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Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo,
ponúka pre chovateľov koní na Slovensku
oldenburského žrebca Quinnus II.
Dvanásťročný hnedák Quinnus II je oldenburský žrebec
športového typu, ktorý svoju kariéru začal s najlepším skokovým hodnotením v 30-dňovom teste v Münster-Handorfe
z 23 zúčastnených žrebcov. Nasledovala športová kariéra
a víťazstvá i umiestnenia na parkúrových pretekoch (aj medzinárodných) do 150 cm.
Jeho pravý brat Quinnus I pôsobil ako plemenník v Žrebčinci Warendorf, a ďalšieho z bratov, Quinnus III, poznajú
fanúšikovia medzinárodného parkúrového športu pod menom
Tailormade Quinnus. Zo športovo úspešných súrodencov môžeme tiež spomenúť Grand Prix drezúrneho valacha Santana
(po Sandro Hit).
Quinnus II je synom holštýnskeho žrebca Quidam´s Rubin
(po Quidam de Revel), ktorý napriek svojmu krátkemu pôsobeniu v chove zavinenému skorým úhynom zanechal v chove
skokových koní viac než výraznú stopu.
Zo strany matky nesie Quinnus aj vďaka žrebcom Grannus, Weltmeister a Löwen As ďalšie preverené športové gény
najvyššej akosti. Jeho sestry sú úspešné chovné kobyly: Larika je matkou troch körovaných žrebcov Alicante, Albatros
a žrebca po Toulon, a tiež babkou körovaných žrebcov Bon
Balou, Quidam’s Sun a Coeur de Caramel. La Lune dala kobylu Liza Minelli, úspešnú „T“ skokanku a víťazku Majstrovstiev
sveta skokových koní v Lanakene v roku 2004 v kategórii
päťročných. Ani Monikas Lady, ďalšia Quinnova sestra, sa
v chove nestratila, pretože je matkou v medzinárodnom
parkúrovom športe úspešnej kobyly Quidam’s Cherie (po
Quidam’s Rubin).
Quinnus II pochádza z cennej a preverenej trakénskej
rodiny Masliebchen, z ktorej vzišlo tiež mnoho plemenníkov.
Z tých najvýznamnejších môžeme menovať napr. žrebca
Magister (úspešný drezúrny žrebec do Grand Prix), Malachit,
Magnet, Maizauber („T“ drezúra) a Märchenstein. Pochádzajú z nej aj športové kone úspešné v najvyššom športe, ako
sú Admirano a Maros (drezúra), Märchenspiel (všestrannosť)
alebo C’est si bon a Goya S (parkúr).
Žrebec bude pôsobiť v IRC NŽ Topoľčianky, š. p.
Kontakty (MVDr. V. Naštický): tel. - 037/630 16 13-5,
resp. 0908/718 931; e-mail - irc@nztopolcianky.sk.
Spôsob plemenitby: inseminácia čerstvou spermou.
Cena inseminačnej dávky: 60,- EUR (vrátane 20 % DPH)
alebo 30,- EUR (vrátane 20 % DPH) pre člena ZCHKS
(členstvo k 1. 3. 2017) + administratívne náklady spojené
s distribúciou ID.

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

QUIDAM DE REVEL
Sel. franc.
QUIDAMS RUBIN
Holš.
HELVECIA
Holš.
GRANNUS
Han.
MORIKA
Old.
MONIE
Old.

JALISCO B
Sel. franc.
DIRKA
Sel. franc.
LANDGRAF I
Holš.
BETTY I
Holš.
GRAPHIT
Han.
ODESSA
Han.
WELTMEISTER
Han.
MELANIE
Old.

Foto na obálke:

Quinnus II

Sezóna sa pomaly prehupla do druhej
polovice. Chovatelia už poväčšine vedia
výsledky minuloročného pripúšťania, jazdecká sezóna je v plnom prúde.
Máme za sebou prvú výstavu v Michalovciach a pripravujeme sa na letné mesiace
bohaté na chovateľské akcie. Už druhýkrát
za sebou sa neuskutoční výstava v Trenčíne, čo určite všetkých, ktorí sa v minulej
dekáde podieľali na jej vzniku a smerovaní, mrzí. Pevne veríme, že národná výstava koní v Topoľčiankach nahradí výstavu
v Trenčíne.
Furmani pomaly finišujú v kvalifikácii
o štyri miesta, ktoré zaručujú účasť na októbrových medzinárodných furmanských
pretekoch krajín V4. Milovníci chladnokrvných koní sa už teraz tešia na porovnanie
súťažiacich z okolitých krajín.
V kalendári zväzu samozrejme nemôže
chýbať už tradičný šampionát mladých
koní. V tomto ročníku by sme chceli finančne podporiť chovateľov slovenských
koní, ktoré sa umiestnia na 1. – 3. mieste.
Určite si to zaslúžia.
Z pohľadu uznanej chovateľskej organizácie zväz rozšíril svoje pôsobenie
pri vedení plemenných kníh o angloaraba
a somára domáceho. Najmä populácia
angloarabov má v budúcom období šancu
prezentovať sa hlavne vo vytrvalostnom
športe.
Prajem všetkým príjemné a úspešné
leto!

