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Vychádza 4x ročne.
Predplatné + poštovné:
4 čísla 9,04 EUR
Cena priamy predaj:
1,66 EUR
Členovia ZCHKS zdarma.
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Úvod toho roka, roka s magickým číslom „20“, je pre nás obzvlášť výnimočný.
Najskôr sme si po dlhom čase aktívnej
predvolebnej kampane volili zástupcov
do Národnej rady SR, následne, ale už bez
predvolebnej kampane, prišiel čas voľby
do predstavenstva nášho zväzu. Za končiace funkčné obdobie sme mali možnosť
pocítiť silu nášho zväzu pri aktivitách pre
všetkých chovateľov a milovníkov koní.
Činnosť, ktorú vyvíjali predstavitelia zväzu, bola vždy v prospech koní, o čom svedčí aj nárast stavu koní, ktorý v tomto roku
prekonal číslo 20 tisíc.
Popri týchto dvoch dôležitých voľbách
nás čaká aj rozhodnutie výberu plemenníka pre naše kobyly. Máme k dispozícii veľké
množstvo kvalitných plemenných žrebcov,
o ktorých prostredníctvom katalógu vieme
všetky informácie o ich výkonnosti, potomstve a ich zdraví.
Verím, že nám všetkým záleží na našej
budúcnosti a pri rozhodovaní o vedení budeme mať šťastnú ruku.
Prajem Vám rok plný sily, zdravia, rodinnej pohody, veľa správnych rozhodnutí,
a teším sa stretnutia na chovateľských
podujatiach.
Marko Halo
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INFOSERVIS
Predvýbery a skúšky výkonnosti
teplokrvných žrebcov športového
typu do populácie ST a žrebcov
plemien furioso a nonius
Predvýbery do 70-dňového testu sa uskutočnia dňa
20. 5. 2020 v areáli Čierna Voda (slovenský teplokrvník,
furioso a nonius), dňa 21. 5. 2020 v JK Mackovjak Spišská
Nová Ves. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2020!
Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia
o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti teplokrvných
žrebcov športového typu do populácie ST sa uskutočnia
dňa 1. 10. 2020, pričom súčasťou 70-dňového testu bude
aj 14-dňový test podľa zápisu z Rady PK slovenského
teplokrvníka. Skúšky výkonnosti žrebcov plemien furioso
a nonius sa uskutočnia dňa 21. 10. 2020. Miesta konania
výkonnostných skúšok budú spresnené.

Predvýber chladnokrvných žrebcov
Predvýbery do 60-dňového testu sa uskutočnia v dňoch
7. 3. 2020 v Trenčíne - Nozdrkovciach, 16. 5. 2020
v Morovne a dňa 22. 5. 2020 v SCHK Dobšiná.
Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 1. marca 2020!
Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia
o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti chladnokrvných
žrebcov sa uskutočnia dňa 30. 10. 2020. Miesto VS bude
spresnené podľa prihlásených žrebcov.

Predvýber žrebcov slovenského športového pony a ostatných plemien pony
Predvýber do 60-dňového testu sa uskutoční na Veľkom
Poli dňa 29. 5. 2020 v spoločnosti Roľan, s. r. o., Horná
Ždaňa.
Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza
na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2020!
Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia
o pôvode žrebca. Skúšky výkonnosti žrebcov a kobýl SŠP
sa uskutočnia na Veľkom Poli dňa 22. 10. 2020.

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 2020. Výkonnostné
skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch
termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko)
podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím
na záujem chovateľov.

Centrálny zvod kobýl a predvýber
žrebcov plemena hafling
Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, uznaná
chovateľská organizácia poverená vedením Plemennej
2

Svet koní

INFOSERVIS
knihy plemena hafling, oznamuje majiteľom 3-ročných
žrebcov a 3 – 4-ročných kobýl, že zvod spojený
s hodnotením a zaradením žrebcov do testu prípravy
na VS a zaradením kobýl do Plemennej knihy kobýl
plemena hafling sa uskutoční 15. 3. 2020 o 11.00 hod.
v JK Horse Club Nitra, Korytovská 20, 951 41 Lužianky
(kontakt: 0903/965789, t.sklenar@envigeos.sk).
V zmysle Štatútu plemennej knihy plemena hafling,
čl. 2.2.2.1, sa zápis do jednotlivých oddielov PK
uskutočňuje formou centrálneho zvodu. Neúčasť
na hodnotení bude mať za následok nezapísanie kobyly
do plemennej knihy. U žrebcov je predvýber jednou
z podmienok zaradenia žrebca do 60-dňového testu.

Inseminácia koní – zootechnické
osvedčenie
V súvislosti nadobudnutím platnosti DELEGOVANÉHO
NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/1940 z 13. júla 2017,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/1012, je potrebné pri nákupe
inseminačných dávok (ID) od distribútorov požadovať
oficiálne zootechnické osvedčenie a pripúšťací lístok
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.
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.

Online plemenné knihy
Online
plemenná
kniha
bola
aktualizovaná
k 31. 1. 2020. 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.

Neprevzatá dokumentácia
Upozorňujeme
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).

Syndróm fragilných žriebät
teplokrvných koní
Predstavenstvo ZCHKS a Rada PK plemena slovenský teplokrvník sa zaoberali
dedičným ochorením „Syndróm fragilných
žriebät“ (WFFS). V tejto súvislosti bolo
prijaté uznesenie o otestovaní plemenných
žrebcov v populácii slovenského teplokrvníka. Náklady na testáciu WFFS hradí ZCHKS
ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením Plemennej knihy slovenského
teplokrvníka.
V roku 2020 pôsobí v PK slovenského teplokrvníka dvadsaťjeden plemenných žrebcov. Z uvedeného počtu bolo k 23. 2. 2020
otestovaných
šestnásť
plemenníkov:
4567 Noowanda Semilly, 4656 Magnus Romeo, 4632 Welcom Boy, 4647 Boy Carthago II, 4639 Wilson, 3882 Carpe Diem,
2225 Cola, 2901 Lancelot, 2591 Cantinoso,
4582 Senátor Scampolo, 4564 Corsinni, 4556 Baldini, 3720 Cartouche d´Or,
4581 Conzulent Z, 4574 Letkis a 3766 Carambol s výsledkom N/N, čo znamená
zdravé zviera. Ostatné plemenné žrebce sú
v štádiu testácie.
Po skompletizovaní výsledkov Vás budeme informovať na stránke www.horses.sk.

Doplnenie katalógu žrebcov
3852 Silaj

100,- €

Plemeno : pony Farba : Vraník
Rok narodenia : 2011 Miery : 131/122/150/14
Stanica : Borinka (JK Borinka, 900 32 Borinka)
Telefón : 0904691816 Email :
Info :
Chovateľ : nedoložený
Majiteľ : Srncová Marta, Gessayova 16, 851 03 Bratislava
Výkonnosť : Elita
Výber : pony
prirodzená plemenitba
Nedoložený

Nedoložená

3833 Zahino

Dohodou

Plemeno : originálny arab Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2001 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Eger (Maďarsko)
Telefón : 0036309674170 Email : mihokcsaba12@gmail.com
Info :
Chovateľ : Ganaderia Yeguada Militar De Jerez Carretera de Arcos, Španielsko
Majiteľ : Hoffmann Mario, Dvořákovo nám. 7529/4E, 811 02 Bratislava
Výkonnosť :
Výber : angloarab
prirodzená plemenitba
Abakan (RU)

Jaffa

221 Balaton-16 (RU)
Amunita (RU)
Drago
Calesa

4667 L´Amore 3

Dohodou

Plemeno : württemberger Farba : Tmavý hnedák
Rok narodenia : 2010 Miery : 183/174/190/21
Stanica : Holzkirchen (Nemecko)
Telefón : 00491772934136 Email : partik.majher@gmail.com
Info :
Chovateľ : Diez Markus und Leonhard, Gasthof Adler, Hauptst. 2, Illmensee, Nemecko
Majiteľ : Strengert Melanie, St. Konradsweg 23, 78050 Villingen-Schwenningen, Nemecko
Výkonnosť : LH2019 - Elita + skok T
Výber : slovenský teplokrvník
prirodzená plemenitba
Lasino

Catharina Z 040029298

Landgraf I
Arina
5035 Carthago Z
Karolieke 041111292

4130 O´Bajan II (O´B XXVIII, Basa)

500,- €

Plemeno : Shagya arab
Farba : Beluš
Rok narodenia : 1998
Miery : 159 / 162 / 192 / 20,0
Stanica : Veľký Meder (Semiramis - Araber, Ižop, 932 01 Veľký Meder)
Telefón : 0905/625 622
Chovateľ : G. Fytos, Maďarsko
Majiteľ : EUROFARMAVET, KFT, Budapešť, Maďarsko
Držiteľ: MVDr. A. Kiss, Veľký Meder
Výkonnosť : Výber v Maďarsku (Žrebčín Bábolna)
Výber pre Or1/1, Sh

O´Bajan XXIII (Basco)
O´Bajan XVIII-7 (Basra)

Beau po Bajar
Sarah po Koheilan II
O´Bajan XVIII (Batan)
158 Ibn Galal I

Členský príspevok na rok 2020
ZCHKS
upozorňuje
svojich
členov,
ktorí
nemajú uhradené členské príspevky na rok 2020,
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 aktuálnej 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 2020 je do 30. 5. 2020. U kobýl, ktoré v AP už
boli zaradené, je potrebné zaslať po zaregistrovaní
žriebäťa po žrebcovi z AP žiadosť o platbu.

Svet koní
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZCHKS ZA ROK 2019
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 predstavenstvo ZCHKS
zasadalo 13. marca, 11. júla, 29. októbra a 17. decembra 2019. V období január – december 2019
pracovníci ZCHKS zabezpečovali štandardné úlohy
vyplývajúce z oprávnenia na výkon činností.
K 31. 12. 2019 bolo registrovaných v ZCHKS 299 subjektov, z toho 22 právnických a 277 fyzických osôb.

1. Licentácia plemenných žrebcov
V súčinnosti s Výberovou komisiou pre chov
koní MPRV SR zabezpečil ZCHKS výber žrebcov.
K 31. 12. 2019 pôsobí v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii 132 plemenných žrebcov plemien
v kompetencii ZCHKS, ktorým bolo vydané osvedčenie na použitie v plemenitbe na rok 2019 (v roku
2018 – 140 žrebcov, v roku 2017 – 155 žrebcov, v roku
2016 – 134 žrebcov). Na základe ukončených výberov
bol vydaný zoznam žrebcov 2019 v plnofarebnom
formáte.

2. Agenda ZCHKS ako UCHO
Pre chovateľov koní bolo vydaných 183 potvrdení
o zápise koní do PK pre potreby PPA (agroenvironmentálne opatrenie) pre 766 koní. Od 1. 1.
do 31. 12. 2019 bolo vydaných 932 pasov koní a 214
POP. K 31. 12. 2019 bolo zaregistrovaných 1 793
zmien majiteľov v evidencii a v pasoch koní plemien
v gescii zväzu. Do PK bolo v roku 2019 zaradených 89
kobýl a 20 plemenných žrebcov. ZCHKS sa v zmysle uznesenia z predstavenstva (11. 7. 2018) stal
k 1. 1. 2019 členom SJF. Jazdecký klub ZCHKS mal
v roku 2019 registrovaných 11 členov (jeden rozhodca, jeden tréner) a 12 koní.

3. Predvýbery žrebcov a kobýl
Na základe metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov na rok 2019 sa v jazdeckom areáli
Čierna Voda 14. 5. 2019 uskutočnil riadny predvýber
žrebcov pre plemeno furioso a nonius. Následne sa konali predvýbery teplokrvných žrebcov dňa 21. 5. 2019
v jazdeckom areáli SPU Nitra a 22. 5. 2019 v Hrabušiciach. Predvýbery chladnokrvných žrebcov sa uskutočnili 4. 5. 2019 v Morovne a 23. 5. 2019 v Dobšinej.
Predvýber SŠP sa uskutočnil 30. 5. 2019 v rámci bonitácie koní na Veľkom Poli.

