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Slnečné lúče už nám robia spoločnosť čoraz dlhšie, vlievajú nám energiu
do každodenných činností a aktivít. Tešíme sa z narodených žriebät a máme
radosť zo stretnutí s priateľmi na chovateľských a športových podujatiach,
ktoré sú už v plnom prúde.
Ako chovatelia sa veľakrát zamýšľame, čo nám prináša chovateľská organizácia, ktorá vedie plemenné knihy našich koní. Je pre nás iba organizáciou,
ktorá vydá doklady našim zvieratám?
Alebo má záujem aj o našu činnosť?
Koľkokrát sa zúčastnili zástupcovia
uznanej organizácie chovateľských
podujatí, ako nám prinášajú nové informácie a vytvárajú podmienky pre
rozvoj chovu koní? Ústretové vzťahy,
záujem a podpora sú základom pre
budúcnosť chovateľa a chovateľskej
organizácie. Preto ma veľmi teší, že
tohtoročný kalendár je bohatý na podujatia, ktoré organizuje náš zväz a jeho členovia. Je potešujúce, že okrem
tradičných subjektov majú záujem
o prípravu chovateľského alebo športového podujatia aj noví organizátori.
Príjemnou skutočnosťou je aj zvyšujúci sa podiel preverených plemenných
žrebcov, ktorí budú v tohtoročnej sezóne pôsobiť. Ich výkonnostná úroveň
každoročne stúpa, čo nám dáva predpoklad do budúcnosti v produkcii žriebät vyššej výkonnostnej úrovne.
Vážení chovatelia, členovia nášho
zväzu,
v časovo náročnom období, ktoré
nás teraz čaká, Vám prajem veľa chovateľských úspechov a čas, v ktorom sa
na chvíľu zastavíte, aby ste prežili radosť z Vašich chovateľských úspechov.
Marko Halo

Svet koní
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INFOSERVIS
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu
do populácie ST a žrebcov plemena
furioso

Predvýbery do 70-dňového testu sa uskutočnia dňa
14. 5. 2019 v Motešiciach (len furioso a nonius), dňa
21. 5. 2019 v JK Slávia SPU Nitra a dňa 22. 5. 2019
v JK Mackovjak Spišská Nová Ves.
Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2019!
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. 2019 a skúšky výkonnosti žrebcov plemien furioso
a nonius sa uskutočnia dňa 25. 10. 2019. 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 2019 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2019!

Predvýber chladnokrvných žrebcov
Predvýbery do 60-dňového testu sa uskutočnia dňa
4. 5. 2019 v Morovne a dňa 22. 5. 2019 v SCHK Dobšiná.
Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke
www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2019! Ako súčasť
žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia o pôvode
žrebca. Skúšky výkonnosti chladnokrvných žrebcov sa
uskutočnia dňa 31. 10. 2019. Miesto VS bude spresnené
podľa prihlásených žrebcov.

Predvýber žrebcov slovenského športového pony a ostatné plemená pony
Predvýber do 60-dňového testu sa uskutoční na Veľkom
Poli dňa 30. 5. 2019 v spoločnosti Roľan, s. r. o., Horná
Ždaňa. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2019!
Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia
o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti žrebcov a kobýl SŠP
sa uskutočnia na Veľkom Poli dňa 29. 10. 2019.

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 2019. 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. 2019 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.

Pravidlá furmanov 2019
K 1. 1. 2019 na základe diskusie v rámci vyhodnotenia furmanskej sezóny 2018 boli aktualizované „Pravidlá
furmanských súťaží na rok 2019“. Plné znenie nových
pravidiel nájdete na www.horses.sk.

Zootechnické osvedčenia
Dňom 1. 11. 2018 nadobudlo platnosť DELEGOVANÉ
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1940 z 13. júla 2017,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/1012. V tejto súvislosti je dôležité
pre všetkých chovateľov, ktorí obchodujú s čistokrvnými
plemennými zvieratami, že pri nákupe a následnom zápise koní do inej plemennej knihy je potrebné dokladovať Zootechnické osvedčenie. Informácie v zootechnickom osvedčení sú presne definované v článku 30, ods. 6.
Presný formát zootechnického osvedčenia upravuje
príloha V. Za určitých okolností je možné zootechnické
osvedčenie po prijatí delegovaných aktov nahradiť jedinečným identifikačným dokumentom (pasom). V prípade, že sú výsledky KÚ zverejňované na www stránkach
UCHO, je možné v zootechnickom osvedčení uviesť odkaz na webové stránky, kde sa výsledky KÚ nachádzajú.
Dôležitou podmienkou zápisu čistokrvných plemenných
zvierat je zápis žriebät na základe relevantných pripúšťacích lístkov.
V tejto súvislosti je potrebné, aby sa chovatelia v budúcnosti vyvarovali nákupov inseminačných dávok (ID)
od distribútorov bez oficiálneho zootechnického osvedčenia a pripúšťacieho lístka na príslušnú ID. V opačnom
prípade bude možné narodené zviera po žrebcovi z ID
bez zootechnického osvedčenia zapísať ako čistokrvné
plemenné len na základe parentity, a to len na základe
súhlasu príslušnej plemennej knihy, kde bol výber pre
žrebca (ID) udelený.
V súvislosti so zaraďovaním žrebcov jednotlivých
plemien je podľa nového nariadenia nevyhnutné deklarovať parentitu jedinca (pôvod po otcovi a matke). Pre
budúce obdobie by bolo potrebné odobrať biologický
materiál od matiek potenciálnych plemenných žrebcov.
V prípade úhynu matky, ktorej sa narodil žrebec, je
potrebné zabezpečiť biologický materiál pre potreby
analýzy DNA.
Pokiaľ ide o obsah a formát zootechnických osvedčení
vydaných pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus
obsiahnutých v jedinečnom identifikačnom dokumente,
vydávajú sa na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade
koňovité.

Inseminácia kobýl
Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2018
inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu
inseminačnej dávky požadovali v zmysle deklarovaného
nariadenia EÚ 2017/1940 z 13. júla 2017 zootechnické
osvedčenie, ktorého súčasťou je aktuálna výkonnosť
a DNA. Bez zootechnického osvedčenia nebude možné
vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného
z inseminácie. Bližšie informácie k zootechnickému
osvedčeniu je v texte na strane 2.

Doloženie stanovenia DNA typu
Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa v roku 2018
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.

Online plemenné knihy
Online plemenná kniha bola aktualizovaná k 1. 2. 2019.
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 2019
ZCHKS upozorňuje svojich členov, ktorí nemajú uhradené členské príspevky na rok 2019, na pozastavenie zasielania oficiálnych tlačovín ZCHKS (Svet koní, kalendár,
zoznam žrebcov).

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

Ľubo Kamas šesťdesiatročný
„Čas letí ako vtáci nedozerní ...“ a
16. januára sa dožil
okrúhlych
šesťdesiatich rokov Ľubo
Kamas.
Od roku 1989 sa
aktívne zapájal do
chovateľského života
vo Zväze chovateľov
koní na Slovensku.
Na svojej farme
mal vždy miesto pre kone, či už to bol hafling, nonius,
arabské plnokrvné kone alebo chladnokrvníky. Spolu
s Tónom Trnkom a Jožom Játym boli jednými z prvých,

deklaruje majiteľ prostredníctvom oficiálnych výsledkov
(FEI alebo príslušná národná federácia). Termín zasielania písomnej Žiadosti o zaradenie do AP na rok 2019 je
do 30. 5. 2019. U kobýl, ktoré v AP už boli zaradené, je
potrebné zaslať po zaregistrovaní žriebäťa po žrebcovi
z AP žiadosť o platbu.

Neprevzatá dokumentácia
Upozorňujem všetkých majiteľov koní bez dokladov
o pôvode (pas, POP) na zoznam neprevzatých dokladov,
ktorý sa nachádza na stránke www.horses.sk. Majitelia,
ktorí chcú doklady získať, nech kontaktujú pracovníkov
ZCHKS. V prípade nového majiteľa je potrebné dokladovať vlastnícky vzťah (kúpna zmluva, hlásenka, čestné
prehlásenie).

Výzva pre chovateľov v súvislosti s odberom DNA
Predstavenstvo ZCHKS sa na svojom zasadaní zaoberalo problematikou novej európskej legislatívy. V súvislosti
s deklarovanou parentitou ako podmienkou zaradenia
žrebca do plemenitby po 1. 11. 2018 spracovala a zaslala na MPRV SR požiadavku o znovu zaradenie podpory
testácie DNA formou subvencovaných služieb. V roku
2019 bude čistokrvné plemenné zvieratá možné zapísať
len na základe overenia pôvodu.
Pre plynulý prechod ZCHKS vyzýva všetkých chovateľov na odber DNA vzoriek (zaslaných v zalepenej obálke), ktoré je potrebné individuálne odobrať jedincom
spĺňajúcim podmienku čistokrvných plemenných zvierat
samičieho pohlavia (kobyla má známe štyri generácie
a je zapísaná v príslušnom oddiele PK). Vytvorenú databázu navrhujeme uskladniť v ZCHKS. Na obálku je potrebné napísať identifikačné údaje o kobyle v rozsahu:
životné číslo, číslo a meno kobyly v PK, rok narodenia.
Biologický materiál (hrivu) je potrebné vytrhnúť aj
s cibuľkami, vložiť do obálky s identifikačnými údajmi
a zaslať na ZCHKS. Po schválení štátnej pomoci na rok
2019 sa budú doručené vzorky spracovávať, a výsledky
sa doplnia do PK.

ktorí na Slovensku propagovali furmanstvo ako šport.
Okrem organizátorských povinností bol sponzorom,
rozhodcom, a ak bolo treba – vodičom. Ako spoluorganizátor bol pri zrode furmanských pretekov v Dohňanoch,
nemalou mierou sa pričinil o usporiadanie výstavy koní
v Jasenici. Je jedným zo zakladateľov „Pohára ZCHKS
furmanov“. Ako rozhodca furmanských pretekov rozhodoval a rozhoduje takmer na všetkých pretekoch pod
patronátom ZCHKS. Pravidelne je členom rozhodcovského zboru na medzinárodných pretekoch v SR a ČR. Ako
človek je výborným spoločníkom, muzikantom a najmä
priateľom, na ktorého je vždy spoľahnutie.
Ľubo, k Tvojmu životnému jubileu Ti prajeme všetko
najlepšie, veľa zdravíčka a ešte veľa pekných chvíľ strávených medzi koníčkarmi!
ZCHKS

Svet koní
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZCHKS ZA ROK 2018

Zoznam chovateľských akcií v roku 2019
Akcia

Miesto

Termín

Morovno

4. 5. 2019

Predvýber žrebcov GR

Topoľčianky

9. 5. 2019

Predvýber žrebcov furioso, nonius

Čierna Voda

14. 5. 2019

Predvýber chladnokrvných žrebcov

Predvýber teplokrvných žrebcov - západ

JK SPU Nitra

21. 5. 2019

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

JK Mackovjak
Spišská Nová Ves

22. 5. 2019

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky
Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

SCHK Dobšiná

22. – 23. 5. 2019

Motešice a Cetuna

28. 5. 2019

Bonitácia chovu plemena SŠP
Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

30. 5. 2019

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Podzámčok

1. 9. 2019

Výkonnostné skúšky kobýl slovenského teplokrvníka

výberové konanie

október 2019

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

výberové konanie

3. 10. 2019

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka a pony

výberové konanie

5. – 6. 10. 2019

SCHK Dobšiná

16. – 17. 10. 2019

Motešice a Cetuna

22. 10. 2019

Topoľčianky

24. 10. 2019

výberové konanie

25. 10. 2019

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena furioso

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

Bonitácia šľachtiteľského chovu plemena furioso

Výkonnostné skúšky žrebcov GR

Výkonnostné skúšky žrebcov furioso a nonius
Bonitácia chovu plemena SŠP
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl
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Od
1.
1.
2018
do 31. 12. 2018 Predstavenstvo
ZCHKS
zasadalo
štyrikrát.
Na zasadaniach bol schválený
kalendár
akcií
na
rok
2018,
spracovaný
súhlas
so zverejňovaním osobných
údajov osôb, aktualizovala sa
smernica na podporu členov
ZCHKS pri reprezentácii ZCHKS v zahraničí, podporu
prostredníctvom akceleračného programu, revitalizáciu
KMK v roku 2018, nové podmienky pri registrácii koní
formou mandátnej zmluvy, aktualizáciu pasov koní
v zmysle novej EÚ legislatívy. V období január – december
2018 pracovníci ZCHKS zabezpečovali štandardné úlohy
vyplývajúce z oprávnenia na výkon činností.
K 31. 12. 2018 bolo registrovaných v ZCHKS 298
subjektov, z toho 20 právnických a 278 fyzických osôb.