FURMANSKÉ SÚŤAŽE

27

FG

Dátum vydania:
7. júl 2017
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OPRÁVNENIE NA VEDENIE PK ANGLOARABA A SOMÁRA
DOMÁCEHO
Na základe žiadosti ZCHKS o rozšírenie oprávnenia na vedenie plemenných
kníh pre plemeno koní angloarab a pre somára domáceho a doloženia ich štatútov plemenných kníh a šľachtiteľských programov MPRV SR vyjadrilo súhlas
s predloženými dokumentmi a zároveň súhlasilo s ich zverejnením.
V zmysle uvedených skutočností ZCHKS v budúcom období bude pri koňoch
spĺňajúcich podmienky pre zápis do Plemennej knihy plemena angloarab deklarovať u nich ako plemennú príslušnosť plemeno „angloarab“. U chovateľov
somára domáceho, ktorí chcú využívať jedince v plemenitbe, sa bude postupovať v zmysle Štatútu a Šľachtiteľského programu PK somára domáceho.

OPRAVY A DOPLNENIA V ZOZNAME ŽREBCOV 2017
3865 Furioso XLIII (F XLIX-44) Napos

Dohodou

Plemeno : Furioso
Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2012
Miery : 162 / 171 / 195 / 21,0
Stanica : Bzince p. Jav. – Cetuna (Ing. K. Žiaková, Bzince p. Jav. 1377
Telefón, e-mail : 0908/703 401; equi@post.sk
Chovateľ : B. Egyed, Maďarsko
Majiteľ : B. Egyed, Maďarsko
Výkonnosť : VS 2015 – Trieda I.
Furioso X-28

3602 Furioso XXVII (F XXI-23) Wigo
Furioso XXIX-24 Nótás

186 Przedswit XVII-15
Hódmezővásárhely Furioso - 19
North Star III-42 Notafa

3814 Furioso XLIV (F XXX-6) Víťaz

Dohodou

Plemeno : Furioso
Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2008
Miery : 166 / 176 / 195 / 20,9
Stanica : Bukovec pri Myjave (Kamenec, s.r.o., Bukovec 58, 906 14)
Telefón, e-mail : 0905/892 830; suelin@myjavanetportal.sk
Chovateľ : Kamenec, s.r.o., Bukovec pri Myjave
Majiteľ : Ing. P. Németh, Senec
Výkonnosť : VS 2012 – Elita
3672 Furioso XXX Frodo
3982 Furioso XIX-10 Vinery

3515 Furioso XXIV (F XVIII-3)
253 Dunsany 11
Furioso XIX
994 Vitoša xx

Dohodou

3867 Bojak D.L.
Plemeno : Holandský teplokrvník
Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2007
Miery : 165 / 175 / 195 / 22,0
Stanica : Vrbov (JKJ INVEST, s.r.o., Brezová 378/20, 900 28 Viničné)
Telefón, e-mail : 0907/286 933; cik.jozef@gmail.com
Chovateľ : Nemecko
Majiteľ : JKJ INVEST, s.r.o., Viničné
Výkonnosť : VS 2010 – Elita
Kojak
Prominent

PitI
Rabea / Roos
Calvados / Ex Sabie Rose
Konvident

Dohodou

4607 SR Cassiaz
Plemeno : Holštýnsky kôň
Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2007
Miery : 166 / 179 / 195 / 21,7
Stanica : Vrbov (IRC – NŽ Topoľčianky, š.p.)
Telefón : 0949/647 244
Chovateľ : Nemecko
Majiteľ : JKJ INVEST, s.r.o., Viničné
Výkonnosť : VS 2010 – Elita
Cassiano
Gescha

Cassini I
Zivia
Alcatraz
Charleen

200,- €

3736 Mozart (0,195 ox)
Plemeno : Hafling
Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2005
Miery : 151 / 161 / 175 / 20,0
Stanica : Podhorany (P. Slovák, Podhorany – Sokolníky 221, 951 46)
Telefón : 037/77 85 037, 0905/250 861
Chovateľ : P. Slovák, Podhorany
Majiteľ : P. Slovák, Podhorany
Výkonnosť : VS 2008 – Trieda I.

3582 Marlboro
3300 Elsie
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Monson
Carin
Westwind
Eterna

BONITÁCIE - JAR 2017
V zmysle Zákona č. 194/1998 o šľachtení
a plemenitbe HZ Výberová komisia pre chov
koní MPRV SR vykonala jarné bonitácie
v chove koní furiosa v Motešiciach a Cetune, v chove norika muránskeho v Dobšinej
a Veľkej Lúke, a v chove slovenského športového pony na Veľkom Poli.

CHRÁNENÝ CHOV NORIKA MURÁNSKEHO TYPU – DOBŠINÁ
V dňoch 25. – 26. 5. 2017 Výberová
komisia pre chov koní MPRV SR v zložení:
predseda – prof. Ing. Marko Halo, PhD., členovia – MVDr. Štefan Karahuta, MVDr. Jozef
Somoš (za ŠVPS SR) a Ing. František Grácz,
prehliadla chránený chov norika muránskeho v Dobšinej.
Výberovej komisii bolo predvedených 6
norických plemenných žrebcov a 1 huculský žrebec (1 norický a 1 huculský žrebec
v zmluvnej držbe), 38 norických plemenných kobýl, 4 huculské kobyly a 17 žriebät. Zo strany zástupcov ŠVPS SR bolo
prekontrolované plnenie VPO na rok 2017
bez zistených nedostatkov. Všetky predvedené kone boli vo výbornom kondičnom
a zdravotnom stave, s dobrou korektúrou
kopýt. Ustajňovacie priestory boli vybielené a veľmi dobre pripravené k jarnej
bonitácii. Typová a exteriérová skladba
predvedeného stáda je vyrovnaná a na požadovanej úrovni chráneného chovu. Taktiež reprodukčné ukazovatele sú na vysokej
úrovni. Výberová komisia pozitívne hodnotí
vekové zloženie základného stáda plemenných kobýl. Predvádzanie koní bolo vykonávané na úrovni ŠCH. Vzhľadom na vekovú
štruktúru plemenných žrebcov pôsobiacich
v chove výberová komisia navrhuje obnovu
plemenných žrebcov formou importu.