4. Bonitácie a výkonnostné skúšky
koní
V ŠCH Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná, v ŠCH plemena
furioso a chove SŠP na Veľkom Poli sa uskutočnili bonitácie koní za účasti ZCHKS. V rámci bonitácií boli
predvybraté kobyly plemien furioso, slovenský teplokrvník, SŠP a nonius. Súčasťou bonitácie v Dobšinej
boli VS kobýl norika muránskeho.
ZCHKS ako UCHO zabezpečila v jesenných termínoch
VS žrebcov a kobýl plemien slovenský teplokrvník,
furioso, nonius, SŠP, norik muránsky, norik a belgik.
28. 11. 2019 sa uskutočnili prehliadky chovov furiosa,
ST a norika muránskeho v Suelin, s. r. o. Bukovec pri
Myjave a SHR Ing. K. Žiaková, Bzince pod Javorinou.
4
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Ide o konsolidované chovy s výkonom KÚ. Stav koní
v oboch chovoch je na nadštandardnej úrovni.

5. Dotácie
ZCHKS podal žiadosti na PPA na dotačné tituly:
Plemenná kniha

70 437,50 EUR

Kontrola úžitkovosti
(výkonnostné skúšky, odchovne)

15 776,80 EUR

Výstavy (NVHZ Nitra 2019, Kôň 2019 Trenčín,
Výstava Podzámčok)

20 950,00 EUR

5a. Ostatné dotácie
Agroenvironmentálne opatrenie ohrozené
druhy HZ (766 koní GR)

153 200,00 EUR

„Zelená nafta“ kone do 3 rokov (435 koní)

9 656,06 EUR

„Zelená nafta“ kone od 3 rokov (2 251 koní)

94 427,10 EUR

Spolu 364 447, 46 EUR

6. Publikácie vydávané ZCHKS
Pokračuje
vydávanie
časopisu
Svet
koní.
K 31. 12. 2019 vyšli štyri čísla a plnofarebný Katalóg
žrebcov 2019. Po prevzatí kompetencií vystavovania
pasov od 1. 1. 2018 sa podľa potreby aktualizujú na
www.horses.sk on-line plemenné knihy tých plemien
koní, ktorým ZCHKS vedie plemennú knihu. Posledná
aktualizácia v roku 2019 bola 3. októbra. K 1. 7. 2019
bol upravený pas koňovitých zvierat, v ktorom došlo
k aktualizácii v zmysle Nariadenia EÚ 2016/1012.
Zároveň bola prvá strana pasu rozšírená o údaj
o plemene pri SŠP a slovenskom teplokrvníkovi
v slovenskej a anglickej verzii (pri ST aj v skratke
SVK WB).

na Sunnyho ranči. Výstavy sa zúčastnilo 27 koní.
Podzámčok.
Tradične sa 1. septembra uskutočnila v Podzámčoku
Stredoslovenská výstava koní spojená so zvodom kobýl
plemena hafling. Výstavy sa zúčastnilo štyridsaťjeden
koní, tri kobyly plemena hafling absolvovali zvod.
NVHZ 2019 Nitra.
Na výstavisku Agrokomplex sa prezentovala aj
kolekcia koní plemien v gescii ZCHKS.
Kôň 2019 Trenčín - Nozdrkovce.
V dňoch 13. – 14. 9. 2019 sa uskutočnila výstava koní
v TN - Nozdrkovciach spojená so súťažou v predvádzaní
koní žiakmi stredných škôl. Tento pilotný projekt mal
za úlohu prezentovať umenie študentov stredných
škôl špecializovaných na chov koní a jazdectvo nielen
v teoretickej, ale i v praktickej rovine. Záujem
o prezentáciu svojich žiakov prejavilo päť stredných
škôl. Bližšie informácie o výstave boli publikované
v SK 3/2019.

JK Slávia Spišská Nová Ves - 3. 8. 2019 (4-ročné: 2
kone, 5-ročné: 4 kone, 6-ročné: 5 koní)
JK Vígľaš - 31. 8. - 1. 9. 2019 (4-ročné: 5 koní,
5-ročné: 3 kone, 6-ročné: 2 kone).

Okrem výstav, ktoré spoluorganizoval ZCHKS,
sa členovia zväzu zúčastnili na výstave GR
vo Vychylovke. Chovatelia koní plemena furioso sa
zúčastnili na XVI. ročníku výstavy koní moravského
teplokrvníka v Tlumačove (ČR), a v Čechách sa
prezentovali aj slovenskí chovatelia haflingov
v rámci športového šampionátu koní plemena hafling
v Pardubiciach. Všetky výstavy boli prezentované
priebežne v časopise SK.

Tradične v prvý októbrový víkend sa uskutočnil
Šampionát mladých koní. V roku 2019 bol rozšírený
o finále KMK. Bližšie informácie o šampionáte v SK
4/2019.

8. Skok vo voľnosti
Po úspešnej premiére v Prešove v roku 2018 sa
na jar 2019 uskutočnila súťaž v skoku vo voľnosti
v Trenčíne - Nozdrkovciach a následne v Prešove.
Bližšie informácie z týchto akcii boli zverejnené v SK
1 a 2/2019.

7. Výstavy

9. Kritériá mladých koní

Hódmezővásárhely.
11. – 12. 5. 2019 sa na pozvanie maďarských
chovateľov koní plemena Furioso – North Star už
po šiesty raz zúčastnili medzinárodnej výstavy aj
slovenskí chovatelia plemena furioso. V rámci výstavy
koní sa prezentovalo vyše 150 koní plemien: nonius,
gidran, furioso, lipican a maďarský chladnokrvník.
V konkurencii deväťdesiatich koní plemena furioso
sa nestratili ani naši chovatelia. Výstavy sa zúčastnili
dva slovenské kone – štvorročný žrebec Furioso XLII7 Red Monarch a štvorročná kobyla Furioso XLII-5
Red Malavy. Oba tieto kone sú plemena furioso, ich
chovateľkou a majiteľkou je Ing. Katarína Žiaková
zo Bziniec pod Javorinou. Slovensko sa môže tešiť
z úspechu Furioso XLII-5 Red Malavy, ktorá v silnej
konkurencii obsadila 2. miesto.
Veličná.
6. 7. 2019 sa uskutočnila výstava koní vo Veličnej,
ktorej sa zúčastnilo 39 koní.
Trebišov.
Po zrušení plánovanej výstavy v Zámutove sa
regionálna Výstava koní východného Slovenska
uskutočnila v Trebišove, v časti Nová Koronč

Do 30. 9. 2019 sa uskutočnilo všetkých šesť
plánovaných kvalifikačných kôl KMK. Do súťaží
sa zapojilo 67 koní, z toho osemnásť 4-ročných,
dvadsaťjeden 5-ročných a dvadsaťosem 6-ročných.
Okrem KMK v BA Karpatii a v JK Cedos Trenčín Nozdrkovce ostatné súťaže sprevádzali porušenia
podmienok zmlúv najmä v ich vyhodnocovaní, ako aj
v prezentácii samotného projektu KMK. Na základe
záverov zasadania Rady PK plemena slovenský
teplokrvník boli na rok 2020 navrhnuté potrebné
opatrenia, ktoré by mali byť zakotvené v zmluvách.
V zmluve je potrebné taxatívne stanoviť podmienky,
najmä početnosť súťažiacich, ako aj povinnú
prezentáciu koní (chovateľ, majiteľ, pôvod).

Sumár KMK:

JK RS Team Bratislava - 19. 5. 2019 (4-ročné: 5 koní,
5-ročné: 10 koní, 6-ročné: 14 koní)
TJ Slávia UVLF Košice - 25. 5. 2019 (4-ročné: 2 kone,
5-ročné: 4 kone, 6-ročné: 6 koní)
JK Cedos Nozdrkovce - 15. - 16. 6. 2019 (4-ročné: 11
koní, 5-ročné: 11 koní, 6-ročné: 15 koní)
Hippoclub Liptovská Sielnica - 21. 7. 2019 (4-ročné:
4 kone, 5-ročné: 7 koní, 6-ročné: 10 koní)

10. Furmanské preteky
Uskutočnilo sa 8 plánovaných kôl podľa kalendára
na rok 2019 (Vitanová, Hričovské Podhradie, Nová
Bystrica, Morovno, Hruboňovo, Pečeňany, Chocholná
– Velčice, Lapáš). Podrobné zhodnotenie furmanských
pretekov bolo zverejnené v časopise SK.
V rámci prezentácie chladnokrvných koní sa
v uskutočnili druhé Majstrovstvá Slovenska v orbe
jednoradličným pluhom v Hruboňove, ktorých sa
zúčastnilo 12 oráčov. Následne sa uskutočnili preteky
v orbe i v Senohrade. Bližšie informácie o týchto
podujatiach boli zverejnené v SK 3/2019.

11. Šampionát mladých koní, pony
a finále KMK

12. Zasadanie Rady PK plemena
slovenský teplokrvník
V rámci Šampionátu mladých koní v Trenčíne Nozdrkovciach sa uskutočnilo zasadanie Rady PK
slovenského teplokrvníka, kde bol rozanalyzovaný
priebeh KMK 2019. Zápis zo zasadania bol publikovaný
v SK 4/2019.

13. Správa o hospodárení ZCHKS
Na základe podpisu zmlúv na PK, KÚ a výstavy
došlo k spresneniu plánu hospodárenia na rok 2019.
Hospodárenie zväzu za rok 2019 je plus 6 225,01 tis. €.
Stav účtov: bežný 82 833,44 €; dotačný 376,68 €.
V príjmovej časti je plnenie HV na úrovni 105,60 %.
Pri príspevku z UPSV boli poukázané platby
za zamestnankyňu za 1. – 3. mesiac roku 2019.
Prekročenie tržieb za výstavy (ostatné tržby) o 55,4 %
- preúčtovanie nákladov za KMK vo výške 5 350,- €
SZCHK OZ. Uvedená čiastka sa následne objavila
v nákladoch za šampionát.
Vo výdavkovej časti je plnenie HV na úrovni 97,80 %.
V položke ostatné náklady došlo k navýšeniu plánu
z dôvodu vyplatenia reklamy na publikáciu Chov
koní (3 000,- €), členské v ostatných organizáciách:
SJF, Poľnohospodárska komora (1 500,- €), náklady
na skok vo voľnosti (1 750,- €), stužky pre ocenenie
na akciách (780,- €), DNA pre žriebätá členov ZCHKS
spĺňajúce podmienky zápisu do sekcie „A“ PK
(5 512,50 €). V položke „prevádzka auta“ došlo
k navýšeniu z dôvodu údržby po 90 000 km.
V mesiaci december na základe plusového HV ZCHKS
boli vyplatené členom ZCHKS finančné prostriedky
za akceleračný program vo výške 3 430,- € (25
kobýl).
Vypracoval: Ing. František Grácz dňa 11. 2. 2020

Svet koní
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PLÁN AKCIÍ ZCHKS V ROKU 2020

SMERNICA FINANČNEJ PODPORY ČLENOV ZCHKS NA ROKY 2020 – 2023

Jar - Leto
Akcia

Miesto

Termín

Trenčín - Nozdrkovce

7. 3. 2020

Topoľčianky

14. 3. 2020

Lužianky (Nitra)

15. 3. 2020

Skok vo voľnosti 3 - 4-ročných koní

Trenčín - Nozdrkovce

21. 3. 2020

Skok vo voľnosti 3 - 4-ročných koní

Prešov

4. 4. 2020

Jarné výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov

Dobšiná

23. 4. 2020

Druhý predvýber chladnokrvných žrebcov

Morovno

16. 5. 2020

Čierna Voda

20. 5. 2020

Ebbs (Rakúsko)

21. - 24. 5. 2020

Predvýber teplokrvných žrebcov - východ

JK Mackovjak Spišská Nová Ves

21. 5. 2020

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky
Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl

SCHK Dobšiná

22. 5. 2020

Motešice a Cetuna

28. 5. 2020

Veľké Pole

29. 5. 2020

Výstava koní Oravy

Veličná

4. 7. 2020

Národná výstava HZ

Agrokomplex Nitra

20. - 23. 8. 2020

Podzámčok

1. 9. 2020

Trenčín - Nozdrkovce

12. 9. 2020

Senohrad

19. 9. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce

8. - 10. 5. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

TJ Slávia UVLF Košice

30. - 31. 5. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

Hippoclub Liptovská Sielnica

5. - 7. 6. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

JK RS TEAM Bratislava

25. - 26. 7. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

JK Slávia Spišská Nová Ves

23. 8. 2020

Kritériá mladých koní (kvalifikácia)

Hippoclub Liptovská Sielnica

19. - 20. 9. 2020

Miesto

Termín

Výkonnostné skúšky kobýl slovenského teplokrvníka

výberové konanie

október 2020

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov

výberové konanie

1. 10. 2020

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka a pony
Kritériá mladých koní – finále

Trenčín – Nozdrkovce

3. - 4. 10. 2020

Spoločné majstrovstvá furmanov SR a ČR

Trenčín – Nozdrkovce

10. 10. 2020

SCHK Dobšiná

14. - 15. 10. 2020

Bonitácia ŠCH plemena furioso

Motešice a Cetuna

20. 10. 2020

Výkonnostné skúšky žrebcov furioso a nonius

výberové konanie

21. 10. 2020

Veľké Pole

22. 10. 2020

výberové konanie

30. 10. 2020

Prehliadka chladnokrvných žrebcov
Prvý predvýber chladnokrvných žrebcov
VČS ZCHKS
Predvýber a zvod 3-ročných žrebcov a kobýl plemena hafling

Predvýber žrebcov plemien furioso, nonius a slovenský
teplokrvník (západ)
Svetová výstava haflingov

Bonitácia ŠCH plemena furioso
Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony
Predvýber žrebcov a kobýl SŠP

Stredoslovenská výstava koní
Kôň 2020
Majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi

Jeseň
Akcia

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

Bonitácia chovu plemena SŠP
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP
Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl
6
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Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo ako
uznaná chovateľská organizácia poverená MPRV SR
vedením plemenných kníh plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik,
norik muránsky, angloarab, somár domáci a plemien
skupiny pony má záujem o prezentáciu uvedených
plemien na významných športových a chovateľských
podujatiach na úrovni majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta mladých
koní v disciplínach skok, drezúra, všestrannosť, vytrvalosť; o prezentáciu na medzinárodných výstavách,
ako aj na medzinárodných furmanských súťažiach.
Na základe schváleného uznesenia členskej
schôdze konanej 18. 3. 2017 v Topoľčiankach Predstavenstvo ZCHKS schvaľuje podmienky podpory pre
členov ZCHKS v nasledovnom znení.