1. Licentácia plemenných žrebcov
ZCHKS v súčinnosti s Výberovou komisiou pre chov
koní MPRV SR zabezpečil výber žrebcov. K 31. 12. 2018
pôsobilo v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii
122 plemenných žrebcov v kompetencii ZCHKS, ktorým
bolo vydané osvedčenie na použitie v plemenitbe
na rok 2018. Na základe ukončených výberov bol vydaný
Zoznam žrebcov 2018 v plnofarebnom formáte.

2. Agenda ZCHKS ako UCHO
V plemenných knihách ZCHKS evidujeme 16 451 aktívnych koní. Celkovo spolu z ostatnými UCHO (NŽ Topoľčianky a Závodisko Bratislava ) je v PK evidovaných
19 064 aktívnych koní.
Pre chovateľov koní bolo vydaných 218 potvrdení
o zápise koní do PK pre potreby PPA (agroenvironmentálne opatrenie) pre 1 114 koní.
Od 1. 1. do 31. 12. 2018 bolo vydaných 1 025 identifikačných dokladov koní, z toho 579 pasov, 414 náhradných identifikačných dokladov, 32 duplikátov pasov
(v roku 2017 – 1 147 pasov), 303 potvrdení o pôvode a 61
výpisov z plemennej knihy. Narodilo sa 395 koní plemien
v kompetencii ZCHKS.
K 31. 12. 2018 bolo zaregistrovaných 1 888 zmien
majiteľov v evidencii a pasoch koní v gescii Zväzu.
K 31. 12. 2018 bolo do SR dovezených 548 koní.
Na Slovensko v priebehu roka 2018 dovezených 548
koní plemien v kompetencii ZCHKS, z toho: po 5 z Argentíny a z Anglicka, 17 z Belgicka, 229 z ČR, 68 z Nemecka, 11 z Francúzka, 63 z Holandska, 6 z Chorvátska,
51 z Maďarska, 3 z Írska, 2 z Lotyšska, 48 z Poľska, 2
z Portugalska, 24 z Rakúska, 10 zo Španielska, po 1
z Dánska, Nórska, z Ukrajiny a z Talianska. Z plemennej
knihy bolo odpísaných 381 koní (91 koní - predaj, 62 koní
- vývoz Poľsko, 48 koní - strata, 180 koní - úhyn).

3. Predvýbery žrebcov a kobýl
Veľké Pole

29. 10. 2019

výberové konanie

31. 10. 2019

Na základe Metodického pokynu pre predvýber
teplokrvných žrebcov na rok 2018 sa v jazdeckom
areáli Čierna Voda (furioso, nonius) uskutočnil riadny
predvýber. V roku 2018 sa na predvýber neprihlásil
žiadny chladnokrvný žrebec. Pre populáciu ST bol
prihlásený jeden žrebec. Majiteľka pred uskutočnením

predvýberu žrebca vykastrovala.

4. Jarné bonitácie koní a VS
V ŠCH Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná, ŠCH furioso
a 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 SHR Ing. K. Žiakovej
sa v marci 2018 uskutočnili VS žrebca Glanteifi Guto
plemena welsh pony, sekcia D.

5. Dotácie
ZCHKS podal žiadosti na PPA na dotačné tituly:
Plemenná kniha
Kontrola úžitkovosti
odchovne)

70 470,00 €
(výkonnostné

skúšky,

Výstavy (NVHZ 2018, Trenčín -Kôň 2018, Výstava
Podzámčok)
Spolu

16 522,00 €
21 700,00 €
108 692,00 €

K 31. 12. 2018 boli zúčtované dotácie na výstavy
vo výške 21 700,- €, odchovne vo výške 9 990,- €;
na 60 a 70-denný test vo výške 6 532,- € a na plemennú
knihu vo výške 70 470,- €.

6. Publikácie vydávané ZCHKS
Pokračujeme vo vydávaní časopisu Svet koní.
K 31. 12. 2018 vyšli štyri čísla časopisu a plnofarebný
Zoznam žrebcov 2018. Po prevzatí kompetencií
vystavovania pasov sa od 1. 1. 2016 na www.horses.sk
aktualizujú on-line plemenné knihy plemien koní,
pri ktorých ZCHKS vedie plemennú knihu.

7. Furmanské preteky
Uskutočnilo sa desať plánovaných kôl furmanských
súťaží podľa kalendára na rok 2018 (Vitanová, Hričovské
Podhradie, Nová Bystrica, Morovno, Trenčianske
Teplice, Hruboňovo, Bobrovecká dolina, Velušovce,
Chocholná - Velčice, Lapáš). Podrobné zhodnotenia
furmanských pretekov boli zverejňované priebežne
v časopise SK 1 – 4/2018.
MSR jednoradličným pluhom Senohrad. Okrem
furmanských súťaží sa 8. septembra 2018 konali
„Otvorené majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi
jednoradličným pluhom“. Uskutočnili sa na pozemkoch
PD Senohrad (okres Krupina). Orby sa zúčastnilo
desať oráčov. Veríme, že tento prvý ročník nebude aj
posledným. Pre lepšiu prezentáciu umenia oráčov je
potrebné rozmýšľať o mieste s lepšou „bonitou“ pôdy
ako v Senohrade. Na medzinárodnom poli slovenské
chladnokrvné kone zaznamenali výrazné úspechy. Martin
Veterník s norickými kobylami TV I-9 Kola a HS - 84 Libra
sa stal víťazom tradičnej súťaže v orbe v Pardubiciach
„O ruchadlo bratrancov Veverkových“. Na otvorených
Majstrovstvách furmanov v ČR skončil P. Kitaš celkovo
na treťom mieste a Ján Francisty ml. zvíťazil v ťažkom
ťahu. Najvýznamnejší úspech však zaznamenal Ľubo
Dobrotka s párom norikov muránskych NN III Oidipus
a NN I-56 Oleg, ktorý v Klokočove (ČR) – v kolíske
sliezskeho norika – zvíťazil, a Ján Francisty ml. skončil
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na treťom mieste. Prvýkrát od roku 2006 sa v spoločnom
meraní síl českých a slovenských furmanov z víťazstva
tešil slovenský furman.

8. Výstavy
Hódmezővásárhely 2018. Na pozvanie maďarských
chovateľov koní plemena furioso – north star sa
už po piaty raz medzinárodnej výstavy zúčastnili
i slovenskí chovatelia plemena furioso. V rámci výstavy
sa prezentovalo vyše 190 koní plemien nonius, gidran,
furioso, lipican a maďarský chladnokrvník. V konkurencii
deväťdesiatich koní plemena furioso sa nestratili ani
naši chovatelia. V kategórii starších žrebcov svoju
dlhoročnú vysokú výkonnosť potvrdil plemenný žrebec
3692 Furioso XXXIV Red Fernet v majetku Ing. Kataríny
Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou. Uvedená chovateľka
bodovala aj v silnej konkurencii 3 – 4-ročných kobýl,
medzi ktorými Przedswit XXXII-5 Red Panama obsadila
druhé miesto. Okrem Ing. Žiakovej sa výstavy zúčastnila
aj ekipa spoločnosti Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave
s plemenným žrebcom 3840 Catalin XV Váňa a kobylou
4894 Przedswit XXIII-11 Vanilka, ktorá obsadila v silnej
konkurencii pekné šieste miesto. Catalin XV Váňa sa
prezentoval i v parkúrových pretekoch usporiadaných
pre tradičné plemená prezentujúce sa na výstave.
Celoslovenské dni poľa 2018. Už po druhýkrát sa
v rámci Dní poľa prezentovali i kolekcie hospodárskych
zvierat. V oddelení zvierat, ktorú po technickej stránke
zabezpečovala firma VETIS, sa okrem hovädzieho
dobytka, oviec, kôz a hydiny prezentovala i kolekcia
koní. Diváci mali možnosť vidieť dve chovné kobyly
plemena norik muránsky (TV I-17 Jura, TV I-9 Kola
v majetku Jozefa Veterníka z Príboviec) a dve
kobyly plemena furioso (Furioso XXVI-25 SK Bóbita
a Furioso IV MT – 2 Fibika v majetku Kamila Líšku
z Bratislavy a Kataríny Žiakovej zo Bzinciec pod
Javorinou), ako aj kolekciu kobýl plemena wesh pony
v majetku ZAD Dvory nad Žitavou. Tradičnou súčasťou
Celoslovenských dní poľa je orba koňmi. V tomto roku sa
na pripravených políčkach prezentovalo sedem „oráčov“
s jednoradličnými pluhmi, ktorí prezentovali historické
dedičstvo našich predkov. V štartovnom poli nechýbali
matadori a pravidelní účastníci ako Zdeňek a Luděk
Musilovi, Oskar Sněhota či Jozef Halás. Zo slovenských
oráčov okrem už spomenutého Jozefa Halása sa orby
zúčastnili aj Ľubo Chromec, Martin Veterník, a otec
a syn Puvákoví s párom huculských kobýl. Víťazom orby
jednoradličným pluhom v rámci orby dvojzáprahmi
v rámci Celoslovenských dní poľa 2018 sa stal Zdeňek
Musil s párom haflingov Bára – Šárka. Druhé miesto
obsadil Jozef Halás s párom belgických kobýl Adéla
– Kiara, a tretí skončil Oskar Sněhota s párom sliezskych
norikov Jasánek – Nil).
„Výstava koní Orava 2018“ Veličná. V prvú júlovú
sobotu sa vo Veličnej konala po dvoch rokoch výstava
koní. Organizátori výstavy sa dohodli s chovateľmi
v Dlhej nad Oravou na striedaní výstav. Po prvom
ročníku sa výstavy zúčastnilo do 40 koní. Výstava sa tak
po organizačnej ako aj po kvalitatívnej stránke oproti
prvému ročníku posunula dopredu.
Kone v parku Trenčianske Teplice. Kúpeľný park
6
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v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 14. – 15. júla 2018
patril tradičnému športovo-spoločenskému podujatiu
„Kone v parku“. Po úspešnom pilotnom programe v roku
2017 sa i tento rok stretli milovníci koní v majestátnom
kúpeľnom parku. V sobotu kúpeľným hosťom spestrili
ich pobyt v Trenčianskych Tepliciach furmanské preteky.
V súťaži sa prezentovalo deväť furmanov a bojovalo
o body v dlhodobej súťaži „O pohár ZCHKS“. V nedeľu
pokračovali preteky vozatajcov, ktorí po rokoch
stagnácie záprahového športu začínajú aktívne
prispievať k propagácii tohto prekrásneho odvetvia
jazdeckého športu. Po vozatajských pretekoch mali
diváci možnosť tlieskať historickému šermu a tiež
kaskadérskemu umeniu Martina Uhrovčíka, ktorý
predviedol divákom niekoľko ukážok práce na koni.
Návštevníci mali možnosť využiť i sprievodné atrakcie
ako vozenie na koňoch či mini zoo hospodárskych
zvierat.
Národná
prezentačná
výstava
slovenských
plemien hospodárskych zvierat. V nedeľu 15. júla
sa v skanzene Vychylovka, Nová Bystrica, konal už
tretí ročník podujatia „Chovateľský deň v skanzene“
– národnej prezentačnej výstavy slovenských plemien
hospodárskych zvierat a psov. Na výstave mal zastúpenie
aj ZCHKS (Ing. K. Žiaková s kobylami plemena furioso).
Východoslovenská
výstava
koní
Zámutov.
Po niekoľkých ročníkoch výstav v Pavlovciach
a minuloročnej výstave v Michalovciach sa tento rok
Východoslovenská výstava koní uskutočnila 5. augusta
2018 v obci Zámutov vo vranovskom okrese. O tom,
že chov koní na východnom Slovensku je rozvinutý,
presvedčilo prítomných početné zloženie jednotlivých
kategórií koní, ktoré chovatelia na výstave prezentovali.
Výstava v Zámutove dokázala, že na východnom
Slovensku je množstvo dobrých koní. Je potešiteľné, že
výstavy sa zúčastnili takí chovatelia, ako je rodina Jána
a Miroslava Ciganových a rodina Koprivňákových, ktorí
významnou mierou ovplyvňujú chov najmä teplokrvných
koní na východnom Slovensku.
Národná výstava hospodárskych zvierat 2018
Nitra. Dôležitou súčasťou výstavy Agrokomplex je
už roky aj Národná výstava hospodárskych zvierat.
Prezentácia
chovateľov
hovädzieho
dobytka,
ošípaných, oviec, kôz a samozrejme koní prináša
najmä pre deti nezabudnuteľné, a niekedy i prvé
stretnutia s hospodárskymi zvieratami. Gazdovský
dvor so vzorkovnicou drobných zvierat bol tradičným
lákadlom pre tých najmenších návštevníkov. ZCHKS
pravidelne prezentuje chovateľské úspechy členov
zväzu. Počas tohtoročnej NVHZ návštevníci videli
kolekcie plemena furioso z chovu Ing. Kataríny Žiakovej
a spoločnosti Furioso, s. r. o., Chorvátsky Grob. Tradične
sa výstavy zúčastňujú kone plemena slovenský športový
pony zo spoločnosti Roľan, s. r. o., a Jasoň, s. r. o.,
Horná Ždaňa. Z chladnokrvných plemien koní sa
na výstave prezentovalo plemeno norik muránsky
z chovu Jozefa Veterníka z Príboviec. Plemeno norik
zastupoval plemenný žrebec Saša v majetku Tibora
Tótha z Kolárova, ktorý potvrdil svoje kvality, zopakoval
minuloročné víťazstvo z Topoľčianok, a sa stal
Šampiónom NVHZ 2018. Z netradičných plemien koní
sa na výstave prvýkrát prezentovalo plemeno appaloosa
z chovu Ivana Piscu, SHR, z Častkoviec. Davy ľudí, ktoré