FURIOSO – MOTEŠICE,CETUNA
Bonitácia chráneného chovu koní plemena furioso dňa 31. 5. 2017 začala v odchovni mladých žrebcov v objekte Cetuna
prehliadkou jej ustajňovacích priestorov.
Komisii v zložení: poverený predseda
– Ing. Péter Görözdi, členovia – Ing. František Grácz, Ing. Juraj Kovalčík, Ing. Katarína Žiaková a MVDr. Viktor Tabiš, bolo
predvedených 16 žrebčekov z ročníka 2016
a 10 žrebčekov z ročníka 2015. Z predvedených mladých žrebcov komisia vyradila:
Przedswit XXXIV-6 Úsvit a Przedswit XXXIV10 Úvrat. Odchov žrebcov v stredisku Cetuna sa javí ako nevyrovnaný s množstvom
exteriérových nedostatkov.
Po skončení bonitácie v Cetuni sa komisia presunula do Motešíc, kde na štvrtom
dvore boli najskôr predvedené 2 plemenné žrebce. Štyri plemenné žrebce sa na-
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chádzajú v stredisku Čierna Voda, dva
žrebce sú zapožičané v zahraničí (Poľsko,
Maďarsko). Zo žrebcov po výkonnostných
skúškach bol predvedený žrebec Przedswit XXXII-2 Red Wasabi, ktorý nespĺňa
požiadavky na pôsobenie v ŠCH (exteriér). Komisia navrhuje jeho vyradenie.
Ďalej bolo predvedených 29 plemenných
kobýl, z toho 1 kobyla v zmluvnej držbe
(Ludvik Bavorský) a 2 kobyly získané
nákupom zo zemského chovu bez výkonnostných skúšok, a dorast kobýl z ročníkov 2015 (deväť kobýl) a 2016 (osem
kobýl). Štyri kobyly po VS sú testované
vo vyššom stupni výcviku. Kondičný stav
koní v Motešiciach v kategórii Chovné
kobyly je dobrý, stav mladých kobýl v odchove Motešice je uspokojivý s niektorými jedincami, ktoré nespĺňajú parametre ročníka (Przedswit XXIX-20 Úvaha
a Przedswit XIII-55 Úroveň). Ako netypická sa komisii javí kobyla 381 Przedswit XXIX-3 Šnórka. Žrebec 3774 North
Star XIII nezodpovedá požiadavkám ŠCH.
Z dôvodu jeho telesných parametrov
komisia odporúča jeho využitie najmä
na kostnatejšie kobyly. Pri predvedení
kolekcie koní po žrebcovi Przedswit XXIX
Harwy komisia konštatuje, že žrebec prenáša exteriérové nedostatky v hornej línii
ako aj vo fundamente (hrudníkové končatiny). Jeho ďalšie využitie pre ŠCH plemena furioso sa javí ako problematické.

SLOVENSKÝ
– VEĽKÉ POLE

ŠPORTOVÝ

PONY

Dňa 1. 6. 2017 sa uskutočnila bonitácia chovu slovenského športového pony
na Veľkom Poli spojená s predvýberom
žrebcov a kobýl pony. Komisii v zložení: poverený predseda – Ing. František
Grácz, členovia – Ing. Eva Mlyneková, PhD., Ing. Juraj Kovalčík a Ing. Lenka
Polyaková, boli predvedené 3 plemenné
žrebce, 18 plemenných kobýl základného
stáda, 9 žriebät – rok narodenia 2017,
3 kobyly a 1 žrebec v rámci predvýberu
(Henry, Hviezda, Honey, Heyly). Kondičný stav žrebcov ako aj základného
stáda kobýl je vynikajúci. Stav korektúr
je dobrý. Komisia kladne hodnotila celý
priebeh bonitácie, čistotu koní ako aj
profesionálne predvádzanie. V súvislosti
s ustajňovacími priestormi komisia odporúča jarnú dezinfekciu a úpravu voľného
ustajnenia. V budúcnosti je potrebné
zvýšiť kvalitu objemových krmív.
Na základe hodnotenia bol na VS
predvybratý žrebec Henry a 2 kobyly
(Honey, Heyly). Na výstavu koní AX 2017
v Nitre komisia odporúča vybrať kolekciu
3 – 4 kobýl SŠP.
FG
Foto: FG
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PREDVÝBERY ŽREBCOV 2017

PREDVÝBERY ŽREBCOV 2017
V zmysle pokynov pre zaraďovanie žrebcov do 70, resp. 60-dňového testu pre teplokrvné a chladnokrvné kone
sa uskutočnili hromadné predvýbery v Morovne (chladnokrvné kone), v Michalovciach (plemeno hafling), v Spišskej
Novej Vsi (populácia koní slovenského teplokrvníka), v Čiernej Vode (plemeno furioso) a na Veľkom Poli (plemeno
slovenský športový pony). Na základe žiadosti majiteľov sa uskutočnil individuálny predvýber do populácie ST
v Prešove.
Predvýberov sa spolu zúčastnilo 15 žrebcov, z toho päť žrebcov do populácie slovenský teplokrvník, šesť žrebcov
do populácie furioso, po jednom žrebcovi z plemien norik muránsky, belgik, hafling a SŠP.