Všeobecné podmienky pre podanie
žiadosti
1)
Kôň (kone), ktorého majiteľ požiada o podporu, musí byť narodený na Slovensku a zároveň
musí byť príslušníkom plemena, ktorému ZCHKS
vedie plemennú knihu (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky,
angloarab a plemená skupiny pony).
2)
Majiteľ koňa musí byť členom ZCHKS a nesmie mať pohľadávky voči ZCHKS.
3)
Kôň, ktorý sa zúčastní súťaží na úrovni MS,
ME, resp. MS mladých koní, musí dokončiť aspoň
otváraciu súťaž a prvé kolo. Vo všestrannej spôsobilosti absolvovať všetky tri disciplíny, v drezúre
absolvovať prvé kolo majstrovských súťaží na úrovni
kvalifikačných podmienok s výsledkom nad 60 %.
4)
Vo furmanských súťažiach sú podporované oficiálne medzinárodné súťaže, na ktorých sa
zúčastnia minimálne tri krajiny. Súťažiaci sa musí
umiestniť celkovo do tretieho miesta.
5)
Pri medzinárodných výstavách je podpora
určená pre šampióna výstavy, rezervného šampióna,
šampiónku kobýl / žrebcov.
6)
Výšku podpory schvaľuje Predstavenstvo
ZCHKS na základe písomnej žiadosti majiteľa koňa
podanej maximálne 10 dní po skončení podujatia.
Súčasťou žiadosti sú priložené výsledky z podujatia
alebo odkaz na internetovú stránku konkrétneho
podujatia.
7)
Výška podpory môže byť do výšky priamych
nákladov na dopravu podľa finančných možností zväzu, na základe schválenia Predstavenstvom ZCHKS
(PHM podľa priemernej spotreby – podľa technického
preukazu).
8)
V prípade priaznivého vývoja v hospodárení ZCHKS vyplatí členom ZCHKS za zaregistrované
žriebä od kobyly zapísanej v „ŠPK“ alebo „HPK“
– do 100,- €, v „PK“ – do 50,- € z nerozdeleného zisku z predchádzajúceho roku. Vyplatenie sa vzťahuje
na plemená koní, ktorým ZCHKS vedie plemennú
knihu.
Schválené Predstavenstvom ZCHKS dňa
18. 2. 2020

Svet koní
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ZASADANIE RADY PK PLEMENA SLOVENSKÝ TEPLOKRVNÍK

ZASADANIE RADY PK CHLADNOKRVNÝCH PLEMIEN KONÍ

Zasadanie rady PK sa uskutočnilo 21. 1. 2020 v Spišskej
Novej Vsi na základe pozvánky predsedu Rady PK
slovenského teplokrvníka.
Prítomní členovia rady PK: prof. Ing. Marko Halo, PhD.,
MVDr. Jan Cigan, Ing. František Grácz, Peter Mackovjak,
MVDr. Vladimír Hura, PhD.
Ospravedlnený: Ing. Ivan Podolský
Prizvaný: Zdenek Kuchár

V Topoľčiankach sa 18. 2. 2020 uskutočnilo zasadanie
rady PK sa na základe pozvánky predsedu Rady PK
chladnokrvných plemien koní.
Prítomní členovia rady PK: Ing. Vladimír Šmelko, Ing.
František Grácz, Ing. Kamil Šulko, MVDr. Viktor Tabiš,
František Rindoš, Vladimír Schmidt
Ospravedlnený: Jozef Halás

Program zasadania:

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Aktuálne otázky v chove koní ST v SR
3. Staničný test teplokrvných žrebcov v roku 2020
4. KMK 2020 – určenie miest kvalifikačných kôl,
zmluvné podmienky pre organizátorov
5. Rôzne

1. Otvorenie
2. Aktuálne otázky v chove koní v SR s dôrazom
na populáciu chladnokrvných koní
3. Pôsobenie plemenných žrebcov iných plemien
v populáciách chladnokrvných koní
(poľský chladnokrvník, flámsky kôň, percheron... )
4. Výkonnostné skúšky žrebcov – rozšírenie hodnotenia
VS o disciplínu „Drezúrna úloha“, zníženie
koeficientu známky za výcvik
5. Rôzne

Všetkých prítomných privítal predseda Rady
slovenského teplokrvníka prof. Ing. M. Halo, PhD.

PK

K bodu 2)
Na úvod
informoval
Ing. F. Grácz
o štatistických
ukazovateľoch v rámci chovu koní. K 31. 12. 2019
evidujeme v SR 20 437 koní, z toho 3 580 koní plemena ST.
Spolu s ostatnými teplokrvnými plemenami koní (4 580 ks)
to predstavuje majoritnú časť populácie koní v SR. V roku
2019 bolo k 31. 12. 2019 zaregistrovaných 479 žriebät,
z toho 129 žriebät slovenského teplokrvníka. V populácii
aktívne pôsobí 25 plemenných žrebcov. Z uvedeného
počtu je päť žrebcov s výkonnosťou „ST“ a osem žrebcov
s výkonnosťou „T“. Dva mladé žrebce sú vo vyššom stupni
testácie.

K bodu 3)
Ing. F. Grácz informoval prítomných o potrebe zosúladenia
testácie slovenského teplokrvníka formou staničného
testu podľa európskej legislatívy. Bol rozdiskutovaný 70dňový test, z ktorého posledné dva týždne by žrebce pre
populáciu slovenského teplokrvníka absolvovali staničnou
metódou. Po konzultácii s majiteľmi boli ako dve miesta
vybrané JK Mackovjak Spišská Nová Ves (východné
Slovensko) a JŠ Topoľčianky (západné Slovensko). Zároveň
boli predmetom diskusie finančné podmienky testu
(kvantifikácia jedného kŕmneho dňa), možnosť poistenia
testovaných koní, kŕmna dávka koní, priebeh staničného
testu.

K bodu 4)
V súvislosti s KMK 2020 došlo k zhode na počte
kvalifikačných kôl, ako aj jazdeckých areálov, v ktorých sa
jednotlivé kolá uskutočnia. Výška prekážok v jednotlivých
kolách:
4-ročné
5-ročné
6-ročné
7-ročné

do 30. 6.
100
110
120
-

od 1. 7.
110
120
130
-

Finále KMK + šampionát
2 x 110
2 x 120
2 x 130
135 – 140

Zároveň by zmluvy uzatvorené medzi ZCHKS a jednotlivými
organizátormi mali obsahovať podmienky ako samostatnosť
jednotlivých súťaží v rámci jazdeckých pretekov,
podmienky rozdeľovania finančných prostriedkov, ktoré
by zaistilo prerozdelenie finančných prostriedkov pre
všetkých súťažiacich s čistým parkúrom rovnakým
dielom ex aequo. Finančné prostriedky by sa zasielali
8
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Všetkých prítomných privítal predseda Rady PK chladnokrvných plemien koní Ing. Vladimír Šmelko.

K bodu 2)
jednotlivým súťažiacim na účet po doručení oficiálnych
výsledkov a poukázaní finančných prostriedkov zo strany
MPRV SR. Projekt KMK je potrebné prezentovať formou
predstavenia koní vo formáte: meno koňa, plemenná
príslušnosť, pohlavie, pôvod (otec, matka, otec matky),
majiteľ, chovateľ.

K bodu 5)
Ing. F. Grácz informoval prítomných o testácii plemenných
žrebcov pôsobiacich v populácii slovenského teplokrvníka
na chorobu WFFS. Náklady na test znáša ZCHKS. Kompletná
informácia bude zverejnené po ukončení testácie.
Následne bolo zasadanie Rady PK slovenského teplokrvníka
prof. Halom ukončené.

UZNESENIE
1) Pripraviť zmluvu o zabezpečení staničného testu
medzi ZCHKS a konateľmi vybraných testačných staníc
JK Mackovjak SNV
a JŠ Topoľčianky.
Kvantifikovať
finančné nároky na jeden kŕmny deň.
Termín: 10. 5. 2020
Zodpovedný: Ing. F. Grácz
2) Osloviť spoločnosť poisťujúcu kone a dohodnúť
poistenie koní počas staničného testu.
Termín: 10. 5. 2020 Zodpovedný: Ing. F. Grácz
3) Osloviť spoločnosti zaoberajúce sa výživou koní pre
zabezpečenie kompletnej kŕmnej zmesi pre žrebce počas
testu.
Termín: 10. 5. 2020 Zodpovedný: Ing. F. Grácz
4) Informovať verejnosť o chystanej zmene v súvislosti
so staničným testom.
Termín: v SK 1/2020 Zodpovedný: Ing. F. Grácz
5) Po skončení testácie plemenných žrebcov na chorobu
WFFS zverejniť jej výsledky.
Termín: 10. 5. 2020 Zodpovedný: Ing. F. Grácz
Zapísal: FG

Na úvod informoval Ing. F. Grácz o štatistických ukazovateľoch v rámci chovu koní. K 31. 12. 2019 v SR
evidujeme 20 437 koní, z toho je 1 852 chladnokrvných
koní. V roku 2019 bolo k 31. 12. 2019 zaregistrovaných
479 žriebät, z toho 5 žriebät plemena norik, 45 žriebät
norika muránskeho a 37 žriebät v chladnokrvnom type,
ktoré nespĺňajú podmienky zápisu do PK plemien norik,
belgik ani norik muránsky. V plemenitbe aktívne pôsobí
22 norikov muránskych, štyri belgické žrebce a dvanásť
chladnokrvných žrebcov (ardén, percheron, flám, poľský
chladnokrvník).

vajúcich uvedenú normu tak, aby norma zodpovedala
súčasnej európskej legislatíve.

K bodu 5)
Ing. F. Grácz informoval prítomných o akciách súvisiacich
s prezentáciou chladnokrvných žrebcov v roku 2020. Dňa
7. 3. 2020 sa v Trenčíne - Nozdrkovciach uskutoční prehliadka chladnokrvných žrebcov spojená s predvýberom.
Ďalej informoval o predvýberoch v Dobšinej a Morovne,
a tiež o jarných VS v Dobšinej.
Následne bolo zasadanie Rady PK chladnokrvných plemien koní ukončené.