počas výstavy neustále prúdili výstavnými halami,
svedčili o záujme verejnosti o živočíšnu výrobu.
Výstava MT Tlumačov. V sobotu 11. augusta 2018
sa uskutočnila už XV. výstava plemena moravský
teplokrvník za účasti koní plemena furioso zo Slovenska.
Je potešiteľné, že spolupráca fylogeneticky príbuzných
plemien (MT a furioso) prináša osoh obom populáciám
v podobe výmeny plemenného materiálu. Drvivá väčšina
predvádzaných zvierat niesla v rodokmeni pečať
Žrebčína Motešice.
Kôň 2018 Trenčín – Nozdrkovce. Po dvojročnej
prestávke v sobotu 25. 8. 2018 sa do Trenčína
„vrátila“ medzinárodná výstava „Kôň“. Chovatelia,
majitelia a milovníci koní sa však nestretli ako už
bolo zvykom v areáli trenčianskeho výstaviska, ale
vo výborne pripravenom jazdeckom areáli v Trenčíne
- Nozdrkovciach, ktorý patrí firme Cedos, s. r. o.,
Trenčín – spoluorganizátorke výstavy. Záujem zo strany
vystavovateľov o výstavu „Kôň“ potvrdil, že kone

do Trenčína patria. Organizátorom patrí veľká vďaka
za prípravu a plynulý priebeh akcie. Nozdrkovský
jazdecký areál firmy Cedos, s. r. o., Trenčín opäť
potvrdil svoje kvality a vďaka ľudom, ktorí v ňom
pracujú, je schopný usporiadať nielen preteky – či už
jazdecké alebo furmanské, ale aj výstavu koní.
Stredoslovenská výstava koní Podzámčok 2018. Aj
tohtoročná výstava potvrdila, že slovenskí chovatelia sa
majú čím pochváliť. Návštevníci mohli vidieť miniatúrne
americké kone s výškou sotva 80 centimetrov, ako
i ardénskeho koňa, ktorého hmotnosť prevyšuje 1 tonu.
Hodnotiaca komisia veru nemala ľahkú úlohu vybrať
z takého množstva koní rôznych plemien šampióna
tohtoročnej výstavy. Súčasťou výstavy bol i zvod
haflingských kobýl.
Vypracoval: Ing. F. Grácz

KRITÉRIÁ MLADÝCH KONÍ V SKOKU
Na základe uznesenia Predstavenstva ZCHKS a Rady PK slovenského
teplokrvníka Zväz chovateľov
koní na Slovensku ako uznaná
chovateľská organizácia za účelom testovania úžitkových vlastností mladých koní, s využitím
výsledkov pre kontrolu dedičnosti, vypisuje v športovej sezóne 2019
Kritériá mladých koní v skoku.
Z dôvodu dlhoročnej absencie vyššej formy testovania mladých koní v súťažiach jednotlivých vekových
kategórií ZCHKS navrhuje na roky 2019 – 2020 zabezpečiť uskutočnenie 6 kôl KMK 4-, 5- a 6-ročných koní
(po 2 kolá na východe, strede a západe SR) a finále KMK
(výberové konanie).
Jednotlivé kolá budú podporované prémiou 200,- €
pre 4-ročné kone, prémiou 300,- € pre 5-ročné kone
a prémiou 400,- € pre 6-ročné kone.
Do finále sa kvalifikuje 15 najlepších 4-, 5- a 6-ročných koní z kvalifikačných kôl. Vo finále ZCHKS vyplatí

Obdobie súťaže
Vek

prémiu 500,- € pre 4-ročné kone, prémiu 700,- € pre
5-ročné kone a prémiu 900,- € pre 6-ročné kone.
Súťaže KMK budú hodnotené podľa platných pravidiel jazdeckého športu a stupnice „A“ . Jednotlivé
kolá súťaží KMK budú organizované rovnomerne podľa
regiónov.
Západoslovenský región
JK RS TEAM Bratislava
JK Cedos Trenčín - Nozdrkovce
Stredoslovenský región
HIPPOCLUB Liptovská Sielnica
JK MASARYKOV DVOR
Vígľaš – Pstruša
Východoslovenský región
TJ SLÁVIA UVLF Košice
JK SLÁVIA Spišská Nová Ves

18. – 19. 5. 2019
15. – 16. 6. 2019

20. – 21. 7. 2019
30. 8. – 1. 9. 2019

1. – 2. 6. 2019
25. 8. 2019

apríl – jún

júl – september

finále

4-ročné

100cm

110cm

I. kolo 110 cm
II. kolo 115 cm

5-ročné

110 cm

120 cm

I. kolo 120 cm
II. kolo 125 cm

6-ročné

120 cm

130 cm

I. kolo 130 cm
II. kolo 135 cm
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POĎAKOVANIE JURAJOVI POLÁŠOVI

VYBERTE SI TOHO NAJLEPŠIEHO
GFE – Groupe France Elevage je asociácia 350
chovateľov, ktorých cieľom je vytvoriť tú najlepšiu
genetiku pre chov. Táto chovná stanica je známa už
vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Veľké mená ako
Mr Blue, Kannan, Cornet Obolensky, Untouchable 27,
Comme il Faut, Chilli Willi, či vychádzajúcu hviezdu
Candy de Nantel si pripustíte už aj u nás!

Pred „Šampionátom mladých koní 2018“ v Trenčíne
vznikla dohoda medzi Jurajom Polášom a predstaviteľmi ZCHKS o sponzorskom dare v podobe bezplatnej
možnosti využitia inseminačných dávok pre chovateľov
najlepších kobýl v rámci „Šampionátu mladých koní
2018“. Juraj Poláš venoval ZCHKS ako sponzorský dar
chovateľom víťazných kobýl v každej kategórii slovenského teplokrvníka možnosť v pripúšťacej sezóne 2019
pripustiť kobyly svojimi plemennými žrebcami.

GFE v spolupráci s BK SPORT HORSES začína tento
rok už aj na Slovensku ...

Tento sponzorský dar v celkovej hodnote 1 500,- EUR
umožňuje trom víťazným chovateľom pripustiť v sezóne
2019 svoje chovné kobyly buď prirodzene alebo mrazenými inseminačnými dávkami žrebcov zaradených
v akceleračnom programe slovenského teplokrvníka.
Ide o plemenné žrebce Magnus Romeo (Royal Feu – Hans
Anders Z) a Noowanda Semilly (Diamant de Semilly
– Quidam de Revel).
Žrebca Magnus Romeo nemusíme chovateľom predstavovať. Tento výnimočný športový žrebec s veľkou
schopnosťou a vynikajúcou technikou má za sebou
mnoho víťazstiev a umiestnení na najvyšších športových
podujatiach v parkúroch s výškou 160 cm s jazdcom
H.D. Dreherom.
Osvedčený pôvod žrebca Noowanda Semilly je veľkým prínosom pre slovenský chov. Samotný žrebec je
elastický, ochotný spolupracovať, a úspešne športoval
na úrovni CSI*** s mladou jazdkyňou M. Freimuller.
Rozhodnutie Juraja Poláša zvýrazňuje „Šampionát
mladých koní“ nielen po stránke športovej, ale dáva mu
i chovateľský rozmer, za čo určite patrí Jurajovi Polášovi poďakovanie. Veríme, že s koňmi, ktoré sa narodia
z inseminácie v roku 2019 oceneným chovateľom, sa
stretneme na „Šampionáte mladých koní“ o päť – šesť
rokov. Chovateľom víťazných koní v jednotlivých kategóriách prajeme veľa ďalších chovateľských úspechov!

,,Prvýkrát je možnosť na Slovensku pripúšťať
špičkové kone v športe mrazeným semenom dohodou
o žrebnosti. Kobylu môžu chovatelia pripúšťať celú
pripúštaciu sezónu len s jedným poplatkom. Semeno
bude skladom u MVDr. Vladimíra Huru na Univerzite
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde
budú kobyly inseminované.‘
Výhodou pre chovateľov je, že pri nezáväznej
objednávke do konca marca ušetria na poštovnom.
Semeno vybraných žrebcov bude mať MVDr. Vladimír
Hura skladom, a teda poštovné bude zdarma.

Magnus Romeo
Víťaz kategórie „Slovenský teplokrvník – 4-ročné
kone“: COMBO (Westton Coldrex – Candila „D“ po Candillord) – jazdec Gabriel Holova – chovateľ Andrej Holova, Koprivnica.
Víťaz kategórie „Slovenský teplokrvník – 5-ročné
kone“: GARRET M (Grandcelano M – Florida po Caretello B) – jazdec Peter Mackovjak – chovateľ Michal Mackovjak, Spišská nová Ves.
Víťaz kategórie „Slovenský teplokrvník – 6 a 7-ročné kone“: CHUANITA (Westton Coldrex – Andorra 93
po Acobat II) – jazdec Ján Cigan – chovateľ Cigan JMC
Lužany, Lužany pri Topli.

Za celým GFE stojí niekoľko chovateľských
odborníkov:
- Yannick Fardin, chovná stanica Du rouet a chovateľ
Baloubeta de Rouet
- Raphael Dulin, chovná stanica de Coquerie,
pochádza od nich napríklad Ulane de Coquerie v sedle
Alberta Zorziho
- Fabrice Paris, chovná stanica Des Forets a chovateľ
Zirroca Blue
- Henry Brugier, chovná stanica d’Adriers and judge
- Pascal Cadiou, chovná stanica De Rochefort
- Caroline de Faucigny, chovná stanica De Circée
- Christian Planchon, medzinárodný rozhodca
- Arnaud Evain, predseda a chovateľ, aj s jeho
manželkou Kraque Boom, Európskou šampiónkou
- Brize Elvezi, manažér
CHILLI WILLI – tento výnimočný žrebec v sedle
s Olivierom Philippaertsom, je potomok svetovo
známeho Cassala. Avšak materská línia je tiež hodná
povšimnutia, keďže jej potomkovia dosahovali
výkonnosť v parkúroch do 160 cm, ako napríklad
Camiro 19, účastník olympijských hier v Pekingu v roku
2008 a WEG 2006 v Aachene. Ďalej kone ako Carlucci,
Glock’s Cognac Champblanc, Capriola van de Helle
a ďalší.
KANNAN je jediný žrebec na svete, ktorý bol
kontinuálne v Top 12 rebríčku WBFSH žrebcov od roku
2010. Jeho nespočetné úspechy netreba predstavovať
a taktiež to odovzdal aj potomstvu. Príležitosť pripustiť
týmto žrebcom je naozaj unikátna, keďže doteraz to
na Slovensku nebolo možné.