9) Meno: Przedswit XXIX-8 Torpédo
Farba: hnedák
Dátum narodenia: 18. 3. 2014
Základné miery: 174/165/195/21,0
Plemeno: furioso
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: doc. Slav. Magál, SHR, Ch. Grob
Majiteľ: Furioso, s.r.o., Chorv. Grob
Výpaly: P 29-8/M
3687 Przedswit XXIX Harwy ST

Populácia slovenského teplokrvníka

2420 Przedswit miroslavský
(P-XXI) ČT

Hafling
12) Meno: Arrov
Farba: svetlý ryšiak
Dátum narodenia: 2. 5. 2014
Základné miery: 161/151/185/20,0
Plemeno: hafling
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Zemjan, s.r.o., Spišská Belá
Majiteľ: Jozef Šoltys, Veľká Lesná
Čip: 703098100000216

1326 Korb

4) Meno: Corino Du Rouet
Farba: hnedák
Dátum narodenia: 21. 2. 2014
Základné miery: 170/162/190/21,0
Plemeno: oldenburský skokový kôň
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Joachim Schmaeing, Nemecko
Majiteľ: Jozef Hatala, Ružomberok
Čip: 276020000187174

Celano holš.
4620 Grandcelano M ST

Baloubet du Rouet SF
Balou du Rouet old.

4175 Grandezza old.

Georgia old.

4407 Litograf 18 A1/2
4953 Patria ST
Vs 760 Perlička ST

5) Meno: Codex
Farba: tmavý hnedák
Dátum narodenia: 9. 2. 2014
Základné miery: 181/170/200/21,0
Plemeno: slovenský teplokrvník
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: JMC Lužany, Lužany pri Topli
Majiteľ: Ing. Miroslav Cigan, JMC Lužany
Čip: 703098100000252
Cassini II holš.

Fanakta hol.tepl.

Felicidad old.

Grannus-Granit han.

4518 Corelli old.
3573 Daisy ST

Allegra old.

Predvybratý

4123 Furioso XXXV
(F XVIII-3)

10) Meno: Przedswit XXIX-12 Typ
Farba: hnedák
Dátum narodenia: 15. 6. 2014
Základné miery: 178/168/200/21,8
Plemeno: furioso
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: doc. Slav. Magál, SHR, Ch. Grob
Majiteľ: Furioso, s.r.o., Ch. Grob
Výpaly: P 29-12/M

Chladnokrvné žrebce – norik
muránsky, belgik
12) Meno: Hochberg Schaunitz – 67
Timur
Farba: vraník
Dátum narodenia: 27. 4. 2014
Základné miery: 181/166/220/27,0
Plemeno: norik muránsky
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná
Majiteľ: Juraj Mak, Malá Čausa
Výpal: HS-67/M

Slovenský športový pony

3687 Przedswit XXIX Harwy
ST

2420 Przedswit miroslavský
(P-XXI) ČT
248 Harun 11 fur.

351 Furioso A XXIV-26 Lana fur.
Furioso VI-5 Látsazat fur.

8) Meno: Przedswit XXIX-6 Tajfún
Farba: beluš
Dátum narodenia: 11. 3. 2014
Základné miery: 169/160/185/20,5
Plemeno: furioso
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: MBL, s.r.o., Chorv. Grob
Majiteľ: Furioso, s.r.o., Chorv. Grob
Výpaly: P 29-6/M

3437 Fain
3652 Tibet
VP-1 Aida

Bellisima -Laura

3553 Nestor

Galvani Diamant XIV

11) Meno: Przedswit XXIX-15 Talent
Farba: beluš
Dátum narodenia: 16. 8. 2014
Základné miery: 174/163/185/21,5
Plemeno: furioso
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: doc. Slav. Magál, SHR, Ch. Grob
Majiteľ: Furioso, s.r.o., Ch. Grob
Výpaly: P 29-15/M
3687 Przedswit XXIX Harwy
ST

14) Meno: Henry
Farba: beluš
Dátum narodenia: 23. 3. 2014
Základné miery: 139/130/165/16,0
Pohlavie: žrebec
Plemeno: slovenský športový pony
Chovateľ: JASOŇ, s.r.o., Veľké Pole
Majiteľ: JASOŇ, s.r.o., Veľké Pole
Čip: 703098100000387

Hollerberg Schaunitz XIV
4595 Hochberg Schaunitz XV

Nepredvybratý

3212 Furioso XXIII-2 Havana
fur.

Predvybratý

VP-73 Včelka

211 Irina

2200 Jachta

176 Tamara

Predvybratý

Predvybratý

FG
Foto: FG

2420 Przedswit miroslavský
(P-XXI) ČT
248 Harun 11 fur.
3473 Furioso XXIII (F XIV-5)
Rinaldo II fur.
289 Furioso XIX-28 Filoména
fur.