UZNESENIE
1) Na základe rozhodnutia Rady PK chladnokrvných
plemien koní (norik, norik muránsky, belgik) bude v SR
pôsobenie chladnokrvných plemenných žrebcov v plemenitbe od 20. 2. 2020 možné len na základe zaradenia
žrebca do PK žrebcov v krajine pôvodu a doložení zootechnického osvedčenia koňovitých.
Termín: od 20. 2. 2020 Zodpovedný: Ing. F. Grácz
2) V súvislosti s novelizáciou STN 46 6310 „Plemenné
kone“ je potrebné preveriť záväznosť uvedenej normy
v súčasnej európskej legislatíve. V súvislosti s úpravami
je potrebné vyzvať ostatné UCHO k prípadnej aktualizácii častí mimo kompetencií ZCHKS. Následne spracovať
komplexný návrh, ktorý by zodpovedal súčasnej situácii
v rámci aktuálnej európskej legislatívy.
Termín: 30. 3. 2020 Zodpovedný: Ing. F. Grácz

Zapísal: FG

K bodu 3)
V súvislosti s pôsobením chladnokrvných žrebcov tých
plemien koní, ktorým v SR nie je schválený štatút
a šľachtiteľský program, Rada plemennej knihy chladnokrvných plemien koní po diskusii prijala uznesenie,
že chladnokrvné žrebce plemien koní, ktorým nie je
v SR vedená plemenná kniha z dôvodu neexistujúceho
štatútu a šľachtiteľského programu, nebudú pripustené
k predvýberom mladých žrebcov. Prípadné zaradenie do
plemenitby bude možné len na základe deklarácie výberu od organizácie, ktorá je poverená vedením plemennej
knihy toho-ktorého plemena. Výnimku tvoria plemená
koní, ktoré sú v zmysle šľachtiteľských programov platných v SR povolené pre populácie koní plemien norik,
norik muránsky a belgik (sliezsky norik, norik rakúsky,
čmb).

K bodu 4)
Návrh Ing. F. Grácza na rozšírenie hodnotenia VS chladnokrvných koní o disciplínu „Drezúrna úloha v jednozáprahu“ a úpravu významových koeficientov v rámci
hodnotenia nebol po diskusii prijatý. Rada PK si osvojila
názor predsedu rady PK Ing. Vladimíra Šmelka o potrebe
komplexnej úpravy STN 46 6310 „Plemenné kone“ za
spoluúčasti všetkých zainteresovaných subjektov využí-
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SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV
1.Základné ustanovenia:
Usporiadateľ:

JK Trenčín - Nozdrkovce a CEDOS,
s. r. o., Trenčín

Miesto konania: krytá hala v areáli JK Trenčín Nozdrkovce

kole súťaže (u 4-ročných v štvrtom kole). Poradie
štartujúcich sa losuje.

6. Úbor a výstroj:

Organizátori:

JK Trenčín - Nozdrkovce; CEDOS,
s. r. o., Trenčín a ZCHKS

Každý majiteľ si zabezpečí predvedenie svojho koňa.
Predvádza sa v korektnom úbore, biele nohavice a nízka
biela obuv. Kone sú predvádzané na uzdičke bez oťaží.
Bandáže alebo chrániče sú povolené v zmysle pravidiel
SJF.

Garant:

Zväz chovateľov koní na Slovensku,
družstvo

7. Všeobecné údaje:

Dátum konania: 21. 3. 2020, začiatok o 10.00 h.

Menovité prihlášky na adresu: ZCHKS, Moravecká 32,
951 93 Topoľčianky, e-mail: zchks@horses.sk

1. Základné ustanovenia:
Usporiadateľ:

JMC Lužany v spolupráci
Záhradou Real Prešov

Miesto konania:

krytá hala v areáli Reštaurácie
Zwicker

Dátum konania:

4. 4. 2020, začiatok o 10.00 h.

Organizátori:

JMC Lužany – MVDr. Ján Cigan

Garant:

Zväz chovateľov koní
na Slovensku, družstvo

so

2. Podmienky účasti:
Pre skok vo voľnosti:
Kone teplokrvných plemien:
- kobyly, žrebce, valachy,
- v danom roku trojročné a štvorročné,
- evidované v plemenných knihách v SR.
Každý kôň musí byť na súťaž riadne písomne prihlásený
do stanoveného termínu.

3. Technické podmienky súťaže:
3-ročné kone

Uzávierka prihlášok: 16. 3. 2020
30. 3. 2020
Prezentácia:
21. 3. 2020 - 9.00 – 10.00 hod.
4. 4. 2020 - 9.00 – 10.00 hod.

- Trenčín
- Prešov
- Trenčín
- Prešov

Začiatok súťaže v skoku vo voľnosti:
21. 3. 2020 o 10.00 hod. - Trenčín
4. 4. 2020 o 10.00 hod. - Prešov
Všetky náklady spojené s účasťou si hradí majiteľ koňa.
Ustajnenie na základe objednávky: 0905 580 293 (pre
Trenčín)

8. Veterinárne predpisy:
Podľa smerníc RVPS SR platných na rok 2020, ktorými sa
ustanovujú veterinárne podmienky na premiestňovanie
koní.

9. Finančná prémia pre víťaza a umiestnené
kone:

1. kolo – 110 cm
2. kolo – 120 cm
3. kolo – 130 cm

Trojročné kone: 210,- € (100 – 50 – 30 – 20 – 10 €)
Štvorročné kone: 210,- € (100 – 50 – 30 – 20 – 10 €)

1.
2.
3.
4.

Súťaž prebieha na skokovom rade podľa Metodiky
skoku vo voľnosti pre VS, hodnotí sa prevedenie skoku.
V každom kole je povolená max. 1 oprava s odpočítaním
2 bodov. Súťažiaci kôň môže pokračovať vyššie len
vtedy, ak bezchybne absolvoval nižšiu výšku. Tretia
neposlušnosť (celkovo) účasť koňa v súťaži ukončuje.

Touto skúškou sa hodnotia skokové schopnosti koní pri
skákaní vo voľnosti, t. j. pri maximálnom obmedzení
vonkajších vplyvov.
Hodnotí sa ochota, pokojné správanie koňa, spôsob
vykonania skoku (skokový štýl, pozornosť, technika
práce nôh, obratnosť, pružnosť, kmit, výbušnosť,
snaha o nápravu predchádzajúcej chyby a pod.). Kone
absolvujú skok vo voľnosti samostatne, po jednom,
pri voľnom pohybe po vypustení z ruky do skúšobnej
dráhy. Pri skoku vo voľnosti je zakázané využívať
výraznejšie nabádania bičom alebo hlasom.

4. Hodnotenie:

skokový rad

Skok vo voľnosti:

4-ročné kone
Skok vo voľnosti:

kolo
kolo
kolo
kolo

–
–
–
–

110
120
130
140

cm
cm
cm
cm

Skok vo voľnosti

Samostatne sa hodnotia trojročné a štvorročné kone.
Finančná odmena pre umiestnené kone (1. – 5.) v každej
kategórii.

5. Hodnotiteľ: deleguje ZCHKS
Hodnotí sa známkami v rozsahu 1 – 10 bodov,
s presnosťou na 0,5 bodu. V prípade rovnosti bodov
o umiestnení rozhoduje vyššia známka v treťom v
10
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NOVÁ PUBLIKÁCIA

POISTENIE JAZDCOV A KONÍ
Chov koní patrí v posledných desaťročiach medzi najviac sa rozširujúce odvetvia poľnohospodárstva
a spoločenskej sféry. Tento aktívny
rozvoj viedol autorský kolektív
pod vedením prof. Ing. Marka Hala, PhD., k napísaniu vysokoškolskej učebnice ,,Chov koní“.
Autorský kolektív popredných
hipologických odborníkov na Slovensku v nej približuje históriu
a organizáciu chovu koní v našej
krajine, spôsoby testovania výkonnosti koní, základy výživy a technológie chovu, uplatnenie nových
spôsobov plemenitby a reprodukcie s využitím moderných biotechnologických metód. Dôležitú časť
knihy tvoria kapitoly opisujúce
choroby koní a veterinárne aspekty
pri kúpe a predaji, ktoré v súčasnej dobe „bez hraníc“ napomáhajú
potenciálnym majiteľom orientovať sa v správnom rozhodnutí pri
kúpe koňa. Moderná publikácia je
určená študentom vysokých škôl,
ktorí sa vo svojom štúdiu zameriavajú na chov koní, ako aj všetkým
záujemcom, chovateľom a širokej
praxi.
Autorský kolektív pod vedením
prof. Ing. Marka Hala, PhD., túto
modernú publikáciu slávnostne
uviedol do života 14. februára
2020. Prof. Marko Halo v úvode
svojho vystúpenia priblížil prípravu
a tvorbu tohto významného diela.
Poďakoval všetkým spoluautorom za ich ochotu a spoluprácu,
a ocenil nemalý prínos spoločností,
ktoré sa podieľali na vydaní publikácie. Zloženie autorského kolektívu, citlivá práca Vydavateľstva SPU
v Nitre a kvalitný obsah dávajú
publikácii predpoklad úspešného
diela.

Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ing. Štefan
Ryba, PhD., pošibaním jazdeckým
bičíkom uviedol vysokoškolskú
učebnicu „Chov koní“ do života
a poprial všetkým čitateľom veľa
úspechov.
Ing. E. Mlyneková, PhD.
Foto: archív autorky
Publikáciu „Chov koní“ si môžete zakúpiť cez ZCHKS formou dobierky (19,- € + poštovné), alebo osobne
v Predajni študijnej literatúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
12
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Posledné roky ťa vídame na rozličných pretekoch a
už si ťa každý spojil s poistením. Ako si sa k tomu
dostal?
Táto myšlienka mi napadla asi pred siedmimi rokmi. Už
v tom čase moja dcéra aktívne jazdila a, samozrejme,
nezaobišlo sa to bez úrazov. Chcel som riešiť úrazové
poistenie parkúrového jazdca a zistil som, že na
Slovensku je problém poistiť všetko, čo súvisí s
jazdeckým športom. Poisťovne na Slovensku vidia
problematiku koní a jazdcov ako veľmi rizikovú. Taktiež
majitelia alebo nájomcovia koní si neuvedomujú, že sú
zodpovední za svojho koňa a za škody a úrazy, ktoré
spôsobí.
V čom konkrétne si videl tie problémy poistenia?
Poisťovne nemali do dnešného dňa žiadny produkt pre
koniarov na Slovensku, ktorý by bol jednoduchý,
praktický a aj cenovo prijateľný. Ja nie som
„poisťovák“, ale koniar a napokon som ho vytvorili aj
s naším partnerom Poistenie.sk, s. r. o., a
dohodli spoluprácu s poisťovňou UNIQA, a.
s. Vzniklo prvé poistenie zodpovednosti za
škody spôsobené koňom pod názvom PZK
(ako aj na auto), ktoré môžu uzatvoriť nielen
vlastníci koňa ale aj nájomcovia koňa a ktoré
je vyžadované na pretekoch v Rakúsku a už
aj v Poľsku.
Bežný človek je v tomto smere laik,
nechce sa zaoberať desaťstranovou
zmluvou v právnickej reči. Čo im v ľudovej
reči ponúkaš?
Produkt som vytváral osobne, hlavne pre
koniarov, je veľmi jednoduchý a za päť
minút si poistku dokáže každý uzatvoriť,
dokonca aj cez svoj mobil na stránke
www.poisteniekoni.sk. Ako
jediní
na
Slovensku máme už aj plnenia škodových udalostí
spôsobené koňom. Ročná poistka stojí majiteľa alebo
nájomcu 52 eur a má krytú zodpovednosť za škody
spôsobené koňom na zdraví a majetku tretích osôb
do výšky 30 000 eur. Výška poistného krytia sa dá
navýšiť až do 100 000 eur. Každý koniar má zriadenú
svoju e-schránku, v ktorej má uložené svoje poistné
zmluvy, a tak nepotrebuje nosiť žiadne papiere, stačí
mobil. Je možnosť postenia aj pre celú EÚ – v tom
prípade bude mať uloženú poistnú zmluvu v anglickom
jazyku. Poistenie jazdca je už komplikovanejšie, kvôli
jednotlivým kategóriám – dieťa, junior a senior, napr.
dieťa si nemôže nárokovať ušlú mzdu, preplatiť PN...
a každý si svoje zdravie a úraz cení inak, čiže je to už
individuálne. Úrazové poistenie jazdcov poskytujeme
v spolupráci s licencovanými odborníkmi v úrazovom
poistení – so zástupcami spoločnosti ZFP group, a. s.
Je to rozdelené do kategórií – rekreační jazdci (P2)
a profesionálni jazdci s licenciou, ktorí pretekajú a
trénujú (P4). Ja ako rekreačný jazdec mám riziko P2.
Miro, čo zahŕňa tvoja „pédvojka“?
Ako rekreačný jazdec mám v úrazovej poistke zahrnuté
všetky úrazy spojené s jazdením na koni – napr. počas
vychádzok v prírode...