Noowanda Semilly
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UNTOUCHABLE 27. Na Slovensku nie až tak známy
tento svetoznámy žrebec je u chovateľov veľmi cenený
a populárny. O tom svedčí i to, že ním bola pripustená
aj Cantate Touch – dcéra Classic Touch, ktorá vyhrala

individuálnu zlatú medajlu v sedle s Ludgerom
Beerbaumom. Z tohto úžasného spojenia vznikol
žrebec Untouched, ktorého sme videli v sedle s Benom
Maherom a Nickom Skeltonom.
CANDY DE NANTEL – táto vychádzajúca hviezda
francúzskeho chovu získala na predvádzaní žrebcov
19 bodov z 20 za voju jazditeľnosť a 10 bodov
z 10 za materskú líniu. Tento nádherný ryšiak
po Luidam x Diamant de Semilly x Quidam de Revel
je okrem Francúzska veľmi populárny aj v Belgicku
a Holandsku.
Ostatné žrebce ako Cornet Obololensky, Comme
il Faut, Mylord Carthago, Contendro 1 slovenským
chovateľom bližšie predstavovať netreba. Kompletný
katalóg žrebcov a informácie nájdete na webovej
stránke www.gfeweb.com.
Zoznam žrebcov:
AIR JORDAN
AMANT DU CHÁTEU
BISQUET BALOU
CALVARO
CANDY DE NANTUEL
CATOKI
CHILLI WILLI
CICAVE DU TALUS
COMME IL FAUT
CONQUISTADOR
CONTENDRO I
CORNET OBOLENSKY
CORNET’S PRINZ
EDEN DU ROUET
EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL
EXOCET DU HOUSSOIT
GEMINI CL
HERALD 3
KANNAN
MYLORD CARTHAGO
NINTENDER
OGRION DE CHAMPS
ORLANDO
PEZETAS DU ROUET
PRESIDENT
QUOOL DU BM
UNTOUCHABLE 27
UP TO YOU
VLEUT
Pre ďaľšie informácie kontaktujte Martina Bulíka
emailom: bulik.martin@gmail.com alebo na čísle
0907119323, alebo MVDr. Vladimíra Huru.

Svet koní

9

POČIATKY UMELEJ INSEMINÁCIE KOBÝL A JEJ MOŽNOSTI VYUŽITIA V CHOVE KONÍ DNES
Počiatky umelej inseminácie kobýl siahajú do 14. storočia na arabský polostrov. Najstarší údaj o inseminácii
pochádza práve z inseminácie kobýl, keď neoverená
legenda z roku 1332 hovorí o úspechu arabského náčelníka, ktorému sa podarilo získať semeno do chumáča
chlpov z pošvy kobyly prirodzene pripustenej cenným
žrebcom, ktorý patril nepriateľskému kmeňu. Takto získaná sperma bola vložená do pošvy rujnej kobyly.
Nejestvujú celkové údaje o súčasnom počte inseminovaných kobýl vo svete, ale údaje z 20. storočia
napovedajú, že ročne asi najviac kobýl v minulosti
bolo inseminovaných v Číne (vyše 600 tisíc – údaj z roku 1960). V povojnových rokoch 1950 – 1953 v ZSSR sa
udávalo už len asi 400 tisíc inseminovaných kobýl, čo
bolo asi o 100 tisíc menej ako pred vojnou (údaj z roku
1939 – 1940). Postupná mechanizácia poľnohospodárstva
v značnej miere ovplyvnila záujem o rozvoj chovu koní,
čím sa znížil aj počet umelo inseminovaných kobýl. Podobná situácia sa vyvinula aj v našej bývalej republike,
Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, kde po vojne bola
v hojnej miere rozšírená umelá inseminácia u kobýl.
Po roku 1960 sa záujem o umelú insemináciu kobýl
obmedzil, okrem Grécka, Turecka a Poľska, z ázijských
štátov Japonska a Číny, ktorá v počte umele inseminovaných kobýl dominovala, pričom udávaná plodnosť
bola relatívne vysoká, 60 – 70 %, hoci išlo o insemináciu
čerstvým semenom.
Najstaršiu históriu v Československu má práve umelá
inseminácia kobýl. Jej začiatky siahajú do prvých rokov
po I. svetovej vojne. Prvú úspešnú insemináciu na našom území, v Československu, na kobylách uskutočnil
Dr. Sigmund hlavne v kladrubskom žrebčíne a okolí.
V pripúšťacej sezóne r. 1919 – 1920 úspešne inseminoval
377 kobýl. Hneď po skončení II. svetovej vojny sa začala umelá inseminácia kobýl využívať na zlikvidovanie
žrebčej nákazy v chovoch koní na našom území. V roku
1948 bola umelá inseminácia kobýl úradne nariadená
na území s výskytom žrebčej nákazy a povinne plošne
zavedená ako opatrenie na eradikáciu – likvidáciu tejto
nákazy na všetkých pripúšťacích staniciach na Slovensku a na niektorých staniciach na Morave a v Čechách.
Inseminovalo sa iba čerstvým semenom. Dôkazom toho,
že sa umelá inseminácia kobýl správne použila ako
prostriedok tlmenia žrebčej nákazy, je skutočnosť, že
od tohto roku po jej zavedení na širokej základni sa
nevyskytli ďalšie prípady nakazenia touto chorobou.
V ďalšom období po zrušení armádnych koní v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch prudko klesli stavy
koní na Slovensku z 210 tisíc v roku 1959 na necelých
90 tisíc v roku 1965, a tým aj záujem o umelú insemináciu a chov koní ako taký. O dvadsať rokov neskôr, v roku
1985 už to bolo menej ako 19 tisíc koní na Slovensku.
V súčasnosti evidujeme na Slovensku po postupnom
poklese až pod hranicu 10 tisíc koní v rokoch 2000 až
2007 postupný nárast stavu koní cez 19 tisíc (19 064)
v roku 2018.
Vďaka centrálnej evidencii plemenitby však vieme,
že za potešujúcim vzostupom stavu koní je nákup zo zahraničia a nie vlastný chov a jeho oživenie. Jeho kvantitatívna recesia stále pokračuje, z roka na rok máme
menej aktívnych kobýl v chove, od roku 2010 – 2011 je
to menej ako tisíc pripustených kobýl ročne. Najnižší
počet, 505 kobýl (314 narodených žriebät) máme za po10
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slednú pripúšťaciu sezónu 2017 – 2018. Je asi naivné
si myslieť, že v zahraniční kúpime najlepšie jedince
v chove či zo stáda. Dobrí chovatelia nikdy nepredajú
svoj najlepší genetický materiál. Naopak, s potešením
môžeme konštatovať stúpajúcu kvalitu pripúšťaných
kobýl, zväčša preverených v športe, zaradených do chovu, ako aj kvalitu ich potomstva. Na tomto fakte sa
podieľa aj využitie vynikajúcich žrebcov, bežne nedostupných v prirodzenej plemenitbe, prostredníctvom
ich inseminačných dávok s využitím umelej inseminácie
v chovoch. Za posledných desať rokov sa na Slovensku
umelá inseminácia na celkovom počte 7 508 pripustených kobýl podieľala 11,7 percentami, čo predstavuje
882 inseminovaných kobýl.
Inseminácia ako biotechnická metóda rozmnožovania
zvierat je pojem, a znamená zavedenie semena, inseminačnej dávky (ID), v rôznom stave (čerstvé, chladené
alebo hlboko mrazené semeno) do pohlavných orgánov
samice v optimálnom čase pre jej pripustenie – oplodnenie za účelom dosiahnutia gravidity.
Umelá inseminácia (UI) sa úspešne využíva dnes
u všetkých druhov hospodárskych zvierat, vrátane hydiny a divo žijúcich zvierat, pomocou čerstvého, ale
častejšie chladeného a hlboko mrazeného semena.
U koní ako jediných z hospodárskych zvierat sa využívajú v praxi všetky metódy inseminácie, UI čerstvým,
chladeným a hlboko mrazeným semenom. Zároveň ale
treba pripomenúť, že umelá inseminácia ako metóda je
zakázaná v chove anglického plnokrvníka.
Umelá inseminácia poskytuje mnoho výhod. Jednou
z nich je aj fakt, že nie je potrebné transportovať kobylu, kobylu so žriebäťom na veľké vzdialenosti, môžeme
inseminovať semenom, inseminačnou dávkou vybraného
žrebca, ktorý mnohokrát nie je dostupný formou prirodzenej plemenitby, čo je výhodné jednak z chovateľského hľadiska a nesporne aj z ekonomického. Okrem toho
sa týmto spôsobom vylúči aj prípadný prenos ochorenia
zo žrebca na kobylu alebo naopak. Taktiež sa vylúči riziko prípadného zranenia pri samotnom pripúšťaní.
Prostredníctvom ID hlboko mrazeného semena môžeme plemenníka zachovať, využiť v plemenitbe aj
po jeho smrti či kastrácii. Keď vrcholí pripúšťacia sezóna a chovateľ chce pre svoju kobylu zabezpečiť semeno
kvalitného vybraného plemenného žrebca, najčastejšie
z cudziny, je to často jediná dostupná možnosť, ako ho
získať. Inseminačná dávka hlboko zmrazeného semena
je odobraná a spracovaná žrebcovi počas jeho pobytu
na inseminačnej stanici. U žrebcov využívaných vo vrcholovom športe je to zväčša mimo športovú sezónu
počas ich aktívneho odpočinku. Žrebce po ukončení
športovej kariéry sú najčastejšie trvalo ustajnené
na svojich domovských inseminačných staniciach. Tam
je ich semeno trvalo, dlhodobo uskladnené v tekutom
dusíku a podľa potreby expedované ku chovateľom
po celom svete. Týmto spôsobom sa vytvára aj banka
spermií – genetický materiál sa tak uchová do budúcnosti v prípade, že by žrebec uhynul. Hlboko mrazené
inseminačné dávky uložené v kontajneri s tekutým dusíkom môžu byť nakúpené vopred a prepravené na veľké
vzdialenosti, z kontinentu na kontinent, a sú použiteľné
k inseminácii kedykoľvek a kdekoľvek, čo je tiež jedna
z výhod tejto metódy. K úkonu je potrebný buď insemi-
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načný technik alebo veterinár, ktorý sa insemináciou kobýl zaoberá. Úkon sa odohráva tak, že pomocou inseminačnej pipety sa semeno po rozmrazení aplikuje za krčok
do tela alebo rohu maternice kobyly v čase tesne pred
alebo po ovulácii. Z toho vyplýva, že pripustenie musí
byť prísne načasované na ovuláciu. Limitujúcim faktorom je kvalita a pohyblivosť semena. ID po rozmrazení
má slabšiu kvalitu pohyblivosti v porovnaní s čerstvým
alebo chladeným semenom, a životnosť, oplodňovacia
schopnosť je väčšinou udávaná cca 12 až 24 hodín. Nevýhodou je teda pravidelný ultrasonografický monitoring
pohlavného cyklu až do ovulácie kobyly každých 6 až 8
hodín, čo robí túto metódu prácnou a predražuje ju.
Výhodou je, že dávka uložená v kontajneri je k použitiu v ľubovoľnom čase na potrebnom mieste. Výsledky
sú závislé od kvality dávok a zväčša nedosahujú úroveň
prirodzeného párenia.
Pri inseminácii chladeným semenom je semeno
po odobratí a spracovaní schladené a okamžite expedované v termoboxe ku majiteľovi kobyly k priamemu
použitiu na insemináciu. Čerstvé a chladené semeno má
predpokladanú oplodňovaciu schopnosť až 48 hodín. Z toho vyplýva, že je na priame použitie s dosahom na veľké
vzdialenosti, v našom prípade takmer celá Európa pri
vhodnom špedičnom spojení. Úspešnosť pripúšťania je
na úrovni prirodzeného párenia.
Inseminačnú dávku chladeného semena je potrebné
objednať v okamihu, keď kobyla je v ruji, podľa predpovede očakávanej alebo indukovanej ovulácie. Ideálny čas
inseminovať kobylu čerstvým alebo chladeným semenom
je v poslednej tretine ruje, pretože ovulácia spravidla
prichádza s jej odznením, vymiznutím vonkajších príznakov ruje u kobyly, ktoré sú chovateľom dobre známe.
Spôsob a úkon UI chladeným a čerstvým semenom je obdobný ako pri použití hlboko mrazeného.
Pri inseminácii čerstvým semenom je semeno
po odobratí a spracovaní, zbavení seminálnej plazmy,
bez úpravy a chladenia udržiavané pri telesnej teplote k priamemu použitiu do cca 30 min. Napriek dobrej
oplodňovacej schopnosti až 48 hodín je táto metóda
vhodná v prípade, že na jedného žrebca pripadne na deň