Nepredvybratý – predvýber v roku 2018

2420 Przedswit miroslavský
(P-XXI) ČT
248 Harun 11 fur.

Corrado I holš.

3672 Furioso XXX Frodo fur.
349 Furioso XXX-1 Muška fur.

Elona II holš.
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Nepredvybratý

1611 Farsang

Fanakta hol.tepl.

Predvybratý

Predvybratý

Flóra

3687 Przedswit XXIX Harwy ST

4954 Comtesse 114 holš.

Nepredvybratý

850 Furioso XLIII-64 Forma
3399 Furioso XV-26

Guidam SF
1053 Guidam Sohn hol.tepl.

3466 Furioso XVIII

3069 Blana

3704 Saiga

Monte

7) Meno: Furioso XXXV-56 Flótás
Farba: hnedák
Dátum narodenia: 26. 3. 2013
Základné miery: 172/165/200/20,0
Plemeno: furioso
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Maďarsko
Majiteľ: Furioso, s.r.o., Chorv. Grob
Výpaly: F-56

1569 Demi ST

Predvybratý – individuálny predvýber

3) Meno: Guidam de la Bryere
Farba: beluš
Dátum narodenia: 24. 4. 2014
Základné miery: 180/169/200/21,0
Plemeno: slovenský teplokrvník
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: ATREX, s.r.o., Spišská N. Ves
Majiteľ: ATREX, s.r.o., Spišská N. Ves
Čip: 703098100000266

926 Furioso VI-2 fur.

3391 Brenda

136 North Star IX-10

Predvybratý

4577 Westton Coldrex holš.

4157 Grandezza old.

196 Silná ST

2632 Maken

4535 Nugát
4878 Sateen

3583 Granda fur.

240 Furioso jílovský ČT

Fenja - N old.

Guidam SF
1053 Guidam Sohn hol.tepl.

3515 Furioso XXIV (XVIII-3) fur.

4822 Jalta ČT

Predvybratý

2) Meno: Galant M
Farba: ryšiak
Dátum narodenia: 1. 5. 2014
Základné miery: 178/168/205/22,0
Plemeno: slovenský teplokrvník
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Michal Mackovjak, SHR, SNV
Majiteľ: Michal Mackovjak, SHR,
Spišská Nová Ves
Čip: 703098100000268

3700 Furioso XXXVI (XXIV-4)
Hamlet fur.

Couleur-Rubin old.
Checkiolina old.

Nepredvybratý

6) Meno: Jantár
Farba: hnedák
Dátum narodenia: 15. 4. 2014
Základné miery: 170/163/195/22,0
Plemeno: slovenský teplokrvník
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Čeněk Krybus, Kojetín, ČR
Majiteľ: Furioso, s.r.o., Chorv. Grob
Čip: 703098100000389

1316 Filomena

Riva E15405/T

3373 Przedswit XIX (P XV-6)

1) Meno: Paris
Farba: beluš
Dátum narodenia: 24. 7. 2014
Základné miery: 171/163/185/19,5
Plemeno: slovenský teplokrvník
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: Ing. Radovan Slivka, Poprad
Majiteľ: Ing. Radovan Slivka, Poprad
Čip: 703098100000295

2696 Korbus

Auretanius
3783 Altare

248 Harun 11 fur.

Populácia furiosa

13) Meno: Ken
Farba: ryšiak
Dátum narodenia: 12. 4. 2014
Základné miery: 181/170/225/24,0
Plemeno: belgik
Pohlavie: žrebec
Chovateľ: PD Podolie
Majiteľ: Juraj Mak, Malá Čausa
Čip: 703000000003241

Vs 1532 Tabu – 5 Tanečnica
fur.

Nepredvybratý
Svet koní 2/2017

Svet koní 2/2017

Paris

Galant M
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VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY CHLADNOKRVNÝCH KONÍ

PREDVÝBERY ŽREBCOV 2017
Norik muránsky – kobyly

Súčasťou bonitácie v SCHK Dobšiná dňa 25. 5. 2017 boli aj výkonnostné skúšky deviatich chladnokrvných kobýl (8
domácich, 1 zo zemského chovu). Na základe dosiahnutých výsledkov pri VS aj typovej vyrovnanosti kobýl komisia
odporučila zaradenie všetkých kobýl do plemenitby.
Výsledky výkonnostných skúšok:
Pč

Guidam de la Bryere

Przedswit XXIX-8 Torpédo

Codex

Meno koňa

Nar.

Majiteľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

NN I-78 Tajga

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,40

8,40

8,78

8,56

E

2.

ZS-43 Tilda

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,33

8,31

8,75

8,50

E

3.

HS-71 Tereza

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,40

8,14

8,72

8,43

E

4.

HS-58 Toja

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,30

8,36

8,53

8,42

E

5.

NN I-83 Táňa

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,33

8,29

8,49

8,38

E

6.

HS-69 Taška

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,13

8,17

8,56

8,33

E

7.

HS-55 Tekla

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,07

8,05

8,66

8,31

E

8.

PE-39 Ozvena

2009

Les-ov, s.r.o., Liptovská Teplička

8,20

8,14

8,49

8,30

E

9.

