikácia končí po furmanských
pretekoch vo Velušovciach 1. 9. 2018.
4. Na Spoločné majstrovstvá ČR
a SR sa kvalifikujú piati najlepší
slovenskí furmani z dlhodobej časti,
pričom platí pravidlo, že za víťazstvo
v jednotlivých kolách získava víťaz
toľko bodov, koľko je súťažiacich,
ktorí ukončili kvalifikačné kolo a boli
hodnotení. Druhý v poradí dostane
o jeden bod menej atď.
5. V prípade rovnosti bodov na kvalifikačných miestach bude rozhodovať viac prvých miest v jednotlivých kolách (následne viac druhých
miest ...).
6. ZCHKS si vyhradzuje právo udelenia „divokej karty“ jednému furmanovi, pričom ten musí splniť bod 2
kvalifikačných podmienok.

12. ročník, ktorý sa konal v nedeľu
7. 1. 2018, sa skončil na jednotku s hviezdičkou. Vďaka Pánu Bohu sa nikomu nič nestalo,
a aj počasie nám veľmi prialo. To, že nebol
sneh, nevadí. Veď nemôžeme mať všetko!
Začali sme prvou súťažnou disciplínou,
ktorou bola „Práca s drevom“. V nej 7 kužeľov dalo furmanom zabrať čo sa týka obratnosti okolo nich. Mnohí z furmanov kvôli
adrenalínu zo súťaže zbierali trestné body
ako huby po daždi, ale čo je fantastické, že
všetky tri zúčastnené ženy v tejto disciplíne
si počínali úspešne, a aj Lenka Mahútová
s Cácorkou, Zuzka Podhorská s Matejom
a Michaela Ižipová s Burkom mali úplne čistú
jazdu bez trestných bodov. Najlepší čas mal
Janko Francisty starší s kobylou Perla.
V sprievodnom programe sa nám prihovoril
pán generálny riaditeľ Lesov SR Ing. M. Staník, generálny tajomník Služobného úradu
MPRV SR Ing. J. Regec, tajomník SNS a poslanec NR SR S. Kmec, poslanci MUDr. Š. Zelník,
JUDr. M. Kuciáňová, predsedníčka Klubu žien
Marína Ing. E. Milučká, riaditeľ Vojenskej
polície M. Migát a okresný predseda SNS
v Martine Z. Kozák, ktorí dekorovali víťazov
prvej disciplíny „Práca s drevom“. Výsledky
nájdete na stránkach AFuS, ZCHKS a Kľačianska Podkova.
Trať sme pripravovali na kráľovskú disciplínu takéhoto podujatia, a tou je „Ťažký
ťah“. Tí, ktorí vieme o výnimočných koňoch
v dostihovom športe ako bol legendárny Phar
Lap, Secretariat, Železník alebo Seabiscuit,
vieme, že keď je niečo „nad...“ „naj...“, tak
je to veľmi vzácne. No a vo furmanských pretekoch je momentálne nad všetkými najlepší
Tarzan od Miroslava Šulavu z Klubiny. Vážime
si, že nás poctili svojou účasťou. Takže celý
„Ťažký ťah“ sa pripravoval na kvality tohto
fenoména, lebo o jeho sile a chuti niet pochýb.
A takto prebiehal „Ťažký ťah“: medzi
tretím Herkulesom (od Miroslava Šulavu)
a druhým Pejom (od Paľa Kitaša) bol rozdiel
len 44 cm, ale rozdiel medzi druhým Pejom
a famóznym Tarzanom sa už rátal na 4 metre. Tarzan celkovo potiahol smrek o objeme
2,75 m3 do vzdialenosti 28,35 metra do kopca. Viac ako štvortisícové publikum bolo
v obrovskom úžase z tohto krásneho výkonu.
Tarzana odmenili mohutným potleskom.
Výnimočné výkony výnimočných koní sme
ocenili v Celkovom vyhodnotení výsledkov.
Žiaden furman neodišiel s prázdnymi rukami,
a víťazi si prevzali mimo iného i krásnu cenu,
ktorou bola fotografia flámskej kobyly Sigi
a ČMB Cácorky vypálená do dreva.
Sláva víťazom, česť porazeným!