Zoberieme si bežného jazdca, ktorý má dva kone a
chodí na preteky. Koľko ho to celoročne bude stáť?
Poistenie zodpovednosti za koňa je 52 eur na rok pre
územie Slovenska. Celá EÚ stojí 64 eur na rok a má
minimálne krytie na škody spôsobené jeho koňom na
zdraví a majetku v hodnote 30 000 eur. Ako som už
spomínal, sme prví a jediní na Slovensku, ktorí umožnili
poisťovať zodpovednosť aj nájomcom koní, nielen
majiteľom.
Viete úrazovo poistiť aj koňa?
Áno, vieme, ale to je asi najzložitejší druh poistenia,
ktorý ponúkame. Koniari na Slovensku mi určite dajú za
pravdu, že určiť reálne aktuálnu poistnú hodnotu koňa
nie je jednoduché a k uzatvoreniu úrazovej poistky na
koňa potrebuje majiteľ alebo nájomca predložiť viac
požadovaných podkladov, ktoré sú spomenuté na našej
stránke www.poisteniekoni.sk.
Predpokladám, že priebežne dopĺňaš
svoju ponuku...
Samozrejme, postupne prichádzajú
nové požiadavky na našu spoločnosť
spojené s koňmi. Momentálne riešime
poistnú zmluvu pre Cech slovenských
podkúvačov, lebo aj oni nesú pri
svojej práci s koňmi zodpovednosť,
pomáhame riešiť poistenie majetku
jazdeckých
areálov,
pripravujeme
špeciálne poistné zmluvy pre Národný
žrebčín v Topoľčiankach a pre
organizátorov jazdeckých pretekov.
Ako vážne svoju činnosť pre koniarov na
Slovensku myslíme, dokazuje aj fakt,
že sme oficiálnym partnerom SJF a aj
SAWRR-u, dvoch najväčších jazdeckých
federácií na Slovensku, a aktívne
spolupracujeme s jazdeckými areálmi od Bratislavy až
po Košice. Naše služby ponúkame všetkým jazdeckým
odvetviam a aj príležitostným jazdcom. Bez problémov
poistíme aj svadobný koč s koníkmi. Pripravujeme aj
jedno prekvapenie na rok 2020, o ktorom sa koniari
čoskoro dozvedia, a bude riešiť problematiku detí a
mládeže v jazdeckom športe...
V niektorých oddieloch sa zaoberajú aj historickým
šermom, sú tu kaskadéri, prípadne komparzisti v
historických filmoch či vystúpeniach. Poistíš ich, aj
keď padnú v brnení?
Majú stále tie isté riziká ako iní koniari a je jedno, či
je na koni parkúrový alebo drezúrny jazdec, jazdec
westernu a rodea, alebo stredoveký rytier – poistné
podmienky sú rovnaké. Prednedávnom som mal
stretnutie so zástupkyňou takéhoto oddielu a dohodli
sme sa na spolupráci. Pani bola príjemne prekvapená
a spokojná, že konečne je na Slovensku niekto, kto
poctivo robí dobré veci pre koniarov...

��������������

Už 6 rokov na slovenskom jazdeckom poli pôsobí spoločnosť AGROCONSULT MK, s. r. o., ktorá zabezpečuje
pre všetkých koniarov poistenie jazdcov a koní pod názvom „poisteniekoní.sk“. Je jediným partnerom oboch
��������� ������ ���� ��� ���� �������� �� ������ ��� �������������� �
jazdeckých federácii – SJF a SAWRR – pre oblasť poistenia koní a jazdcov, a za posledné roky partnerom
���������������������������������������������������������������
mnohých jazdeckých areálov a klubov
od Bratislavy po Košice. Všetky podrobnosti si môžete nájsť
�������������������������������������������������������������
na www.poisteniekoni.sk alebo kontaktovať
riaditeľa spoločnosti Mgr. Miroslava Kopasa na t. č. 0905605760.

�������������������������������������������������������������
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SUMÁRNY KALENDÁR AKCIÍ NA ROK 2020
Dátum

ZCHKS - družstvo

SUMÁRNY KALENDÁR AKCIÍ NA ROK 2020
Furmanské preteky
ZCHKS

Závodisko, š. p.,
Bratislava

Česká republika, Maďarsko, Rakúsko

Dátum

11.1.

Hričovské Podhradie

25.7.

8.2.

Vitanová

26.7.

7.3.

Prehliadka chladnokrvných plemenných žrebcov
Prvý predvýber chladnokrvných žrebcov
– Trenčín - Nozdrkovce

1.8.

14.3.

VČS Topoľčianky

8.8.

15.3.

Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling
– Lužianky (Nitra)

21.3.

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

24.3.

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov
– Dobšiná

4.4.

21.8.

Bratislava

19.4.

22.8.

Zvod írskych cobov – Trenčín - Nozdrkovce
Šurany

1.9.

Jarná cena kobýl
Veľká jarná cena
(10.5.)

Morovno

17.5.

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Jarní třídění teplokrevných hřebečků

Predvýber žrebcov furioso, nonius
a slovenský teplokrvník (západ) – Čierna Voda
Predvýber teplokrv. žrebcov - východ
– Spišská Nová Ves (21.5.)
Výkonnostné skúšky chladnokrvných kobýl
Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky – Dobšiná

Bonitácia ŠCH plemena furioso – Motešice, Cetuna

29.5.

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony
Predvýber žrebcov a kobýl SŠP – Veľké Pole

5.6.
7.6.

Ebbs (A)
- Svetová výstava haflingov (21.-24.5.)

Národní hřebčín Kladruby n. Labem (CZ)
- Den starokladrubského koně (30.5.)

Kritériá mladých koní
– TJ Slávia UVLF Košice (30.-31.5.)

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

„Celoslovenské dni poľa 2020“
– Dvory nad Žitavou (2.-3.6.)

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti 3-letých klisen
Výstava „Kôň 2020“ - Trenčín - Nozdrkovce

Pečeňany

Heřmanův Městec (CZ)
- MČR spřežení (30.5.)
Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Závěrečné zkoušky výkonnosti hřebců ČT

14.9.

19.9.
20.9.

Lysá nad Labem (CZ)
- Výstava „Kůň 2020“ (18.-20.9.)

Majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi
– Senohrad (19.9.)
Kritériá mladých koní
– Hippoclub Liptovská Sielnica (19.-20.9.)

Bratislava (20.9.)

24.9.

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

25.9.
Chocholná – Velčice
Slovenský Saint
Leger

3.10.
4.10.

Výkonnostné skúšky teplokrvných žrebcov
Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka a pony
Finále Kritérií mladých koní (3.-4.10.)

Lapáš – Nový dvor
Bratislava (4.10.)
Trenčín - Nozdrkovce
Spoločné majstrovstvá
furmanov SR a ČR

10.10.

Pardubice (CZ)
- 130. Velká pardubická steeplechase

11.10.
14.10.

42. „Turf-gala“
(7.6.)

Kritériá mladých koní
– Hippoclub Liptovská Sielnica (5.-7.6.)

15.10.
Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Svod klisen ČT
Bratislava (sobota!)
„Výstava koní Oravy“ – Veličná

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Chovatelský den ZH Tlumačov

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

7.7.

„Chovateľský deň“ – Skanzen Vychylovka

28. Slovenské derby

Svet koní

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky
– Dobšiná

18.10.

Bratislava

20.10.

Bonitácia ŠCH plemena furioso
– Motešice, Cetuna

21.10.

Výkonnostné skúšky žrebcov plemien furioso a nonius

22.10.

Bonitácia chovu plemena slovenský športový pony
Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP
– Veľké Pole

25.10.
30.10.

14

Pardubice (CZ)
- Výstava „Koně v akci 2020“ (5.-6.9.)

13.9.

1.10.

27.6.

19.7.

„Stredoslovenská výstava koní“ – Podzámčok

27.9.

17.6.

4.7.

Slovenské Oaks

26.9.

28.5.

3.6.

Senica (23.8.)

18.9.
Bratislava

24.5.

2.6.

Agrokomplex Nitra
(ťažký ťah - jednotky)
(23.8.)

6.9.

12.9.

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Jarní třídění chladnokrevných hřebečků

13.5.

31.5.

Kritériá mladých koní
– JK Slávia Spišská Nová Ves (23.8.)

9.9.

Kritériá mladých koní
– JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce (8.-10.5.)

10.5.

30.5.

Zemský hřebčinec Písek (CZ)
- Základní zkoušky výkonnosti 3-letých
klisen (21.8.)

„Agrokomplex 2020“
Národná výstava hospodárskych zvierat
– Nitra (20.-23.8.)

5.9.
Hódmezővásárhely (HU)
- Výstava HZ (furioso) (7.-9.5.2020)

8.5.

22.5.

Bratislava
Nová Bystrica

30.8.

7.5.

21.5.

Zemský hřebčinec Tlumačov (CZ)
- Výstava moravského teplokrevníka

23.8.

Bratislava

3.5.

20.5.

Bratislava

20.8.

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

Druhý predvýber chladnokrvných žrebcov – Morovno

Česká republika, Maďarsko, Rakúsko

Hruboňovo

9.8.

12.4.

16.5.

Závodisko, š. p.,
Bratislava

Kritériá mladých koní
– JK RS Team Bratislava (25.-26.7.)

15.8.

Bratislava

9.5.

Furmanské preteky
ZCHKS

2.8.

5.4.

25.4.

ZCHKS - družstvo

Bratislava

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

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

Svet koní
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CENOVÝ VÝMER 1/2020
nečlen
ZCHKS

člen
ZCHKS

suma bez
DPH euro (€)

suma bez
DPH euro (€)

Administrácia údajov pri vstupnom zápise žrebca / kobyly do PK import

67.00

67.00

Výber pre žrebca na príslušný rok do 1.2. príslušného roku

34.00

34.00

Výber pre žrebca na príslušný rok po 1.2. príslušného roku

67.00

67.00

Administrácia údajov pri výber žrebca na základe vlastnej výkonnosti

34.00

34.00

Úkon

subvenc.služba

subvenc.služba

Predvýber žrebcov hromadne

67.00

67.00

Predvýber individuálne /v odôvodnených prípadoch/ + doprava

100.00

100.00

Výkonnostné skúšky žrebcov

133.00

133.00

Predvýber kobýl hromadne

20.00

17.00

Výkonnostné skúšky kobýl

40.00

34.00

Opravné výkonnostné skúšku žrebcov + doprava

150.00

100.00

Adminis. údajov pri registrácii a označenie žriebäťa do 30.11. v roku nar.

20.00

17.00

Registrácia a označenie žriebäťa do 2 roku

40.00

34.00

Registrácia a označenie žriebäťa 2 - 3-ročného /doložená DNA/

67.00

67.00

Elektronický čip

6.00

6.00

Administrácia údajov zápisu do PK pred nar. žr. do 4 rokov kobyly - zvod / VS

30.00

24.00

subvenc.služba

Administrácia údajov zápisu do PK po ožrebení

30.00

30.00

subvenc.služba

Administrácia údajov zápisu do PK na základe vlastnej výkonnosti

20.00

17.00

subvenc.služba

Administrácia údajov pri vystavení POP koňa originál do 1 roku veku

20.00

17.00

subvenc.služba

POP koňa originál od 1 roku veku

30.00

27.00

subvenc.služba

Administrácia údajov: zmena údajov v POP - majiteľ - dobierkou

10.00

7.00

subvenc.služba

Zmena údajov v POP - meno koňa

17.00

17.00

Administrácia údajov: vystavenie pasu plemenného koňa nar. v aktuálnom roku

20.00

17.00

Administrácia údajov: vystavenie pasu iného koňovitého nar. v aktuálnom roku

20.00

17.00

Administr. Údajov: vystavenie pasu plemenného koňa staršieho ako 1 rok

40.00

34.00

POP - duplikát

67.00

67.00

Administrácia údajov: Výpis z PK

20.00

10.00

Výpis z PK - duplikát

40.00

20.00

Pas koňa - duplikát *

67.00

67.00

POP / Pas - duplikát - do 48 hodín

100.00

100.00

Pripúšťací zelený lístok - duplikát

10.00

7.00

Vystavenie pasu na koňa bez pôvodu

51.00

51.00

Popis znakov koňa bez trvalého označenia + doprava

20.00

17.00

Vedenie PK on-line na www. horses.sk - 1 plemenný kôň

26.00

26.00

Dodatočné doplnenie údajov v pase /doplnenie rodičov na základe DNA/

20.00

15.00

subvenc.služba

subvenc.služba

subvenc.služba

subvenc.služba

Pri individuálnych návštevách - výber, sa účtuje 30/100 € /km.
Iné služby neuvedené v sadzobníku účtujeme dohodou.
* duplikát pasu len po fyzickej kontrole koňa konzulentom

Sadzobník reklamy Svet koní

suma bez DPH euro (€)

farebná A4

266.00

farebná A5

133.00

čiernobiela A4

67.00

reklama na www.horses.sk / mesačne

10.00

K uvedeným cenám sa pripočítava 20% DPH.
Cenový výmer schválený Predstavenstvom ZCHKS dňa 18. 2. 2020
V období od 1.1. bežného roku do podania žiadosti ZCHKS na PK bez subv. služieb
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NOVÁ ZÁPRAHOVÁ SEZÓNA ZAČNE ČOSKORO
Vonkajšiu záprahovú sezónu 2020 pre slovenskú reprezentáciu otvoria medzinárodné preteky Rudolfov
pohár v Kladruboch nad Labem. Tradične sa predpokladá účasť našich jazdcov na tomto podujatí v kategórii
dvojzáprahov a jednozáprahov.
Medzinárodný športový kalendár FEI zahŕňa v tomto
roku okrem Svetového pohára štvorzáprahov aj viaceré
majstrovstvá:
Majstrovstvá Balkánu dvojzáprahov v Osorhei, ROU

23. – 25. 7.