HS-63 Taverna

2013

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná

8,30

8,18

8,41

8,29

E

Jantár

Chladnokrvné žrebce

Przedswit XXIX-6 Tajfún

Na základe žiadostí súkromných chovateľov sa v Detvianskej Hute, časť Bratkovica uskutočnili dňa 29. 5. 2017
výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov.
Výkonnostných skúšok sa zúčastnili 2 žrebce plemena percheron a jeden žrebec plemena norik muránsky. Výberová
komisia už pri predvýbere žrebcov upozornila majiteľa žrebcov plemena percheron, že uvedené plemeno nemá
zastrešenie v rámci uznaných chovateľských organizácií v SR. Prípadným narodeným žriebätám z kobýl plemena
percheron bez zápisu žriebät do Plemennej knihy koní plemena percheron v krajine pôvodu plemena im budú
vystavené identifikačné doklady s deklarovaným úžitkovým typom „chladnokrvník“.
Z troch predvedených žrebcov úspešne absolvoval výkonnostné skúšky len žrebec Chablis d´Arzembauy. Žrebce
Hochberg Schaunitz – 59 Titlis a žrebec Diablotin D´Arzembouy neabsolvovali disciplínu ovládateľnosť v jednozáprahu.
Z uvedeného dôvodu oba žrebce museli absolvovať opravné výkonnostné skúšky 14. 6. 2017 v Málinci.

Corino Du Rouet

Výsledky výkonnostných skúšok:
Pč

Furioso XXXV-56 Flótás
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Meno koňa

Nar.

Majiteľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Diablotin

2013

Martin Kubiš, Bratkovica

7,37

7,22

7,34

7,29

I.

2.

Chablis

2012

Martin Kubiš, Bratkovica

8,07

7,55

7,63

7,68

I.

3.

HS-59 Titlis

2013

Ján Urda, Málinec

8,37

8,32

7,34

7,91

I.

Przedswit XXIX-12 Typ

FG, Foto: FG

Svet koní 2/2017

Svet koní 2/2017

Strana 7

PREDVÁDZANIE PLEMENNÍKOV POPULÁCIE ST - PREŠOV
V Prešove sa 25. marca 2017 uskutočnila prezentácia
plemenných žrebcov pôsobiacich v populácii slovenského
teplokrvníka.
V areáli reštaurácie Zwicker majiteľa J. Lazorika bolo
predvedených celkove 5 žrebcov, z ktorých štyri už v plemenitbe pôsobia (1003 Color of Love, 4556 Baldini, 4648 Harold
vd Tojopehoeve Z, 4649 Charles Blue) a žrebec Codex absolvoval predvýber do 70-dňového testu prípravy na skúšky
výkonnosti.

Meno: 1003 Color of Love
Farba: hnedák
Narodený: 27. 4. 1999
Základné miery: 176 / 166 / 194 / 21,0
Plemeno: holštýnsky kôň
Chovateľ: Werner Hildebrand, SRN
Majiteľ: Peter Rajna, Prešov
Výkonnosť: „T“
5039 Cassini I holš.
5070 Candillo holš.
Desy holš.
Ahorn Z han.
Hannika II holš.
Debbie holš.

tových koní.
Color of Love je zaradený do akceleračného programu
slovenského teplokrvníka. Na Slovensku má v ročníkoch
2015 a 2016 narodených 45 potomkov, ktorí sú v modernom
športovom type.
Baldini je žrebec vysoko v krvi. Tento 166 cm vysoký
hnedák je na koňa s vysokým podielom plnokrvníka dobre
osvalený, má výborný charakter a výbornú jazditeľnosť,
ktorú prenáša aj na svoje potomstvo. V parkúre bol veľmi

Meno: 4556 Baldini
Farba: hnedák
Narodený: 8. 4. 2001
Základné miery: 173 / 166 / 190 / 21,5
Plemeno: slovenský teplokrvník
Chovateľ: JMC Lužany
Majiteľ: MVDr. Ján Cigan, JMC Lužany
VS 2004 – Trieda I. + výkonnosť „S“
Capitol I
Wisma
Grundyman xx
Texas
Alme Z
Heureka Z
Cicero
Valerie I

Žrebce pôsobiace v plemenitbe ST:
Holštýnsky žrebec Color of Love bol ako 2,5-ročný körovaný ako plemenný žrebec v Holštýnsku a hneď na to bol zakúpený do Čiech. Tento veľmi úspešný športový kôň pôsobil
najprv v Čechách, kde vyhral finále kritérií mladých koní:
5-ročných v roku 2004 a šesťročných v roku 2005. S Alešom
Opatrným sa zúčastnil mnohých parkúrov. Neskôr bol predaný do Nemecka, kde ho jazdil na úrovni „TT“ Dirk Schroder.
Následne ho tri roky jazdila na úrovni „T“ mladá jazdkyňa
Maia Stange Rosholm z Nórska.
Otec Candillo zvíťazil v teste žrebcov Medingen 1996
s indexom 132,23. Úspešne štartoval na Bundesšampionáte 1998. Je víťazom GP Sonefeld, Wiener Neutstad 2003
a 2004. Je nositeľom krvi mimoriadneho Cassiniho I. V chove
pôsobí do 80 jeho synov.
Matka Hannika II je dcérou úspešného žrebca Ahorn Z,
pravého brata kobyly Argentina, ktorá dala kobylu Ratinu Z.
Ahorn Z sa do histórie chovu športových koní zapísal svojimi synmi Acord I a predovšetkým Acord II, ktorý v určitom
období ovplyvnil nielen holštýnsky, ale aj svetový chov špor-
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PREDVÁDZANIE PLEMENNÍKOV POPULÁCIE ST - PREŠOV

Revlon Boy A1/1
3551 Betel A1/1
968 Brača A1/1
4464 Denis ST
1556 Romy ST
35 Rita 56 old.