viac kobýl, a žrebec aj kobyla je na jednej farme či inseminačnej stanici.
Každú kobylu, ktorú chceme pripustiť či inseminovať,
by sme mali na začiatku pripúšťacej sezóny vyšetriť a potvrdiť, že už je v biologickej pripúšťacej sezóne, to znamená, že má plnohodnotný pohlavný cyklus s ovuláciou.
Ak chceme realizovať umelú insemináciu, mali by sme sa
predtým uistiť rektálnym sonografickým vyšetrením, že
kobyla je po ovulácii z predošlej ruje a výsledkom toho
je nález žltého telieska na vaječníku alebo vysoká hladina progesterónu stanovená z krvi kobyly. Kobyla by mala
byť na začiatku pripúšťacej sezóny sérologicky a bakteriologicky vyšetrená, ako aj sonograficky rektálnym vyšetrením, a nemala by vykazovať poruchy na pohlavných
orgánoch a v pohlavnom cykle.
Po pripustení – inseminácii je dobré kobylu monitorovať
12 hodín po pripúšťaní pre prítomnosť výskytu postservisnej endometritídy, a neskôr, najlepšie po 16. – 18. dni
vyšetriť na graviditu, aby sme predišli prípadnej nežiaducej gravidite dvojičiek. Kontrolu žrebnosti by sme mali
definitívne potvrdiť po druhom, resp. v treťom mesiaci
gravidity, kedy kobyla už nemôže vstrebať plod. Po tomto období by u kobyly po fyziologickom období gravidity
trvajúcom približne 333 dní malo dôjsť k pôrodu, alebo k predčasnému vypudeniu plodu – potratu v prípade
choroby alebo nejakej príhody nedovoľujúcej donosiť
plod, respektíve dokončiť graviditu. Pre graviditu je
tiež veľmi dôležité následne po pripustení – inseminácii
ušetriť kobylu minimálne po dobu dvoch až troch týždňov
od nepriaznivých vplyvov ako je napríklad stres z nového
prostredia či transport na veľké vzdialenosti a podobne.
MVDr. V. Hura, PhD.
Klinika koní, UVLF Košice

Podporované grantom Ministerstva školstva SR –VEGA 1/0382/18.
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ODHODLANIE MÁ MENO JK KOPRIVŇÁK RAFAJOVCE
Povedzte nám niečo o obci a kde to všetko začalo?

Koľko máte v súčasnej dobe športových
a chovných koní?

Veľmi pravdepodobne sú Rafajovce jednou z najmenších obcí na Slovensku, a napriek tomu tu nájdete
rodinnú farmu, ktorá sa venuje chovu a výcviku športových koní slovenského teplokrvníka. Dušan Koprivňák
dokázal zachrániť chátrajúcu maštaľ bývalého JRD
Domaša Holčíkovce v Rafajovciach. Po udalostiach roka
1989 bolo otázkou času, kedy sa úspešné JRD rozpadne.
Najzraniteľnejšie boli kone. Neboli úžitkovými zvieratami ako ošípané či hovädzí dobytok, a ťažné plemená
koní boli nahradené strojmi. Športové kone boli postupne rozpredané a nová, moderná maštaľ premenená
na stojisko pre kravy. D. Koprivňák bol s koňmi spätý
od mladosti a nebol ochotný zmieriť sa s novou situáciou. Odkúpil pár koní, medzi ktorými bola kobyla Fara,
na ktorej založil chov. Stiahol sa do vlastných, veľmi
obmedzených priestorov rodinného pozemku. No rodinný dvor praskal vo švíkoch a bolo potrebné pohnúť sa
ďalej. V roku 2003 odkúpil chátrajúcu maštaľ bývalého
JRD, v ktorej pracoval za jej najväčšej slávy. Od tej
doby rozšíril chov na približne 20 koní. Farma prešla
rôznymi opravami a úpravami a dnes disponuje nielen
samotnou maštaľou, ale aj vonkajšou a krytou jazdiarňou, výbehmi, pasienkami a ďalšími budovami skladov,
ktoré tvoria plne funkčný jazdecký areál.

Momentálne máme 4 pretekajúce kone na skokovej
úrovni od 100 do 140 cm a 2 kone v príprave. V chove sa
momentálne nachádza 14 koní.

Aké sú vyhliadky pre areál a chov koní
do budúcna?
Za najväčší úspech možno považovať, že zakladateľ
Dušan Koprivňák má nasledovníka. Svojho syna Juraja s manželkou Tamarou. Tí zanechali pohodlný život
pod Tatrami a usadili sa v tomto malebnom kraji. Ich
každodenná realita je o boji medzi zachovaním tradície a nájdením možností financovania. Realita známa
všetkým koniarom na Slovensku. Uvedomujú si regionálne obmedzenia, ako aj finančnú a časovú náročnosť,
ale neboja sa riskovať a otvoriť svoje brány všetkým,
ktorí tieto kráľovské zvieratá milujú. Ponúkajú ustajnenie, výcvik, jazdeckú školu, rekreačné jazdenie, ale aj
sezónne sústredenia. Juraj a Tamara sa aktívne venujú
parkúrovému športu a reprezentujú svoj klub na regionálnych aj medzinárodných súťažiach.
Zhováral sa FG
Foto: archív rodina Koprivňáková

Aké najúspešnejšie kone ste odchovali?
Nakoľko sa venujeme hlavné odchovu koní, pracujeme zväčša s mladými koňmi, ktoré sa učia a následne sú
ponúkané na predaj. Nestihnú si teda u nás vybudovať
veľkú kariéru, no napriek tomu sa tu vychovalo niekoľko
zdatných koní. Kobyla Fantagiro zo spomínanej matky
Fara, ktorá sa kvalifikovala a reprezentovala náš chov
na Svetovom šampionáte mladých koní v belgickom
Lanakene a taktiež sa ako štvorročná umiestnila na druhom mieste finále Šampionátu slovenského teplokrvníka
na Slovensku. Neskôr po zranení bola zaradená do chovu, kde u nás odchovala 5 žriebät. jedno z nich bolo
predané do Kanady, kde taktiež reprezentuje náš chov.
Ďalším koňom z kobyly Fara bol valach Pilát, ktorý
začal svoju kariéru 1. miestom na prvej celoslovenskej
Výstave koní v Topoľčiankach ako 6-mesačný. Neskôr sa
umiestnil na 3. mieste vo finále Šampionátu mladých
koní ako 4 a 5-ročný, a časom potvrdzoval svoju kvalitu
aj v skoku mohutnosti, kde 2x pokoril rekord 195 cm.
Náš chov tiež obohatil žrebec Christen plemena oldenburg, ktorý bol importovaný z Nemecka ako 2,5-ročný. U nás bol vychovaný, prijazdený a zložil plemenné
skúšky. Stal sa niekoľkonásobným víťazom Východoslovenského skokového pohára, podával výborné výkony
v regionálnych a medzinárodných súťažiach, neskôr bol
predaný do USA. Zanechal po sebe však veľa potomkov,
ktorí preukazujú svoju kvalitu v športe.

Akým smerom sa chov uberá dnes?
Náš chov prešiel revitalizáciou, kde sme chov s našimi overenými matkami obohatili zakúpenými kobylami
po Cassini II., Come On, Boris du Melnire, Capitol, ktoré
boli pripustené žrebcami: Mangus Romeo, Noowanda
de Semilly, Charles Blue (Chacco Blue), Color of Love
(Cassini I). Tohto roku očakávame 6 žriebät.
12
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SPOMIENKA NA ŽREBCA 3397 CATALIN XIII (CATALIN I MT)
Malé ohlédnutí za mimořádným koněm, úspěšným
sportovcem a kvalitním plemeníkem – hřebcem Catalin I MT / 2815 Catalin IV – 33 (v SK 3397 Catalin XIII).
Na jaře loňského roku odešel ve věku 28 let na věčné pastviny plemenný hřebec a úspěšný voltižní kůň
Catalin I MT, v SR 3397 Catalin XIII (C IV-33). Narodil se
v Motešicích 3. 8. 1990 jako příslušník plemenné knihy
Furioso. Tento mohutný, kostnatý a souladný hřebec
absolvoval výkonnostní zkoušky rovněž v Motěšicích
a následně byl zařazen do třídy Elita s hodnocením
8,4 bodu, kdy za typ byl hodnocen 8,9 body, exteriér
8,7 a výkonnost 8,1 bodu. V roce 2002 byl zakoupen
Zemským hřebčincem Tlumačov, kde byl téhož roku
zařazen do chovu. Podílel se také na regeneraci moravského teplokrevníka.
Co do rodokmenové skladby náleží Catalin k linii téhož
jména, založené anglickým plnokrevníkem a úspěšným
dostihovým koněm, hřebcem Catalin, narozeném v roce
1921 ve Francii. Ve svých 16ti letech byl zakoupen Ministerstvem národní obrany pro potřeby vojenských
hřebčínů. Pokračování linie zajistil Catalin – K a dále
jeho syn, úspěšný skokový kůň, Catalin I (v Tlumačově
působil jako 407 Catalin 10), z matky 282 Gidran III-4.
Catalin I se hlavně prosadil jako producent špičkových
skokových koní, a to i na mezinárodní úrovni. Pamětníci
jistě vzpomenou jména Letkis, Rip Corby, Caravela a Safír. Catalin I MT (Catalin IV-33) je přes svého otce Catalina IV – Mot. a dědu Catalina II – Mot. jeho pravnukem.
Mateřská část rodokmenu, ač je rodina založena klisnou 300 Przedswit I, je spíše krosem linií Furioso XI R
a Furioso XIII R, kdy matka Catalina I MT, klisna 808 Furioso XLVI-3 náleží k linii Furioso XIII R, a bába, klisna
584 Furioso X-106, zase k linii Furioso XI R.
Hřebec Catalin I MT (Catalin IV-33) je prochován
na pepiniéra 429 Furioso X – K ve 3x5x5 generaci, na pepiniéra Furioso XV – Poh. ve 4x4x5 generaci a na klisnu
73 Furioso V-1 ve 4x4 generaci. Ve čtvrté generaci má
Catalin ze 16ti předků 11 Furiosů.
Působení hřebce Catalina v chovu na území ČR probíhalo napříč plemennými knihami. Celkem do nich bylo
zapsáno 24 koní, 1 plemenný hřebec – Catalin I MT - 7 / Sebastian G do PK moravského teplokrevníka, a 23
klisen, z toho 14 do PK ČT, 8 do PK MT a po jedné do PK
CS a PK KK. 6 klisen bylo zařazeno do dvou PK. Většina
klisen byla zařazena do HPK. Ostatních potomků se na-

SJF INFORMUJE
Bronislav Chudyba potvrdzuje skvelú
formu aj v novej sezóne

rodilo celkem 46.
Ze svého krátkého
působení v plemenitbě na Slovensku
v letech 2011 – 2012
se narodilo 13 hříbat,
z toho 4 klisny a 9
hřebců. Z uvedených
klisen jsou dvě zařazené do plemenitby
(Catalin XIII-3 Simona,
Catalin XIII-10 Šelma).
Syn, plemenný hřebec
Catalin XVI (C XIII4) Sokol byl prodán
do Rakouska.