Majstrovstvá Európy juniorov a detí v Lamotte Beuvron, FRA

24. – 30. 8.

Majstrovstvá sveta štvorzáprahov v Kronenbergu, NED

31. 8. - 6. 9.

Majstrovstvá sveta mladých koní v Mezőhegyesi, HUN

10. – 13. 9.

Majstrovstvá sveta jednozáprahov v Pau, FRA

21. – 25. 10.

Športový kalendár SJF na rok 2020 pozostáva z 9
pretekov, z toho 8 jednodňových pretekov vo vozatajskom parkúre, organizovaných ŠKMK, je na úrovni CAN,
a jedny preteky, ktorých organizátorom bude JK pri
NŽ Topoľčianky, budú kompletné na úrovni CAN2*. Pôjde
o Majstrovstvá Slovenskej republiky 2020 v kategórii H1
a H2. Tieto preteky budú zároveň otvorené a budú jedným z kvalifikačných kôl seriálu Zlatá podkova, ktorého
finále býva každoročne v Humpolci.

VYHODNOTENIE ZÁPRAHOVEJ SEZÓNY 2019
Prajeme všetkým záprahovým tímom a ich koňom
veľa šťastia v sezóne 2020 !

ŠPORTOVÝ KALENDÁR SJF NA ROK 2020
2. 5. 2020 Horné Saliby

CAN – vozatajský parkúr

30. 5. 2020 Dolné Saliby

CAN – vozatajský parkúr

14. 6. 2020 Žihárec

CAN – vozatajský parkúr

27. 6. 2020 Čierna Voda

CAN – vozatajský parkúr

25. - 26. 7. 2020 Topoľčianky

M-SR 2020 na úrovni CAN2*
CAN2* kvalifikačné kolo
Zlatá podkova

15. 8. 2020 Žihárec

CAN – vozatajský parkúr

29. 8. 2020 Kolárovo

CAN – vozatajský parkúr

5. 9. 2020 Dunajský Klátov
19. 9. 2020 Kolárovo

CAN – vozatajský parkúr
CAN – vozatajský parkúr

ZÁPRAHOVÁ KOMISIA SJF INFORMUJE

Záprahový rebríček za rok 2019 bol zostavený v zmysle pravidiel zverejnených
na stránke SJF. Konečné poradie jazdcov
a koní určuje počet získaných bodov
za 4 najlepšie výsledky sezóny. Ocenenia
budú jazdcom odovzdané na Galavečeri
SJF 2020, ktorý sa bude konať v sobotu
29. 2. 2020 v Bratislave.
Radi by sme upriamili pozornosť aj
na mladé talenty Kiaru Gasparovics a Vivien Kajos z ŠKMK Čierna Voda, ktoré
svojimi výsledkami ukázali, že sú vážnou
konkurenciou seniorských jazdcov.
M. Viochnová, člen ZK SJF
Foto: archív ZK SJF

Najbližšie zasadnutie ZK SJF je plánované v mesiaci
marec 2020. Zasadnutie komisie je verejné, pozvánka
bude zverejnená na webovej stránke SJF a FB stránke
Záprahové jazdenie SVK. Svoje námety a pripomienky
môžete adresovať mailom predsedovi komisie Ing. Ladislavovi Hánovi, kontakt: ladislav.hana@sjf.sk
Pre záujemcov pripravujeme:
- skúšky základného výcviku záprahového jazdca
(predpokladaný termín apríl – máj);
- doškolenie rozhodcov pre disciplínu záprahy.

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZÁPRAHOVÝ REBRÍČEK 2019 - JEDNOZÁPRAHY
Jazdec
Klub
Počet bodov
VIOCHNOVÁ Marcela
TJ Žrebčín Motešice
109
KURKIN Ľudovít
JZK EQUS Poprad
85
RURA Marek
JZK EQUS Poprad
65
HÁNA Ladislav
NDKG Chorvátsky Grob
64
BABÍK Ivan
NDKG Chorvátsky Grob
40
KURKINOVÁ Božena
JZK EQUS Poprad
10
GASPAROVICS Kiara
ŠKMK Čierna Voda
1

TOP 4
96
70
65
57
40
10
1

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kôň
Nonius XIX-20 Šarkan
Puškin
Conversano XV-15 SK
Nonius XXXI Pankrác
Nonius XXXII Notár
Nonius XIX-23 SK Tinka

Počet bodov
104
95
65
65
40
5

TOP 4
96
70
65
57
40
5

ZÁPRAHOVÝ REBRÍČEK 2019 - DVOJZÁPRAHY
Jazdec
Klub
Počet bodov
MATÚŠKA Miroslav
JK pri NŽ Topoľčianky
134
BARTA Szilárd
JO Martin - Záturčie
102
GASPAROVICS Kiara
ŠKMK Čierna Voda
135
KAJOS Vivien
ŠKMK Čierna Voda
110
GASPAROVICS Ladislav
ŠKMK Čierna Voda
93
KAJOS Alexander
ŠKMK Čierna Voda
79
KOLOSZI Ján
ŠKMK Čierna Voda
56
MAŠÍR Jozef
JK pri NŽ Topoľčianky
47
SÁRKÁNY Ladislav
ŠKMK Čierna Voda
54
VANKÓ Imrich
ŠKMK Čierna Voda
65
BALLA Szilárd
ŠKMK Čierna Voda
37
CSERGE Igor
ŠKMK Čierna Voda
44
GYURCSOVICS Ernest
ŠKMK Čierna Voda
26
KOVÁCS Štefan
ŠKMK Čierna Voda
23
OSZI Róbert
ŠKMK Čierna Voda
16
ZSIGÓ Ondrej
ŠKMK Čierna Voda
15
SZABÓ Ján
ŠKMK Čierna Voda
13
BÁCSAI Dénes
ŠKMK Čierna Voda
8
KOVÁCS Jozef
ŠKMK Čierna Voda
8
GAJAN Milan
KPKL Bobrovec
7
GYORI Laurinec
ŠKMK Čierna Voda
6

TOP 4
134
100
77
65
57
51
48
47
45
41
35
34
25
23
16
15
13
8
8
7
6

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.-19.
18.-19.
20.
21.
Poradie
1.
2.

JAZDEC ROKA - jednozáprahy: Marcela Viochnová
a Viera Tomčíková, kôn Nonius XIX-20 Šarkan

JAZDEC ROKA - dvojzáprahy: Miroslav Matúška a Juraj Katrinec, kone Favory XII-6 a Favory XII-8
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MLADÝ TALENT - Kiara Gasparovics

3.

Kone
Favory XII-6
Favory XII-8
Damler
George 129
Neapolitano Némó
Neapolitano Casino

Klub
TJ Žrebčín Motešice
JZK EQUS Poprad
JZK EQUS Poprad
NDKG Chorvátsky Grob
NDKG Chorvátsky Grob
TJ Žrebčín Motešice

Počet bodov

TOP 4

JK pri NŽ Topoľčianky

Klub

134

134

JO Martin-Záturčie

100

100

228

80

ŠKMK Čierna Voda

MLADÝ TALENT - Vivien Kajos

Svet koní
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DVADSAŤ ROKOV FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ NA SLOVENSKU
V roku 2010 sa zorganizovalo 11
kompletných kôl (Vitanová, Nová
Bystrica,
Morovno,
Bánovce
nad
Bebravou, Chocholná - Velčice, Podolie, Trenčianska
Turná, Tepličky, Golianovo, Blesovce, Trenčín).
Štyridsaťjeden furmanov bojovalo o celkové víťazstvo.
V tomto roku si prvé miesto vybojoval Ľubo Dobrotka
pred Pavlom Kitašom a Milanom Podolanom.
V roku 2011 bolo pod patronátom ZCHKS
zorganizovaných dvanásť súťažných
kôl (Vitanová, Nová Bystrica, Morovno,
Baďan - Klastavá, Chocholná - Velčice, Podolie,
Trenčianska Turná, Tepličky, Golianovo, Blesovce,
Máčov, Lapáš). V poli tridsiatich deviatich furmanov
obhájil prvenstvo Ľubo Dobrotka, druhé miesto sa ušlo
Danielovi Gnidovi. Prekvapením roku 2011 sa stal Pavel
Pavelek, ktorý prekvapivo obsadil tretie miesto.
Rok 2012 a desať kôl súťaže „O pohár
ZCHKS“ (Vitanová, Nová Bystrica,
Morovno,
Chocholná - Velčice,
Podolie, Trenčianska Turná, Timoradza, Golianovo,
Máčov, Lapáš). Z víťazstva sa v poli tridsiatich dvoch
furmanov tešil Jozef Vrecko pred „dorastencami“
Petrom Gnidom a Jánom Francistym ml. Vstup mladých
furmanov predznamenal skutočnosť, že do pokojných
vôd furmanských súťaží vstupuje „nová krv“. Okrem
už dvoch spomínaných mladíkov si dlhodobo výborne
viedol Patrik Játy. Občasnú príležitosť poskytol synovi
Marekovi aj Paľo Kitaš.
V roku 2013 sa uskutočnilo dvanásť
kôl (Vitanová, Nová Bystrica, Morovno,
Dobšiná, Chocholná - Velčice, Podolie,
Trenčianska Turná, Hrochoť, Golianovo, Timoradza,
Veľké Chlievany, Lapáš). Medzi štyridsiatimi dvoma
furmanmi si víťazstvo vybojoval po dlhom čase opäť
Pavol Kitaš pred dvojicou mladíkov Petrom Gnidom
a Jánom Francistym ml. Osobitú pozornosť si zaslúžili
v roku 2013 preteky v Dobšinej. V sobotu 18. mája
tohto roku SCHK Dobšiná a ZCHKS v spolupráci s mestom
Dobšiná a Mestskými lesmi Dobšiná zorganizovali už
tretie furmanské preteky, aj keď teraz to bolo „len“
jedno z kvalifikačných kôl súťaže „O pohár ZCHKS
2013“. Účasť furmanov z Poľska a ČR dala pretekom
prívlastok „medzinárodné“. V prvej súťaži – Furmanskom
slalome – náročnú trať na podmáčanom teréne
po nedávnych dažďoch najlepšie zvládol Patrik Játy
zo Pšurnovíc s koňmi Bandy a Litvor v čase 3:36 min.
Iba o 4 sekundy horší čas dosiahol druhý umiestnený
– Peter Gnida z Vitanovej s párom Buro – Grand,
a 3. miesto si vybojovali kobyly Brenda a Beauty Jozefa
Halása z Podolia. V práci s drevom vrátane začelovania
si povestným „kitašovským krokom“ vybojoval prvé
miesto Pavol Kitaš s párom koní Bordo a Monty v čase 2:
15. Ako druhý skončil Patrik Játy, a Ján Urbačka z Poľska
obsadil tretie miesto. Divácky najočakávanejšou bola
ako zvyčajne na furmanských pretekoch tretia súťaž
dňa – Ťažký ťah. Zo základnej hmotnosti 1 000 kg sa
záťaž postupne vyšplhala až na záverečných 3 200 kg,
ktorú na rôznu vzdialenosť potiahli len už 3 páry. Prvé
miesto si odtiahnutím tejto záťaže na 20 m vybojovali
Art a Neguš – kone Jozefa Vrecka z Nevidzian. Ako druhý
s dĺžkou 13,8 m skončil záprah Pavla Kitaša, ktorého len
45 cm delilo od tretieho Mariana Fízeka z ČR s koňmi