Blauer Reiter xx
Raffaela xx
Časpal xx
885 Brindisi es xx
4465 Lombard xx
Vs 0524 Diana
Ritual
Wanja

Harold vd Tojopehoeve Z – mladý, len štvorročný žrebec
plemena zangersheide je stredného rámca s veľmi dobrým
temperamentom, ktorý vyplýva z jeho pôvodu, keďže
z maminej strany má plnokrvníka. Jeho otec Harley úspešne
športoval na úrovni GP*****.
Sám Harold na jeseň 2016 absolvoval výkonnostné
skúšky s ohodnotením Elita. Má veľmi dobrú jazditeľnosť.
Momentálne je v športovej príprave a očakáva sa jeho
úspešné pôsobenie na kolbiskách.

Harley VDL KWPN
Larthago holš.
Parousie Van
Herikhave KWPN

Gratianus west.
Kelly KWPN

FG
Foto: FG

Meno: 4649 Charles Blue
Farba: hnedák
Narodený: 8. 3. 2013
Základné miery: 182 / 173 / 200 / 23,0
Plemeno: oldenburský skokový kôň
Chovateľ: Gestüt Lewitz, Nemecko
Majiteľ: Michaela Crnková, Praha, ČR
VS 2016 – Elita

Meno: 4648 Harold vd Tojopehoeve Z
Farba: tmavý hnedák
Narodený: 4. 3. 2013
Základné miery: 176 / 168 / 195 / 22,0
Plemeno: zangersheide
Chovateľ: Tojopehoeve, Holandsko
Majiteľ: Juraj Poláš, Bratislava
VS 2016 – Elita
Heartbreaker KWPN

Charles Blue je štvorročný oldenburský žrebec veľkého
rámca s exkluzívnym pôvodom. Vyznačuje sa veľmi dobrou
jazditeľnosťou, veľkou schopnosťou a výnimočnou technikou
skoku. Jeho otec Chacco-Blue patrí medzi 5 najžiadanejších
plemenníkov na svete. Potomkovia žrebca Chacco Blue sú
mimoriadne úspešní na parkúroch najvyšších úrovní. Všetky
tieto predpoklady ho predurčujú na dráhu nielen úspešného
športového koňa, ale aj žiadaného plemenníka.

Nimmerdor
Bacarole
Carthago Z
Daisy IV
Grannus-Granit
Piroschka
Mytens xx
Deborah

Chacco-Blue
meckl.

Carilane
old.skok.

Chambertin holš.
Contara meckl.
Carrico holš.
Wilane old.skok.

Cambridge
Desiree VII
Contender
Godahra II
Catoki
Kapitale
5134 Baloubet du Rouet

Waradja

pozorný. Z kolbísk si odniesol tretie miesto vo finále KMK
mladých šesťročných koní v sedle s ešte juniorom Jánom
Ciganom ml. Neskôr sa prezentoval na parkúroch 130 cm
s Veronikou Ciganovou.
Za desať rokov v plemenitbe v JMC Lužany sa mu narodilo
vyše 50 žriebät, ktoré sú úspešné na parkúroch doma aj v zahraničí. Je to žrebec vhodný pre kobyly väčšieho rámca.
Harold vd Tojopehoeve Z – mladý, len štvorročný žrebec
plemena zangersheide je stredného rámca s veľmi dobrým
temperamentom, ktorý vyplýva z jeho pôvodu, keďže z maminej strany má plnokrvníka. Jeho otec Harley úspešne
športoval na úrovni GP*****.
Sám Harold na jeseň 2016 absolvoval výkonnostné skúšky
s ohodnotením Elita. Má veľmi dobrú jazditeľnosť. Momentálne je v športovej príprave a očakáva sa jeho úspešné
pôsobenie na kolbiskách.

Svet koní 2/2017

Svet koní 2/2017
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ČLENSKÁ SCHÔDZA ZCHKS