5. – 10. 2. 2019 sa v španielskej Valencii konali medzinárodné skokové preteky
CSI. V sobotu Bronislav Chudyba potvrdil skvelú formu
prvenstvom v 1* GP na koni
Guayarmina WV zo stajne
Tina Pol. V nedeľu následne
spečatil úspech vo 2* na koni New York krásnym strieborným umiestnením.
Foto: B. Chudyba

Sportovní
kariéra
hřebce Catalin IV-33
je nerozlučně spjata
s oddílem TJ voltiž
Tlumačov. Byl vynikajícím
voltižním
koněm. Ve své kariéře se zúčastnil
mnoha
voltižních
závodů po celé Evropě.
Na evropských a světových šampionátech v Římě, Nitře,
Mannheimu a Poznani se umístil vždy v první desítce
v kategorii jednotlivců. Na Světových jezdeckých hrách
ve španělském Jerezu de la Frontera v roce 2002 se zasloužil o 6. a 9. místo tlumačovských jednotlivců Petra
Eima (6.) a Jakuba Dujíčka (9.). V roce 2005 se zúčastnil
ME v italské Verolanuově, kde dopomohl Petru Eimovi
ke čtvrtému místu. Zasloužil se také o mistrovský titul
ČR Petra Eima i jeho sestry Alice Eimové. V roce 2008
se zúčastnil ME a MS v Brně, kde reprezentoval Českou republiku. Voltižně byl využíván do vysokého věku
a prokázal tak mimořádnou konstituční tvrdost a také
bezchybný charakter.
Ve sportu také působí celá řada potomků hřebce
Catalina v různých sportovních disciplínách, a to u nás
i na Slovensku. Zatím jeho potomci dosáhli výkonnosti
v drezuře „L“, ve všestrannosti „ZL“ a ve skocích „S**“.
Ve stopách svého otce jde moravský teplokrevník Catalin I MT - 2 / Lukas G, který byl zakoupen na Slovensko
a v letošním roce se zúčastnil Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži v maďarském Kaposváru.
V jednotlivcích se kvalifikoval do finále, kde se
následně se Simonem Bohunickým umístil na patnáctém místě.
Co dodat na závěr. Odešel hřebec, který
po sobě zanechal v Hřebčinci Tlumačov výraznou
stopu, hřebec mimořádného charakteru, který
věrně předával svému potomstvu, úspěšný sportovec, který do konce svého života věrně sloužil
člověku. Jestli je nějaké to koňské nebe, Catalin
by si zasloužil v něm být.
M. Urbanová
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Ženské úspešné endurance trio v seniorskom Rankingu 2018

Slovenskí vytrvalostní jazdci opäť potvrdili skvelú
formu. Po náročnej sezóne môžeme bilancovať a gratulovať ku skvelým priečkam v seniorskom vytrvalostnom
FEI rebríčku 2018. V prvej 50tke máme až tri talentované a úspešné jazdkyne, a to:
18. priečka len 19-ročná Miška Supeková
37. priečka Dominika Kleinová
41. priečka Lucia Supeková
PhDr. Z. Bačiak Masaryková, PhD.
Foto: R. Supek

TOP DRIVER AWARD 2018 – Miroslav
Matúška 4. miesto!

Top Driver Award je celosvetový záprahový rebríček,
ktorý zoraďuje najlepších záprahárov v kategórii jednozáprahov, dvojzáprahov a štvorzáprahov. Zarátava štyri
najlepšie výsledky z celkovej súťaže v jednej sezóne
z medzinárodných pretekov CAI3*, CAIO4* a CHM. Body

sa prideľujú podľa celkového umiestnenia v závislosti
od počtu súťažiacich v kategórii.
Na Slovensku je najsilnejšia záprahová základňa v Topoľčiankach. Miroslav Matúška je niekoľkonásobný Majster SR a patrí medzi pravidelných účastníkov medzinárodných pretekov a majstrovstiev sveta predovšetkým
v dvojzáprahoch. Sezóna 2018 bola pre neho mimoriadne úspešná. Zúčastnil sa troch pretekov na úrovni 3*.
Sezónu zahájil v Kladruboch nad Labem, kde v konkurencii 24 dvojzáprahov obsadil celkové 4. miesto. V polovici júna absolvoval preteky v rakúskom Altenfeldene.
Na štart sa postavilo 16 pretekárov z ôsmich krajín Európy. Víťazstvo v maratóne aj v parkúre mu zabezpečilo
cenné prvé miesto v celkovej súťaži. Na rad prišla slovinská Lipica. Obsadil druhú priečku v drezúre a taktiež
v parkúre. V celkovej súťaži sa umiestnil na 2. mieste
v konkurencii 16 dvojzáprahov.
Športové výkony mu do celosvetového rebríčka
Top Driver Award priniesli 50 bodov, čo ho posunulo
na 4. miesto spomedzi 115 pretekárov. GRATULUJEME!
Je to zatiaľ najlepšie dosiahnuté umiestnenie v svetovom meradle v histórii záprahového športu na Slovensku.
Miroslav Matúška má vo svojom „A“ tíme štyri lipicanské kone, tri kobyly: Favory XII-6, Neapollitano XI-45,
Siglavy XIII-21 Marea, a jedného žrebca - Favory XII-8.
Všetky kone sú z chovu Národného žrebčína v Topoľčiankach, š. p. Stálymi výkonmi dokazujú svoju kvalitu
a športovú využiteľnosť na svetovej úrovni. Obratnosť,
rýchlosť, ale aj fyzická a psychická odolnosť sú neodmysliteľné schopnosti koní do vrcholového športu. Kone
z Národného žrebčína týmito vlastnosťami rozhodne
disponujú. Veríme v úspešnú športovú sezónu aj v roku
2019.
NŽ Topoľčianky
Foto: NŽT, Š. Weinhauerová

Lucia Krivosudská na koni
Amadeus opäť potvrdila v poľskej
Poznani skvelú formu!

V dňoch 27. - 30. 11. 2018 sa konali paradrezúrne
preteky CPEDI2* v poľskej Poznani. Slovensko
reprezentovala
Lucia
Krivosudská s koňom
Amadeus. Cesta bola
náročná, a aj únava sa
prejavila pri prvej jazde, kde dvojica získala
65,049 % a obsadila tak
3. miesto. V individual
teste si Lucia s Amadeom polepšili a získali
67,402 % a obsadili
2. miesto. V piatkovom
freestyle
so
ziskom
73,333 % opäť obsadili
2. miesto, pričom víťazstvo im uniklo len o
0,278 %.
PhDr. Z. Bačiak Masaryková, PhD.
Foto: L. Krivosudská
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ZAČIATOK ZÁPRAHOVEJ SEZÓNY 2019 JE ZA DVERAMI ...
Tohtoročná sezóna športového záprahového jazdenia sa začne medzinárodnými pretekmi „Rudolfov pohár“
v Kladruboch nad Labem (CZ) v termíne
25. – 28. 4. 2019, kde bude Slovensko
zastúpené v kategórii jedno aj dvojzáprahov. Je predpoklad, že minuloročný
reprezentačný tím v zložení Miroslav
Matúška, Ján Bíro (JK pri NŽ Topoľčianky) a Marcela Viochnová (TJ Žrebčín Motešice) sa v tejto sezóne rozšíri
o ďalších 3 jazdcov. Priestor na získanie
skúseností by mali dostať aj mladé
kone. Medzinárodné dianie bude v tejto
sezóne prebiehať aj na Slovensku a to
konkrétne v termíne 26. – 28. 7. 2019
pretekmi CAI2*-H4 v Šamoríne a v termíne 22. – 25. 8. 2019 pretekmi CAI2*-H1, H2, H4, P1, P2, P4 v Dunajskom
Klátove. Sezóna vyvrcholí v septembri,
kedy sa budú konať Majstrovstvá sveta
v záprahoch v maďarskom Mezőhegyesi
(mladé kone) a v nemeckom Drebkau
(dvojzáprahy).
Živo bude aj na domácich kolbiskách.
Seriál 8-ich národných pretekov vo vozatajskom parkúre organizovaných ŠKMK
odštartujú 4. 5. 2019 preteky v Horných
Salibách. Žiaľ, zatiaľ sa v športovom
kalendári SJF neobjavili preteky CAN1*
vo Veľkej Lomnici, ktoré sa tradične konali vždy koncom júla. Vrcholom sezóny
na domácej pôde budú septembrové
Majstrovstvá SR CAN3* v Topoľčiankach.
Bodku za sezónou 2019 tradične urobia
mikulášske halové preteky 7. 12. 2019
v Dunajskom Klátove.

JAZDEC ROKA dvojzáprahy - Miroslav Matúška a Juraj Katrinec - kone Favory XII-6 a Favory XII-8

JAZDEC ROKA jednozáprahy - Marcela Viochnová a Viera Tomčíková - kôň Nonius XIX-20 ŠARKAN

M. Viochnová, členka ZK SJF
Foto: archív ZK SJF
KOŇ ROKA 2018
JEDNOZÁPRAHY

DVOJZÁPRAHY

Favory XII-6
kobyla, 9 rokov, JK pri
Nonius XIX-20 ŠARKAN
NŽ Topoľčianky
žrebec, 5 rokov, TJ
Žrebčín Motešice
Favory XII-8
žrebec, 9 rokov, JK pri
NŽ Topoľčianky
MLADÝ TALENT - Kiara Gasparovics

4. mája
16. júna
22. júna
29. júna
13. júla
26.-28. júla
17. augusta
22.-25. augusta
7. septembra
21. septembra
27.-29. septembra
7. decembra
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Horné Saliby
Žihárec
Čierna Voda
Dolné Saliby
Žihárec
Šamorín
Kolárovo
Dunajský Klátov
Dunajský Klátov
Kolárovo
Topoľčianky
Dunajský Klátov

SKOK VO VOĽNOSTI 3 A 4-ROČNÝCH KONÍ – TRENČÍN - NOZDRKOVCE

KALENDÁR ZÁPRAHOVÝCH PRETEKOV
CAN – vozatajský parkúr
CAN – vozatajský parkúr
CAN – vozatajský parkúr
CAN – vozatajský parkúr
CAN – vozatajský parkúr
CAI2* – H4
CAN – vozatajský parkúr
CAI2* – H1,H2,H4,P1,P2,P4
CAN – vozatajský parkúr
CAN – vozatajský parkúr
M-SR CAN3*
CAN – halové preteky

2019
ŠKMK Čierna Voda
ŠKMK Čierna Voda
ŠKMK Čierna Voda
ŠKMK Čierna Voda
ŠKMK Čierna Voda
JK Napoli Bratislava
ŠKMK Čierna Voda
JK Czajlik Ranch Dunaj. Klátov
ŠKMK Čierna Voda
ŠKMK Čierna Voda
JK pri NŽ Topoľčianky
JK Czajlik Ranch Dunaj. Klátov

Vo vyspelých chovateľských krajinách patrí prezentácia športových koní v skoku vo voľnosti najmä
trojročných koní k jedným z možností ukázať chovateľský materiál verejnosti a zároveň mladé kone zvykať na prostredie súťaží. Po minuloročnom úspešnom
prvom ročníku skoku vo voľnosti 3 a 4-ročných koní,
ktorý sa uskutočnil v Prešove z iniciatívy chovateľov
koní východného Slovenska, sa 2. marca 2019 uskutočnila obdobná súťaž i na západnom Slovensku v Trenčíne
- Nozdrkovciach. 30. marca 2019 budú mať v Prešove
možnosť opätovnej prezentácie svojich koní i chovatelia z východu.
V Nozdrkovciach sa na súťaž v skoku vo voľnosti
prihlásilo päť trojročných a sedem štvorročných koní.
Tradične výborné podmienky, ktoré pripravil JK Cedos
Trenčín - Nozdrkovce, potvrdili, že z jazdeckého areálu
v Nozdrkovciach sa stáva centrum športových a chovateľských podujatí na Slovensku.
Skokovým súťažiam robila tzv. „predskokana“ chovateľská prehliadka troch plemenných žrebcov, ktoré
pôsobia v sezóne 2019 v plemenitbe na Slovensku a sú
zaradené do akceleračných programov. Ako prvý sa nám
predstavil elegantný holštýn COLA, nar. 2001 po Contender z Lasina IV po Lasino. Tento žrebec s výkonnosťou „T**“ svoju výkonnosť prenáša i na potomstvo
(výkonnosť „T**“). V roku 2019 pôsobí na stanici žrebcov JK Slávia SPU Nitra s možnosťou odberu čerstvej
spermy. Ako ďalší sa chovateľskej verejnosti predstavil
plemenný žrebec LANCELOT, holštýn nar. 2002 po Lancer II z Zuckerpupe po Cantus, ktorý i napriek tomu, že
v ČR už nepôsobí niekoľko rokov, si dlhodobo udržuje
skokový index na úrovni 131. Tento tmavý hnedák, sám
preverený drezúrne na úrovni „T**“ a v skoku na úrovni
145 cm, pôsobí na stanici v Hrašnom (okr. Myjava). Ako
posledný sa prezentoval plemenník BONSAY, po Breeton
Bric z Rainbows Afrodite po Pendock Plato, predstaviteľ plemennej knihy welsh B. I napriek svojmu veku
(nar. 1995) pôsobí sviežo a vlastnou, ako aj výkonnosťou
potomstva spĺňa všetky predpoklady na zvýšenie úrovne
chovu pony na Slovensku.
Po prezentácii plemenných žrebcov sa skákaním
na výškach 110; 120 a 130 cm prezentovali najskôr