ZCHKS, Ing. F. Grácz
L. Mahútová
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OPUSTIL NÁS ĽUDOVÍT TÓTH

Dňa 18. 2. 2018 nás po dlhej chorobe opustil Ľudovít Tóth, koniarmi nazývaný „Lajoš báči“.
Narodil sa 7. 10. 1940 v Kolárove, kde prežil celý svoj život, ktorý bol spojený s koňmi. Dlhé roky
pracoval na kolárovskom družstve. Po práci doma, tak ako väčšina obyvateľov južného Slovenska, choval
viacero druhov hospodárskych zvierat, najmä však kone. Kone choval i v období, keď vlastniť tento druh
hospodárskeho zvieraťa bolo považované za buržoázny prežitok. Ako dlhoročný vedúci stanice žrebcov bol
pri pripustení stoviek kobýl, a aj jeho zásluhou sa stavy koní v sedemdesiatych rokoch minulého storočia
nezdecimovali. Po roku 1989 začal samostatne hospodáriť. Na stanici žrebcov v Kolárove pôsobili žrebce
plemena furioso a nonius a od deväťdesiatych rokov minulého storočia i norické chladnokrvné žrebce.
„Lajoš báči“ patril k zakladajúcim členom ZCHKS. K láske ku koňom viedol i svojich synov
Tibora a Ľudovíta. Od začiatku organizovania furmanských súťaží nechýbali s rodinou snáď na žiadnej
akcii organizovanej ZCHKS - najskôr ako diváci, neskôr ako súťažiaci spolu so synom Tiborom. I napriek
zdravotným problémom pôsobil vždy optimisticky, dlhodobo si plánoval výjazdy na furmanské preteky.
Naposledy sme mali možnosť vidieť ho vo Vitanovej.
Odišiel ďalší vzácny človek, ktorý miloval kone a žil pre ne.
Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým.
20
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Foto: Marek Kopnický

KÓDEX SPRÁVANIA SA PRE BLAHO KOŇA
Zväz chovateľov koní na Slovensku, dr�žst�o (ZCHKS), očakáva od všetkých chovateľov koní zúčast�ujúcich sa na akciách organizovaných ZCHKS ver�osť
zásadám zaobchádzania s koňom, ako aj rešpektovanie pr�oradej a neustálej starostlivosti o koňa, ktorá nesmie by� nikdy podriadená súťažný� alebo komerčný�
vply�om. Vo všetkých st�pňoch prípravy a t�éning� koní musia by� dobré život�é podmienky pre koňa nad všetký�i ďalšími požiadavkami. Požadované sú hlavne
nasledujúce body:
1. Blaho koňa – všeobecne
a) Dobré manažovanie koní – ustajnenie, kŕ�enie a t�éningové metódy musia by� dobre zabezpečené a nesmú obmedzovať život�é podmienky koňa. Akékoľvek
metódy spôsobujúce f�zické alebo mentálne ut��enie koňa nebudú tolerované.
b) Podkúvanie – starostlivosť o kopy�á a podkúvanie musia by� na vysokej úrovni.
c) Doprava – počas dopravy musia by� kone chránené pred zraneniami a iný�i zdravot�ý�i rizikami. Prepravníky musia by� bezpečné, dobre vet�ané, udržiavané
vo vysokom štandarde, pravidelne dezinfikované a riadené kvalifikovaný�i vodičmi. Vždy musia by� prítomné osoby schopné postarať sa o kone. Realizácia
prepravy zvierat musí by� v súlade s právny�i predpismi v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností
a o zmene a doplnení Smer�íc 64/432/EHS a 93/119/ES a Nariadenia ES 1255/97.
2. Spôsobilosť súťažiť
a) Spôsobilosť a schopnosť – účasť na podujatiach organizovaných ZCHKS musí by� obmedzená pre spôsobilé kone.
b) Zdravot�ý stav – kone s príznakmi problémov nesmú súťažiť alebo pokračovať v súťažení. V prípade akýchkoľvek pochybností musí by� vyžiadaná rada
veterinára.
c) Chir�rgické zákroky – akékoľvek chir�rgické zákroky ohrozujúce súťažiaceho (vystavovaného) koňa alebo bezpečnosť ostat�ých koní nie sú dovolené.
d) Žrebné, resp. nedávno ožrebené kobyly – kobyly nesmú súťažiť po št�r�om mesiaci žrebnosti a po ožrebení až do odstavu žriebäťa .
e) Zneužitie pomôcok – t��anie koní použitím pomôcok (bič a pod.) nebudú tolerované.
3. Súťaže a výstavy nesmú poškodzovať život�é podmienky koňa.
Kolbiská a výstavné plochy – kone môžu súťažiť a by� vystavované len na vhodnom a bezpečnom povrchu. Všetky prekážky musia by� postavené so zreteľom
na bezpečnosť koňa.
4. Veterinár�e ošet�enie
Na súťažiach a výstavách musí by� vždy zabezpečená veterinár�a starostlivosť. Pokiaľ je kôň počas súťaže zranený alebo vyčer�aný, musí ho veterinár skont�olovať.
Pri organizovaní špor�ových podujatí, výstav a zvodov je pot�ebné dodržiavať vykonávaciu Vyhlášku č. 16/2012 o identifikácii koňovit�ch zvierat, vykonávaciu
Vyhlášku č. 45/2010 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri poľnohospodárskej práci, a Nariadenie EK 262/2015.