2010

2011

2012

2013
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Lordo a Buntek. Po záverečnom sčítaní bodov sa
celkovým víťazom pretekov v Dobšinej stal Patrik Játy
pred druhým Pavlom Kitašom a tretím Petrom Gnidom.
Rok 2014 bol na preteky chudobnejší.
„Pohár ZCHKS“ mal desať zastavení
(Bytča, Vitanová, Nová Bystrica,
Morovno, Chocholná - Velčice, Podolie, Duchonka,
Timoradza, Veľké Chlievany, Lapáš). Dlhoroční
organizátori
z Trenčianskej
Turnej
a Golianova
v kalendári chýbali. Tento ročník bol špecifický
na prekvapenia. Víťazom sa stal furman, s ktorým nikto
nerátal, a o to prekvapivejšie bolo jeho víťazstvo. Miloš
Bratko v roku 2014 zvíťazil pred Mariánom Fízekom
a Paľom Kitašom. Milošovi pomohla jeho vytrvalosť
a najmä víťazstvo vo Vitanovej v poli devätnástich
furmanov. I keď sa Miloš Bratko furmanstvom „neživil“,
dával mu všetko. Je škoda, že už nie je medzi nami ...
V roku
2015
došlo
k významnej
zmene pravidiel. Na základe záverov
z vyhodnotenia
furmanskej
sezóny
2014 o celkovom víťazovi od roku 2015 rozhodovalo
finálové kolo súťaže „O pohár ZCHKS“. Prvým
miestom finále bol areál Agrokomplexu v Nitre, časť
expozície Poľnohospodárskeho múzea. Z jedenástich
kvalifikačných kôl (Bytča, Vitanová, Nová Bystrica,
Morovno, Chocholná - Velčice, Podolie, Duchonka,
Golianovo, Veľké Chlievany, Velušovce, Lapáš) sa
do finále kvalifikovalo dvanásť najlepších furmanov,
ktorí vo finále začínali bodovanie od nuly. Svoju pozíciu
z dlhodobej súťaže neudržal Marián Fízek a skončil až
šiesty. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešil Pavol
Kitaš pred Patrikom Játym a Ľubom Dobrotkom.
V roku 2016 sa pri účasti tridsiatich
štyroch furmanov do finále kvalifikovalo
zo siedmych kôl (Vitanová, Nová
Bystrica, Morovno, Podolie, Velušovce, Chocholná
- Velčice, Lapáš) jedenásť furmanov. Z víťazstva sa
v Trenčíne - Nozdrkovciach tešil Patrik Játy pred
Lukášom Jurkom. Na treťom mieste skončil Marián
Fízek z ČR.
Rok
2017
bol
rokom
ďalšej
medzinárodnej
konfrontácie.
Organizátorom myšlienky súťaží V4
bol opätovne ZCHKS. Sitom deviatich kvalifikačných
kôl (Hričovské Podhradie, Vitanová, Nová Bystrica,
Morovno, Podolie, Golianovo, Velušovce, Chocholná Velčice, Lapáš) najlepšie „preplával“ Ľuboš Dobrotka
pred Mariánom Fízekom a Pavlom Blaškom. V roku
medzinárodnej konfrontácie sa finále „Pohára ZCHKS“
neuskutočnilo, a víťazom sa stal najlepší furman
po dlhodobej časti. V zmysle kvalifikačných podmienok
sa
za Slovensko
do medzinárodnej
konfrontácie
kvalifikovali Ľuboš Dobrotka, Patrik Játy, Pavol Kitaš,
Pavol Blaško, Márius Sondor a Marián Fízek (český
súťažiaci, v ČR nechcený a na Slovensku kvalifikovaný).
Súťaž doplnili traja furmani z ČR a štyria furmani
z Maďarska. Opäť sklamali Poliaci, ktorých česť
zachraňoval Piotr Kubica. Projekt furmanských súťaží
V 4 podporilo i Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, a ministerka Ing. Gabriela Matečná prijala
záštitu nad týmto furmanským podujatím. V prvej
súťaži si najlepšie počínal slovenský reprezentant
Patrik Játy s koňmi Litvor a Maček v čase 3:09,71.
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DVADSAŤ ROKOV FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ NA SLOVENSKU
Druhé miesto obsadil nenápadný Pavol Blaško s párom
norikov muránskych (Opus a Rostand) s časom 3:22,80.
Marián Fízek z ČR (Buntek, Lordo) s časom 3:25,05
obsadil tretie miesto. Súťažiaci z Maďarska mali na
trati prvého kola značné problémy. Dvaja z nich boli
dokonca vylúčení. V druhej súťaži – Práca s drevom
– sa z víťazstva tešil Ľuboš Dobrotka (Oidipus, Oleg).
I napriek penalizácii dvadsiatimi sekundami dosiahol čas
7:41,77. Druhé miesto opäť obsadil Pavol Blaško (Opus
a Rostand) v čase 8:23,06. Z tretieho miesta sa tešil
Vladimír Hajtmar z ČR (Grafit, Galen) – čas 8:26,79.
V Ťažkom ťahu prvé dve miesta obsadili Ľubo Dobrotka
a Vladimír Hajtmar, ktorí ako jediní potiahli hmotnosť
4 200 kg do vzdialenosti 20 metrov. Rozhodcovia určili
za víťaza Ľuboša Dobrotku na základe hodnotenia štýlu
ťahania. Tretí v poradí skončil Marián Fizek, ktorý
4 2000 kg potiahol do vzdialenosti 17,4 m. Z celkového
víťazstva sa nakoniec tešil v Čechách nekvalifikovaný
a na Slovensku „nechcený“ Marián Fízek s desiatimi
bodmi. Druhé miesto obsadil Pavol Blaško s norikmi
muránskeho typu NN I-61 Opus a HS-21 Rostand
tiež s desiatimi bodmi, avšak s horším umiestnením
v Ťažkom ťahu. Tretí Ľubo Dobrotka „zbabral“ prvú
súťaž, a dve víťazstvá už nestačili na lepšie ako celkové
tretie miesto. Jeho kone NN III Oidipus a NN I-56 Oleg
urobili dobrú reklamu plemenu norik muránsky.
V roku 2018 sa v rámci osláv 100. výročia
založenia ČSR stretlo po šesť furmanov
zo Slovenska
a z Českej
republiky.
Súťažilo sa v kompletnej furmanskej súťaži (vozotajský
parkúr, práca s drevom a ťažký ťah). Klokočov (ČR) nás
v nedeľu 30. septembra privítal netradičným prekrásnym
počasím a bohatou diváckou kulisou, ktorá samozrejme
podporovala českých a moravských furmanov. Historicky
sa Slovákom počas posledných pätnástich rokov nikdy
nepodarilo v konfrontácii s českými a moravskými
furmanmi zvíťaziť, či už to boli Majstrovstvá Európy
v Klokočove, Dobšinej, alebo medzinárodné stretnutie
V4 v Trenčíne - Nozdrkovciach. Podarilo sa to až Ľubošovi
Dobrotkovi s párom muránskych norikov Oleg – Oidipus.
Okrem víťazstva Ľuba Dobrotku obsadil druhé miesto
Ján
Francisty ml.
so svojimi
koňmi.
V jednotlivých kolách
Patrik Játy zvíťazil
vo vozotajskej súťaži
a Pavol Blaško v tejto
súťaži obsadil tretie
miesto.
V práci
s drevom
skončil
Ľubo
Dobrotka
druhý.
Na záver
v ťažkom
ťahu
si
víťazstvo
odniesol
Ján
Francisty ml.
Toto
nečakané
víťazstvo
zatienilo
i neskôr organizované
finále ligy „O pohár
ZCHKS“,
ktoré
sa
uskutočnilo v Trenčíne
Nozdrkovciach
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v tradičnom termíne – druhú októbrovú sobotu. Počas
roku sa uskutočnilo desať kôl (Hričovské Podhradie,
Vitanová, Nová Bystrica, Morovno, Trenč. Teplice,
Hruboňovo, Bobrovecká dolina, Velušovce, Chocholná
- Velčice, Lapáš), do ktorých sa zapojilo tridsaťsedem
furmanov. Z deviatich furmanov vo finále sa nakoniec
z celkového víťazstva tešil v pohode jazdiaci Ľubo
Dobrotka z Chrenovca (Brusno) s Olegom a Oidipusom.
Potvrdil tak svoju formu z Klokočova. Druhé miesto
obsadil Patrik Játy zo Pšurnovíc s Mačekom a Litvorom.
Tretí v poradí skončil Ľuboš Chromec s norickými
kobylami Anoxa a Luna, ktoré uchvátili divákov najmä
charakterom v ťažkom ťahu.
V roku 2019 sa furmani mohli do finále
kvalifikovať v ôsmych kolách (Hričovské
Podhradie, Vitanová, Nová Bystrica,
Morovno, Hruboňovo, Pečeňany, Chocholná - Velčice,
Lapáš). Všetkých osem súťažných kôl, z toho dve
kolá v zimnom období, sa uskutočnilo podľa plánu.
V medzinárodnej konfrontácii sa v tomto roku
pravidelne na furmanských pretekoch na Morave
a v Čechách zúčastňovali otec a syn Francistyovci.
Na Majstrovstvách ČR vo furmanských súťažiach Ján
Francisty st. obsadil druhé miesto, a Ján Francisty ml.
vyhral disciplínu Ťažký ťah. Tradičné finále „Pohára
ZCHKS“ sa uskutočnilo v areáli JK Cedos v Trenčíne
- Nozdrkovciach. Kvalifikačnú podmienku účasti vo
finále – absolvovanie minimálne troch kvalifikačných
kôl, splnilo dvanásť súťažiacich. Z toho dvaja z dôvodu
zranených koní neštartovali. Z víťazstva na náročnej
trati, ktorú postavili Jozef Halás a Štefan Balvan, sa
nakoniec tešil Ján Francisty ml. pred Pavlom Kitašom
a Patrikom Játym.

2019

Vitanová 2013

Podolie 2012

V roku 2020 čaká zväz organizácia
Spoločných majstrovstiev SR a ČR.
Veríme, že vrchol sezóny bude dôstojným
vyvrcholením snaženia furmanov zo Slovenska a Čiech.

2020

FG

Vitanová 2012 (-27 °C)

Trenčín - Nozdrkovce 2016

Trenčín - Nozdrkovce 2017
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Kvalifikačné podmienky účasti na Spoločných majstrovstvách SR a ČR,
konaných dňa 10. 10. 2020 v Trenčíne - Nozdrkovciach

HRIČOVSKÉ PODHRADIE

Spoločných majstrovstiev SR a ČR, konaných 10. októbra 2020 v Trenčíne - Nozdrkovciach, sa zúčastní maximálne
šesť dvojzáprahov z každej krajiny (Slovenská republika, Česká republika).
Kvalifikačné podmienky pre slovenských furmanov
Furman sa môže počas roka 2020 kvalifikovať s jedným párom chladnokrvných koní na súťažiach vypísaných
ZCHKS, pričom platia nasledovné podmienky:
1) Furman musí splniť Všeobecné pravidlá furmanských súťaží platné na rok 2020.
2) Furman sa musí zúčastniť minimálne štyroch kvalifikačných kôl podľa kalendára ZCHKS na rok 2020,
ktoré musí dokončiť.
3) Kvalifikácia končí po furmanských pretekoch v Chocholnej - Velčiciach 26. 9. 2020.
4) Na Spoločné majstrovstvá SR a ČR sa kvalifikujú piati najlepší slovenskí furmani z dlhodobej časti
súťaže, 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) týchto kvalifikačných podmienok.
Spracoval FG

Kalendár furmanských súťaží ZCHKS na rok 2020
Dátum
konania
1.

Miesto furmanských pretekov

11.1.2020 Hričovské Podhradie

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt
na usporiadateľa

ZA

OÚ Hričovské Podhradie + P. Blaško

0902/232 739

2.

8.2.2020 Vitanová

TR

OÚ Vitanová + D. Gnida

0908/836 616

3.

16.5.2020 Morovno

PD

MÚ Handlová – J. Paulínyová

0908/342 616

4.

4.7.2020 Velušovce

TO

OÚ Velušovce + DHZ Velušovce + M.
Sondor

0902/786 172
0911/533 726
0910/694 329

5.

1.8.2020 Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – Alojz Pekarovič

0903/726 457

6.