trojročné kone. Súťaž v skoku vo voľnosti hodnotil
prof. Ing. Marko Halo, PhD. Pri jednotlivých trojročných koňoch bolo vidieť, že sú v cudzom prostredí asi
prvýkrát. Dva z celkovo piatich trojročných koní súťaž
nedokončili z dôvodu zastavenia alebo odmietnutia
poslušnosti na výške 130 cm. Nakoniec sa z víťazstva
v súťaži trojročných koní tešil valach Red Lancelot
po 2901 Lancelot z Vanda po Orosháza Aldáto z chovu
Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou s celkovou známkou 7,6 bodu. Ako druhý sa umiestnil žrebec
Grand Ches po Zoran (Ginus) z Wavo Chesi po Papillon
(7,5 bodu). Kôň je v majetku Združenia Grand Prix
Fabianka Lučenec. Tretím dekorovaným bol žrebec
Przedswit XXXII-10 Red Portos po Przedswit XXXII Princ
z Furioso XXVII-23 Wafle (7,2 bodu) opäť v majetku
Ing. Kataríny Žiakovej.
Početnejšie pole súťažiacich štvorročných koní,
v ktorom sa prezentovali kone pripravujúce sa na prvé
preteky, signalizovalo presvedčivejšie výkony, čo potvrdila i samotná súťaž. Na prvom mieste skončil valach
Dicio po Dinken (Diarado) z Antura po Canturo. Tento
štvorročný valach v majetku Ing. Romana Mokráňa jasne
dominoval a predviedol najštýlovejší skok vo voľnosti.
So známkou 8,3 bodu a najmä prejavom potvrdil výnimočnosť svojho pôvodu. Jeho starý otec - Diamant
de Semilly sa v rebríčku otcov umiestňuje v poslednom
desaťročí v prvej desiatke. Druhé miesto si vybojovala
kobyla Furioso XLII-6 Red Mafia s bodovým ohodnotením
8,1. Táto predstaviteľka plemena furioso po Furioso XLII, ktorej prastarým otcom je i na Slovensku známy Furioso XV Honor, z matky Furioso XXVII-20 Windy
po Wigo potvrdila, že aj furioso dokáže v skoku konkurovať ostatným teplokrvným plemenám koní. Tretie
miesto obsadil valach Camelot po Catango HT z Camilie
po Oscar v majetku Patrika Mikulášika (8,0 bodov).
I napriek tomu, že sa skok vo voľnosti konal v regióne
západného Slovenska prvý raz, očakávali sme väčší záujem tak zo strany majiteľov najmä trojročných koní, ako
aj zo strany chovateľov, poprípade záujemcov o chov
koní na Slovensku. Snáď nabudúce ...
FG
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SUMÁRNY KALENDÁR AKCIÍ 2019
Dátum

ZCHKS - družstvo

SUMÁRNY KALENDÁR AKCIÍ 2019
Furmanské preteky
ZCHKS

Závodisko, š. p.,
Bratislava

Česká republika

Dátum

12.1.

Hričovské Podhradie

21.7.

23.2.

Vitanová

3.8.

2.3.

Súťaž v skoku vo voľnosti 3- a 4-ročných koní
Prehliadka teplokrvných plemenných žrebcov
– Trenčín - Nozdrkovce

9.3.

„Moderné trendy v reprodukcii kobýl“ – workshop
– Nitra

22.8.

23.3.

VČS Topoľčianky

23.8.

30.3.

Súťaž v skoku vo voľnosti 3- a 4-ročných koní
– Prešov

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Seminář: Tradiční zapřahání

14.4.

Bratislava

21.4.

Bratislava

24.8.

1.9.

Morovno

5.5.

Šurany

7.9.

12.5.

Veľká jarná cena
Jarná cena kobýl

10.9.

Predvýber žrebcov furioso a nonius
– Čierna Voda

14.5.

13.9.
Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Jarní třídění chladnokrevných hřebečků

15.5.
19.5.
Predvýber teplokrv. žrebcov - západ – Nitra

22.5.

Predvýber teplokrv. žrebcov - východ
– Spišská Nová Ves (22.5.)

23.5.

Bratislava

Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti 3-letých klisen (23.8.)

„Agrokomplex 2019“
Národná výstava hospodárskych zvierat
– Nitra (22.-25.8.)
Agrokomplex Nitra
(ťažký ťah)
„Stredoslovenská výstava koní“
– Podzámčok

Senica

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Jarní třídění teplokrevných hřebečků (22.5.)

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orbe
dvojzáprahmi
Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti 3-letých klisen
Výstava „Kôň 2019“ – Trenčín - Nozdrkovce
(13.-14.9.)

Pečeňany

15.9.

Bratislava

Bonitácia (22.-23.5.)
– Dobšiná

28.9.

Bonitácia – Veľké Pole
30.5.
2.6.
„Celoslovenské dni poľa“
– Dvory nad Žitavou (4.-5.6.)

5.6.
9.6.

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT

19.6.
„Kopaničiarska výstava koní“ – Bukovec pri Myjave
Bratislava

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Chovatelský den ZH Tlumačov

29.6.
Topoľčianky

6.7.

16.10.
17.10.

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

12.7.

„Chovateľský deň“ – Skanzen Vychylovka
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Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka
a pony (5.-6.10.)

27. Slovenské derby

Lapáš – Nový dvor
Bratislava
„Pohár ZCHKS 2019“
- finále
Pardubice (CZ)
- 129. Velká pardubická steeplechase

Bonitácia
– Dobšiná
Bratislava

22.10.

Bonitácia
– Motešice, Cetuna

25.10.

Výkonnostné skúšky žrebcov furioso a nonius

27.10.

Bratislava

29.10.

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

31.10.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

9.11.

Vyhodnotenie furmanskej sezóny 2019

„Výstava koní“ – Veličná

„Výstava koní východného Slovenska“ – Zámutov

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

20.10.
Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Svod tříletých klisen

30.6.

Slovenský Saint
Leger

13.10.

Topoľčianky

23.6.

Chocholná – Velčice

12.10.
41. „Turf-gala“

4.6.

3.10.

6.10.

Predvýber žrebcov a kobýl SŠP
– Veľké Pole

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti chladn. hřebců
a zahájení testu

29.9.

5.10.

Bonitácia – Motešice, Cetuna

Lysá nad Labem (CZ)
- Výstava „Kůň 2019“ (20.-22.9.)

22.9.
27.9.

Národní hřebčín Kladruby n. Labem (CZ)
- Den starokladrubského koně (oslavy výročí 440. let
založení dvorního hřebčína)

28.5.

Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Závěrečné zkoušky výkonnosti 3-letých hřebců

20.9.

VS chladnokrvných kobýl
– Dobšiná (22.5.)

26.11.

Pardubice (CZ)
- Výstava „Koně v akci 2018“ (24.-25.8.)

Slovenské Oaks

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena
hafling – Podzámčok

18.9.

25.5.

14.7.

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Výstava moravského teplokrevníka

Bratislava

21.5.

22.6.

14.9.

Česká republika

Bratislava

25.8.

Nová Bystrica

4.5.

Závodisko, š. p.,
Bratislava

Hruboňovo

11.8.

Bratislava

Predvýber chladnokrvných žrebcov
– Morovno

Furmanské preteky
ZCHKS

10.8.

7.4.

27.4.

ZCHKS - družstvo

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

Svet koní
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE ZCHKS

FURMANSKÉ SÚŤAŽE ZCHKS

Hričovské Podhradie
12. 1. 2019

Vitanová
23. 2. 2019

Po vianočných sviatkoch sa všetci furmani
tešia na tradičné zimné furmanské preteky
v Hričovskom Podhradí. Tento rok sa preteky
konali za pekného zimného počasia na tradične
zaujímavých prekážkach, ktoré pripravil v jednej osobe autor tratí, organizátor a zároveň
i dvojnásobný štartujúci Pavol Blaško. Na pretekoch sa prezentovalo trinásť furmanov, medzi
ktorými nechýbali ani navrátilci do seriálu
„O pohár ZCHKS“ otec a syn Francistiovci.
Hneď prvá typicky zimná súťaž, v ktorej voz
vo „Furmanskom slalome“ nahradili sane, preverila všetkých furmanov. Najlepšie si na trati
počínal domáci Paľo Blaško, ktorý obsadil prvé
dve miesta: s Orfeom a Rostandom zvíťazil,
a s Tomášom a Tangom obsadil druhé miesto.
K výkonom Paľa Blaška sa priblížil len mladší
Francisti, ktorý skončil s Cedrikom a Dollarom
na treťom mieste. V druhej súťaži na zľadovatenom podklade mali furmani čo robiť, aby
zvládli náročnú trať, v ktorej nechýbala povestná prekážka „hodiny“ a mostík, pred ktorým
mali furmani po vlaňajších skúsenostiach veľký
rešpekt. V tejto súťaži opätovne zvíťazil Paľo
Blaško s Orfeom a Rostandom. S druhým párom
zjavne išiel na „pol plynu“, čo sa mu v súťaži
o celkového víťaza vypomstilo ... Na druhom
mieste skončil Patrik Játy s osvedčeným Litvorom a Mačekom. Tretie miesto pripadlo
poľskému reprezentantovi Piotrovi Kubicovi
s novými koňmi Festom a Gwiazdorom. Pred
poslednou súťažou bol jasný favorit pre celkové
víťazstvo Pavol Blaško s dvoma prvými miestami
v predchádzajúcich súťažiach. Mohol si dovoliť
skončiť v „Ťažkom ťahu“ desiaty a ešte stále by
celkovú súťaž vyhral. Po fatálnej chybe pomocníka bol však s párom Orfeus a Rostand vylúčený, a vzhľadom k tomu, že „Prácu s drevom“
s druhým párom „vypustil“, skončil celkovo
druhý. Po minuloročnej skúsenosti sa druhé kolo
ťažkého ťahu išlo na čas. Z víťazstva v „Ťažkom
ťahu“ sa v Hričovskom Podhradí tešil Pavol Kitaš pred Lukášom Jurkom. Tretie miesto obsadil
prekvapujúco Vladimír Červenec z neďalekej
Paštinej - Závady.
Celkovo sa z víťazstva tešil Ján Francisti ml.,
ktorý stál v troch súťažiach na stupni víťazov
len raz, no vyrovnanými výkonmi mu stačilo trinásť bodov na celkové víťazstvo. Pavol Blaško
so svojím rezervným párom skončil druhý.
Z tretieho miesta sa tešil nenápadne, no účelne
jazdiaci Ján Francisti st.
Za organizáciu pretekov patrí poďakovanie OÚ Hričovské Podhradie, no najmä Paľovi
Blaškovi, bez ktorého by sa možno preteky
v Hričovskom Podhradí ani neuskutočnili. Nebyť
takýchto ľudí, tak by mudrlanti, ktorí dokážu
len kritizovať, nemali kam chodiť ...

Po desiatykrát sa furmani stretli vo Vitanovej,
aby si zmerali sily v zimnej obdobe furmanských
pretekov. Ešte v piatok to na trati vyzeralo zle
– nedobre. Po výdatnom oteplení sa z kopcov
rinula voda, a hlavný organizátor a autor tratí
Daniel Gnida mal hlavu v smútku. Ešteže jedno
z najchladnejších miest na Slovensku nesklamalo. Síce teplomer neklesol na mínus 27°C, ktoré
sme vo Vitanovej zažili, a dodnes na to spomína
celý rozhodcovský zbor. Ochladilo sa na mínus
17°C, čo stačilo na to, aby bola pôda spôsobilá
a mohlo sa pretekať. Okrem súťaží sa furmanské
preteky nesú aj v kultúrno spoločenskej rovine.
Súťaží sa pravidelne zúčastňuje družobná obec
z Poľska. Na slávnostnom otvorení bola prítomná
i predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Erika Jurínová, ktorá dekorovala aj víťazov prvej a druhej súťaže. Na pretekoch sa prezentovalo 11 súťažiacich.
Prvá súťaž „Furmanský slalom“ prebiehala v klasickom furmanskom voze. Víťazom sa
stal Ján Francisty ml. z Krupiny. Druhé miesto
obsadil Tibor Tóth, a z tretieho miesta sa tešil
domáci Daniel Gnida. Druhá súťaž „Práca s drevom“ na zmrznutom teréne preverila tak kone,
ako i furmanov. S nástrahami trate sa najlepšie
vyrovnal opäť Ján Francisty ml., druhé miesto
obsadil jeho otec Janko Francisty st. Ako tretí sa
umiestnil Ľubo Chromec z Turčianskych Kľačian.
Pred „Ťažkým ťahom“ mal najlepšiu východiskovú pozíciu Janko Francisty. S dvomi prvými miestami mal luxusný náskok. Len fatálna chyba ho
mohla pripraviť o celkové víťazstvo. Tej sa však
nedopustil a pohodovým druhým miestom sa stal
celkovým víťazom. V „Ťažkom ťahu“ zvíťazil
Michal Raškievič, ktorého kone sú na túto disciplínu stavané. Víťazstvo v tejto disciplíne mu
pomohlo k celkovému druhému miestu. Z tretieho miesta v „Ťažkom ťahu“ sa tešil domáci
pretekár Milan Šefčík. V celkovom hodnotení
ako tretí skončil Ján Francisty st.
Preteky prebiehali plynulo, bez protestov.
Trate i napriek náročnosti poveternostných
podmienok boli korektné. Veľké poďakovanie
patrí Danielovi Gnidovi, ktorý je dušou furmanských pretekov vo Vitanovej už desať rokov, ak
nepočítame nultý ročník, ktorý sa uskutočnil
v Oraviciach.
FG

FG
Hričovské Podhradie - Ján Francisti
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KALENDÁR FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ ZCHKS 2019

HRIŇOVÁ

Dátum
konania

Miesto furmanských
pretekov

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt na
usporiadateľa

1.

12.1.2019

Hričovské Podhradie

ZA

OÚ Hričovské Podhradie + P. Blaško

0902/232 739

2.

23.2.2019

Vitanová

TR

OÚ Vitanová + D. Gnida

0908/836 616

3.

27.4.2019

Nová Bystrica

CA

OÚ Nová Bystrica - Bc. V. Tomčala

0908/946 434

4.

4.5.2019

Morovno

PD

MÚ Handlová - J. Paulínyová

0908/342 616

5.

3.8.2019

Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo - A. Pekarovič

0903/726 457

6.

25.8.2019

Agrokomplex Nitra

NR

ZCHKS - F. Grácz

0905/832 412

7.

14.9.2019

Pečeňany

TO

OÚ Pečeňany + M. Kubelák

0910/464 777
0904/292 154

8.

28.9.2019

Chocholná - Velčice

TN

OÚ Chocholná - Velčice
- J. Matejík + V. Hodulík

0903/225 704

9.

5.10.2019

Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor Malý Lapáš

0903/795 693

10.

12.10.2019

Finále – výberové konanie

ZCHKS - F. Grácz

0905/832 412

Vitanová

Hriňová – 26. 1. 2019
Na Slovensku sú tri miesta, kde sa organizujú furmanské
preteky samostatne bez AFUSu alebo ZCHKS. Výsledky sa
nezaratúvajú do žiadnych rebríčkov, no i napriek tomu
si každý furman považuje za samozrejmosť zúčastniť sa
pretekov v Hriňovej, Terchovej a v Detve. Nebolo tomu
inak ani v poslednú januárovú sobotu, keď mesto Hriňová zorganizovalo 16. ročník zimnej furmanskej súťaže
ťažných koní v miestnej časti Murínka. Súťaže sa zúčastnilo 21 furmanov z celého Slovenska, ktorí súperili v troch
disciplínach: slalom na čas, sila v páre a sila v jednotke.
„Hriňovská fujara“ – cena pre víťaza, má medzi furmanmi vysokú hodnotu najmä po spoločenskej stránke. Víťaz
z Hriňovej sa teší úcte medzi svojimi súpermi i divákmi.
Okrem furmanských súťaží majú diváci možnosť občerstviť
sa v nespočetnom množstve stánkov s domácimi špecialitami. Je potešiteľné, že medzi súťažiacimi sa nestratili
ani furmani, ktorí sa združujú pod ZCHKS.
V prvej súťaži „Slalom na čas“ si najlepšie počínal Jozef
Vrecko s pomocníkom Ľubom Dobrotkom, ktorý po úspešnom roku 2018 „odpočíva“ ako pomocník. S párom Titan
a Lysko odolali i náporu Michala Raškieviča s pomocníkom
Alojzom Hlinom a zvíťazili. Tretí skončil Ľubo Chromec
s pomocníčkou Lenkou Mahútovou. V druhej disciplíne
„Ťažký ťah v páre“ potvrdil svoje kvality Michal Raškievič
s pomocníkom Alojzom Hlinom. Výkonu ich koní 67,33 metra sa nikto ani len nepriblížil. Druhý skončil pár Pavla Valuša s pomocníkom Ondrejom Kovalčíkom – 61,81 m, a tretie
miesto obsadili kone Jozefa Vrecka s pomocníkom Ľubom
Dobrotkom – 60,00 m. Po dvoch súťažiach bolo jasné, že
Jozef Vrecko dosiahne tento rok v Hriňovej dobrý výsledok.
Trochu nás desili zahraničné kone vážiace cez 1 000 kg,
22
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ktoré mali byť konkurentmi Jozefovmu Titanovi – synovi
rakúskeho žrebca Hochberg Schaunitz, ktorý pôsobil v plemenitbe v Dobšinej, kde sa Titan narodil kobyle 206 Neugot
z Netolic I-5 Helene. Naše pochybnosti však v súťaži Titan
vyvrátil. V „Ťažkom ťahu jednozáprahov“ jasne dominoval
a ako jediný potiahol pripravené drevá do vzdialenosti
60,02 metra. V tejto súvislosti sa natíska otázka ako by to
dopadlo, keby Jozef štartoval na Majstrovstvách ČR a SR
v Klokočove, ktoré musel pre vek Lysa oželieť ...
Opäť sa raz potvrdilo, že kone z Dobšinej majú svoju
triedu a v dobrých rukách porážajú i podstatne mohutnejšie plemená.
FG
Foto: Ľ. Neupauer a Mesto Hriňová

Výsledky
Disciplína č. 1 – Slalom na čas
1) Jozef Vrecko, Ľuboš Dobrotka
2) Michal Raškievič, Alojz Hlina
3) Ľubomír Chromec, Lenka Mahútová

– 43,50 s
– 43,90 s
– 45,26 s

Disciplína č. 2 - Silová súťaž v páre
1) Michal Raškievič, Alojz Hlina
– 67,33 m
2) Pavol Valuš, Ondrej Kovalčík
– 61,81 m
3) Jozef Vrecko, Ľuboš Dobrotka
– 60,00 m
Disciplína č. 3 - Silová súťaž v jednotke
1) Jozef Vrecko, Ľuboš Dobrotka
– 60,20 m
2) Pavol Valuš, Ondrej Kovalčík
– 58,32 m
3) Miroslav Šulava st., Miroslav Šulava ml. – 57,06 m
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23

KATALÓG ŽREBCOV

3851 Catalin XVI (C XIII-4) Sokol

250,- €

Plemeno : furioso Farba : Tmavý hnedák
Rok narodenia : 2012 Miery : 180/171/205/21.2
Stanica : Motešice Žrebčín (Slivnická 87, 913 26 Motešice)
Telefón : 0903722330 Email : furioso@furioso.sk
Info : www.furioso.sk
Chovateľ : Magál Slavomír PhDr., SHR, Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob
Majiteľ : Furioso, s.r.o., Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob
Výkonnosť : Sekcia A
Výber : furioso
prirodzená plemenitba
3397 Catalin XIII (C IV-33)
336 Gidran XVIII-1 Kaluga

4244 Catalin IV (C II-23)
808 Furioso XLVI-3
3623 Gidran XVIII/Gidran XVI-3
170 Furioso XIV-1/Rinalda

Willie Chick Playboy 955,867

300,- €

Plemeno : paint horse Farba : Brown/Tobiano
Rok narodenia : 2007 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Kamenný Most (Kotra Ranch, Kamenný Most 38, 943 58)
Telefón : 0905367209 Email : peterkotra@gmail.com
Info :
Chovateľ : Machu Alice, Padelky 545, Slušovice ČR
Majiteľ : Kotra Peter, Kamenný Most 11, 943 58
Výkonnosť :
Výber : paint horse, quarter horse
prirodzená plemenitba
Dual Chick Playboy
Willie Fantagira 789,113

Dual Chick Tari
Playboys Mocha
Wilie KB Dazzle
Gentle Sugar Susie

1408 Bryncadno Fflamddwyn (GBR)

200,- + 300,- €

Plemeno : welsh pony, sekcia D Farba : Vraník
Rok narodenia : 2006 Miery : 165/153/198/21.3
Stanica : Nižný Kelčov (Chaps, spol s.r.o., Nižný Klečov 909, 023 55 Čadca)
Telefón : 00420605269818 Email : chlebnicanova.petra@chaps.sk
Info :
Chovateľ : Woolman J., Foxhill Farm, Broadhaven, Haverfordwest, Dyfed, SA623TY, UK
Majiteľ : Chaps, spol s.r.o., Nižný Klečov 909, 023 55 Čadca
Výkonnosť : Sekcia B
Výber : welsh pony, pony
prirodzená plemenitba
Gwynfaes Culhwch
Lodor Ffeind

Crugybar Mabon Mai
Penllwynuchel Sioned
Paith Mmagical Meredith
Lodor Wendy

3872 Goro

100,- €

Plemeno : slovenský športový pony Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2013 Miery : 152/142/170/16.5
Stanica : Veľké Pole (Roľan, s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04)
Telefón : 0904301383 Email : jk.ssp.vp@gmail.com
Info :
Chovateľ : Roľan, s.r.o., Kollárova 2, 968 01 Nová Baňa
Majiteľ : Roľan, s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa
Výkonnosť : VS 2017 - Sekcia A
Výber : slovenský športový pony, pony
prirodzená plemenitba
3557 Orion s.v.
VP-51 Rača (Nv-8)

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

3890 Permoník Storry

dohodou

Plemeno : shetland pony Farba : Strakáč
Rok narodenia : 2014 Miery : 85/80/115/11.5
Stanica : Opava (Krnáčová Petra, Opava 59, 991 25 Čebovce)
Telefón : 0915050348 Email : petra3112@gmail.com
Info :
Chovateľ : Skalická Magda, Kosteini 26, 26711 Vraz U Berouna, ČR
Majiteľ : Krnáčová Petra, Opava 59, 991 25 Čebovce
Výkonnosť : Sekcia A
Výber : shetland pony
prirodzená plemenitba
Kerswell Schnapps
Myreton Daffodil

Vorden Picea
Kerswell Spirit
Myreton Talisman
North-Wells Golden Dando

3899 Fairlypi (IRE)

300,- €

Plemeno : anglický plnokrvník Farba : Beluš
Rok narodenia : 2004 Miery : 176/166/198/20.5
Stanica : Hrašné (PD Hrašné, 916 14 Hrašné)
Telefón : 0908703401 Email : equi@post.sk
Info :
Chovateľ : Lagardere M. (IRE)
Majiteľ : Piskla Miroslav Ing.,MPL, Bratislava
Výkonnosť : Sekcia A
Výber : furioso, slovenský teplokrvník
prirodzená plemenitba
Pivotal (GB)
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Fairly Grey (FR)

Polar Falcon (USA)
Fearless Revival (GB)
Linamix (FR)
Fairlee Wild (USA)
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KÔŇ 2019
VÝSTAVA KONÍ
Trenčín - Nozdrkovce
13. - 14. september 2019

Cedos, s.r.o., Trenčín

•

ZCHKS - družstvo, Topoľčianky