15.8.2020 Nová Bystrica

CA

OÚ Nová Bystrica – Mgr. J. Slivková

0911/698 215

7.

23.8.2020 Agrokomplex Nitra - len ťažký ťah jednotky

NR

ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

8.

12.9.2020 Pečeňany

BN

OÚ Pečeňany + M. Kubelák

0910/464 777
0904/292 154

9.

26.9.2020 Chocholná - Velčice

TN

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

0903/225 704

10.

3.10.2020 Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor – Malý Lapáš

0903/795 693

TN

JK Cedos TN - Nozdrkovce + ZCHKS – F.
Grácz

0905/832 412
0905/580 697

11.
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P. Blaško, HS-52 Tango a HS-66 Tomáš

Kolotoč kvalifikačných kôl na Spoločné majstrovstvá SR
a ČR 2020 sa roztočil 11. 1. 2020 už tradične v Hričovskom
Podhradí, kam i napriek nepriaznivému počasiu zavítalo
šestnásť furmanov z celého Slovenska. Z tridsiatich dvoch
koní, ktoré v Hričovskom Podhradí súťažili, bolo desať
koní plemena norik muránsky, dva sliezske noriky, jeden
norik, tri poľské chladnokrvné kone, štyria predstavitelia
belgického koňa, po jednom zástupcovi mali plemená
ardén, percheron a nemecký chladnokrvník, deväť koní
bolo v chladnokrvnom type bez známeho pôvodu.
Prvá súťaž – Furmanský slalom – mala aspoň saňami,
ktoré furmani zapriahali, navodiť atmosféru zimných
pretekov. Pavol Blaško po minuloročnej skúsenosti
nenechal nič na náhodu a v tejto súťaži obsadil s dvomi
pármi koní prvé (Tango – Tomáš) aj druhé (Orfeus – Rostand)
miesto. Tretí skončil Ján Francisty st. s Praline a Perlou.
Po skončení prvej súťaže sa trať začala meniť
na neidentifikovateľnú blatovú hmotu, v ktorej bolo
náročné sa pohybovať, nie to ešte súťažiť. Tu sa
potvrdilo, že furmani majú svoj šport naozaj radi, inak by
to „zabalili“. V tejto súťaži opäť dominoval Pavol Blaško,
tentokrát s párom Orfeus a Rostand. Druhý skončil Ján
Francisty ml. s Cedrikom a Dollarom de La Forge. Tretie
miesto obsadil opäť Pavol Blaško, tentokrát s Tangom
a Tomášom.
V poslednej súťaži – Ťažkom ťahu, bol veľkým favoritom
Ján Francisty ml., ktorý svojimi výkonmi v minulej sezóne

presvedčil, že patrí na Slovensku a v Českej republike
k absolútnej špičke. Znalci však na víťazstvo tipovali aj
Mira Šúľavu s jeho novým párom poľských chladnokrvníkov,
ktorý prognózy potvrdil a v Ťažkom ťahu zvíťazil. Druhý
prekvapivo, no zaslúžene skončil nenápadne jazdiaci
Vladimír Červenec s párom chladnokrvných koní Santor
a Majki. Tretie miesto v náročnej disciplíne obsadil víťaz
z finále v Trenčíne 2019 Milan Šefčík so sliezskym norikom
Nasalar (Nacho Salazar) a belgickým valachom Kernom
(Korb).
Celkovo sa z víťazstva tešil domáci Pavol Blaško s koňmi
Orfeus a Rostand so siedmimi bodmi a s priepastným
rozdielom ôsmych bodov pred druhým Jánom
Francistym ml., ktorý získal pätnásť bodov. Tretí skončil
Pavol Blaško so svojim druhým párom. Štvrté dekorované
miesto obsadil Vladimír Červenec (Santor a Maiki), a na
piatom mieste bol dekorovaný Milan Šefčik s Nasalarom
a Kernom.
Nepotvrdili sa hlasy, že privezené kone s hmotnosťou
cez 900 kg majú výhodu a automaticky sa budú
umiestňovať na popredných miestach. Určite majú
výhodu v Ťažkom ťahu, ale v ostatných disciplínach je ich
hmotnosť skôr hendikep. Druhé a tretie miesto v Ťažkom
ťahu získali kone s hmotnosťou do 800 - 850 kg. O výkone
však rozhoduje aj charakter koňa a v neposlednom rade
i furman ...
FG

Dekorácia celkových víťazov

J. Francisty ml., Dolar de la Forge a Cedrik
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VITANOVÁ

HRIŇOVÁ

M. Šulava ml., Wilus a Syr

Po nultom ročníku v Oraviciach sa jedenásty raz
furmani tento rok stretli 8. februára 2020 vo Vitanovej.
Táto typická oravská obec patrí k tradičným
usporiadateľom furmanských súťaží. Prekrásne typicky
zimné počasie, precízne pripravené trate, množstvo
stánkov a početná divácka kulisa dávali záruku, že počas
dňa sa bude na čo pozerať. Po slávnostnom sprievode
dedinou,
príhovore starostu a oficiálnych hostí
z družobných poľských obcí sa na štart postavilo deväť
furmanov. Okrem domácich pretekárov z Vitanovej
a Lieseku si furmanské preteky vo Vitanovej nenechali
ujsť tradiční súťažiaci ako Tibor Tóth, Vojtech Vida,
Miroslav Šúlava ml. a Pavol Kitaš.
V prvej súťaži sme pri prekrásnom zimnom počasí
mali možnosť vidieť súťažiacich v tradičných saniach,
na ktorých sa zváža drevo z terénov nedostupných
mechanizácii. Najlepšie sa darilo Jánovi Francistymu ml.
so svojím stabilným párom Cedrik a Dollar De La Forge.
Možno povedať, že „prišiel, videl a zvíťazil“. Po ceste
zápasil s defektom a na štart prišiel v poslednej chvíli.
V „letku“ si pozrel trať a zvíťazil. Druhé miesto obsadil
ostrieľaný Pavol Kitaš so Zasterom a Cyranom Du Moulin.
Tretí skončil Ján Francisty st. s kobylami Praline a Perla,
ktorého postihol obdobný problém ako syna.
V druhej súťaži si otec so synom Francistyovci
umiestnenie viac-menej vymenili, keď tentokrát sa
z víťazstva tešil otec a syn skončil druhý pred tretím
Miroslavom Šúlavom ml.
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Dekorácia

Z. Podhorská, Ragnar a Luna

Pred ťažkým ťahom bol favorit jasný. Miroslav
Šúlava ml., víťaz z Hričovského Podhradia, však
nepochopiteľne zazmätkoval, opustil predpísanú
trať a bol zo súťaže vylúčený. Šancu na víťazstvo
si potom už nenechal ujsť Vladimír Vida s párom
norikov muránskych Richard a Tatran (v druhom kole
33,6 m). Druhý v poradí skončil Štefan Hrubec s Bubom
a Kaštanom (v druhom kole 30 m), tretie miesto obsadil
Ján Francisty ml. s Cedrikom a Dollarom De La Forge,
ktorí v druhom kole potiahli 27 m.
Celkovo sa z víťazstva vo Vitanovej tešil Ján
Francisty ml., druhé miesto obsadil jeho otec Ján
Francisty st. Tretie miesto po vyrovnaných výkonoch
získal Štefan Hrubec, z čoho mali radosť aj domáci
diváci. Štvrté miesto v celkovom poradí si vybojoval
Vladimír Vida, a piate dekorované miesto obsadil Pavol
Kitaš.
Preteky vo Vitanovej opäť raz potvrdili, že
na príjemný furmanský šport nie je potrebná kvantita
súťažiacich, a že deväť – desať účastníkov dokáže
pripraviť divákom rovnaký zážitok ako šestnásť. Žičlivé
prostredie, korektné trate, ktoré postavil Daniel Gnida,
a vynikajúca divácka kulisa radia jedenásty ročník
furmanských pretekov vo Vitanovej k tomu najlepšiemu,
čo sme v zimnej verzii furmanských pretekov mali
možnosť za posledných päť – šesť rokov vidieť.
FG

Slávnostný sprievod obcou

Na Podpoľaní sa v poslednú januárovú sobotu konal
17. ročník zimnej furmanskej súťaže ťažných koní.
Mesto Hriňová privítalo 25. januára 2020 devätnásť
furmanov z celého Slovenska (zastúpené bolo aj nežné
pohlavie) a jedného z Českej republiky. Mrazivé počasie
neodradilo ani divákov, pretože počas celého dňa
navštívilo areál furmanských pretekov približne 4 500
návštevníkov, pre ktorých bolo pripravených mnoho
stánkov s občerstvením či remeselnými výrobkami.
Aby nikto nezostal hladný, ako každý rok zamestnanci
mestského úradu pripravili pre návštevníkov tradičné
zabíjačkové špeciality. Za zabezpečenie hlavných
surovín patrí poďakovanie domácim mestským
poslancom Ľubomírovi Malčekovi a Ing. Štefanovi
Paučovi. O desiatej hodine odštartoval súťaž úvodným
slovom primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník,
ktorý zaželal furmanom veľa šťastia a divákom príjemný
zážitok. Spolu dvadsať furmanov si postupne zmeralo
sily tradične v troch disciplínach – slalom na čas, silová
súťaž v páre a silová súťaž v jednotke.
S prvou disciplínou si najrýchlejšie poradil furman
Lukáš Jurko s pomocníkom Jánom Francistym mladším
s koníkmi Falkom a Gaštanom. Najsilnejším párom
súťaže boli koníky Falko a Soňa, ktoré poháňal domáci
furman Peter Malček starší so synom Petrom Malčekom
mladším. V tretej disciplíne sa predstavil najsilnejší kôň
súťaže, ktorý potiahol drevo do vzdialenosti až 63,59
metrov, a bol to koník Falko zo stajne Lukáša Jurka.

L. Jurko

Furmanom dňa sa po sčítaní bodov za všetky disciplíny
stal už spomínaný Lukáš Jurko, ktorý si vybojoval
hriňovskú fujaru od primátora mesta.
Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a všetkým
ďakujeme za návštevu.
Výsledky súťaže:
Disciplína č. 1 – Slalom na čas
1) Lukáš Jurko, Ján Francisty ml. - 43,66 s
2) Ján Francisty, Ján Francisty st. - 46,86 s
3) Peter Malček st., Peter Malček - 57,42 s
Disciplína č. 2 - Silová súťaž v páre
1) Peter Malček st., Peter Malček - 53,70 m
2) Peter Chobor, Juraj Charitun - 53,00 m
3) Miroslav Šuľava ml., Miroslav Šuľava st. - 51,44 m
Disciplína č. 3 - Silová súťaž v jednotke
1) Lukáš Jurko, Ján Francisty ml. - 63,59 m
2) Milan Greňo, Milan Remiar - 53,16 m
3) Štefan Stehlík, Štefan Stehlík ml. - 51,80 m
Celkové poradie:
1) Lukáš Jurko, Ján Francisty ml. - 54 bodov - najlepší
furman dňa
2) Peter Malček st., Peter Malček - 53 bodov
3) Ján Francisty, Ján Francisty st. - 48 bodov
M. Ďurica
Foto: M. Habo Habánek

P. Malček st.
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stanica:
JK Slávia SPU Nitra
(Akademická 6
949 01 Nitra)
0908 441 517
markohalo@yahoo.com
chovateľ:
Gestüt Sprehe GmbH, DEU
majiteľ:
Gestüt Sprehe GmbH, DEU

2591 CANTINOSO
HOLST / hnedák / 2016 / 171

1891 Canoso

Enna II

Catoki
High Light 3
Lantino
Havina

Cambridge
Bilda
Sir Shostakovich
Zaletta
Landos
Cindy V
Carthago Z
Annakonda II

Cantinoso v predvýbere v nemeckom Zweibrückene získal Prémiu
a jeho nadpriemerná mechanika pohybu a pozorný skok v 70dňovom teste ho zaradila medzi mladé perspektívne plemenné
žrebce. Otec Canoso svoj skokový potenciál ukázal
vo veľa medzinárodných skokových súťažiach, je synom
úspešného Catoki, niekoľko násobného víťaza v Poháre Národov.

Cantinosova matka je holštýnska hnedka Enna II,
ktorej otec Lantino vynikal kvalitným skokovým
prejavom a výbornou mechanikou pohybu.
V teste za skok získal známku 9,37
a taktiež vysoké hodnotenie za charakter
a
jazditeľnosť.
Svoje
kvality
dokázal
v medzinárodnom športe a v Nemecku má
körovaných 3 synov.
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