ČLENSKÁ SCHÔDZA ZCHKS
V sobotu 18. marca 2017 sa vo veľkej
sále Obecného úradu v Topoľčiankach
konala Výročná členská schôdza ZCHKS,
družstvo, v rámci ktorej sa po 3 rokoch
opäť konali aj voľby do orgánov družstva.
Z 304 členov ZCHKS bolo prítomných 65 členov a 16 členov
v zastúpení, spolu 81 členov, čo predstavuje 26,6 %. Mandátová komisia konštatovala, že VČS nie je uznášaniaschopná.
V zmysle platných Stanov družstva, článok XI, bod 6., bola
VČS ukončená a v zmysle citovaného článku bola zvolaná
náhradná členská schôdza. Náhradná členská schôdza: počet
prítomných 81, čo predstavovalo 100 % účasť.
Program VČS:
1. Otvorenie, schválenie programu schôdze a pracovného
predsedníctva
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie,
zapisovateľa, overovateľov zápisnice, a schválenie
volebného a rokovacieho poriadku
3. Správa o činnosti ZCHKS za obdobie rokov 2014 – 2016
4. Správa o hospodárení za rok 2016
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa kontrolnej komisie
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
8. Diskusia
9. Voľba do orgánov družstva (predstavenstvo, predseda,
podpredseda, kontrolná komisia, predseda kontrolnej
komisie)
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
Členskú schôdzu otvoril a viedol predseda predstavenstva
prof. Ing. Marko Halo, PhD. Privítal Ing. Petra Juhásza, povereného zastupovaním riaditeľa Odboru živočíšnej výroby
MPRV SR. Bol schválený program schôdze, volebný a rokovací
poriadok a pracovné predsedníctvo (Halo, Grácz, Maxon)
– hlasovanie: „za“ 81 hlasov.
Ad. 2) Pracovné predsedníctvo predložilo členskej
schôdzi návrh komisií:
– do mandátovej a volebnej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, Ing. Kamil Šulko, MVDr. Peter Holakovský – hlasovanie:
„za“ 81 hlasov;
– do návrhovej komisie: Ing. Miroslav Maxon, Ing. Radoslav
Hudák, p. Zdeno Homola – hlasovanie: „za“ 81 hlasov;
– za zapisovateľa: Ing. František Grácz – hlasovanie:
„za“ 80 hlasov, „zdržal sa“ 1;
– za overovateľov zápisnice: Ing. Natália Kurciniková,
Ing. Lenka Polyaková – hlasovanie: „za“81 hlasov.
Ad. 3, 4) Správu o činnosti a hospodárení zväzu za rok
2016 a následne za funkčné obdobie predstavenstva 2014
– 2016 predniesol výkonný riaditeľ ZCHKS Ing. František
Grácz. Zhrnul aktivity ZCHKS za rok 2016, činnosť predstavenstva za celé jeho funkčné obdobie, ako aj hospodárenie
zväzu. Hospodársky výsledok za rok 2016 je +14 451,01 €
po zdanení.
Ad. 5) Predseda mandátovej komisie predložil členskej
schôdzi správu, že mandátová komisia overila platnosť
81 hlasov z celkového počtu 81 členov na náhradnej členskej schôdzi.
Ad. 6) Správu Kontrolnej komisie ZCHKS predniesla jej
predsedníčka Ing. Natália Kurciniková. Zároveň navrhla
spôsob prerozdelenia zisku nasledovne: nerozdelený zisk
(70 %): 10 115,71 €; do sociálneho fondu (30 %): 4 335, 30 €.
Ad. 7) Na základe hlasovania došlo k schváleniu ročnej
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účtovnej závierky s prerozdelením zisku podľa návrhu.
Za schválenie ročnej účtovnej závierky hlasovalo 81 členov
náhradnej členskej schôdze.
Ad. 8) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:
− Ing. Jozef Gíreth upozornil na nepresnosť v kalendári
akcií – výstava koní v Kaľamenovej je výstavou všetkých
plemien koní. Vyzval prítomných k racionálnemu riešeniu
pri výbere členov predstavenstva. Apeloval na to, aby sa
nové predstavenstvo venovalo najmä podpore chovateľov
koní, ktorí okrem podpory na kone nie sú zapojení v systéme
ostatných podpôr prostredníctvom PPA.
− Ing. Peter Juhász poskytol informácie o pripravovaných
legislatívnych plánoch MPRV SR na rok 2017 (Zákon o šľachtení a plemenitbe HZ a jeho vykonávacie predpisy, vykonávacia vyhláška zákona o veterinárnej starostlivosti o označovaní koňovitých). Plán podpory na rok 2017 na PK, KÚ a výstavy
by mal byť navýšený. MPRV SR pracuje na novom modeli
podpory pre chovateľov koní z národných zdrojov, ktorý by
mal kopírovať systém podpory u ostatných druhov HZ.
– p. Jozef Játy apeloval na kompetentných, aby sa začali
zaoberať kritickou situáciou v chove koní plemien belgik
a norik na Slovensku. Zároveň požiadal Ing. Šmelka, aby z dlhodobého hľadiska uvažoval o zvýšení stavov kobýl základného stáda norika muránskeho typu v Dobšinej, nakoľko o kone
plemena norik muránskeho typu z Dobšinej je mimoriadny
záujem. V súvislosti s finále furmanov v Nozdrkovciach v roku 2016 poďakoval Ing. Maxonovi za vytvorené podmienky.
- p. Miroslav Kubelák žiadal o vysvetlenie v súvislosti
s nezaradením plemenného žrebca 3417 Štart IV Jantár
do akceleračného programu. Zároveň poukázal na vysoký
pripúšťací poplatok u niektorých chladnokrvných žrebcov
v SCHK Dobšiná.
– Ing. František Grácz v súvislosti s kladným hospodárskym
výsledkom navrhol na základe schválenia VČS vytvoriť smernicu, ktorá by umožnila prerozdeliť zisk na podporu členov
zväzu. Reagoval na diskusný príspevok p. Kubeláka. Na zaraďovanie žrebcov do AP sú radami PK jednotlivých plemien
schválené podmienky, ktoré ten ktorý žrebec musí spĺňať.
Na rok 2016 žrebec Jantár podmienky nesplnil.
– Ing. Ľubomír Kapusta opätovne upozornil na stále sa
zhoršujúcu situáciu v chove koní. Poďakoval predstaviteľom
ZCHKS za aktívny prístup pri riešení problému s infekčnou
anémiou. Informoval členov o záujme o plemeno hafling
z krajín ďalekého východu. Upozornil na Športové dni haflingov v Pardubiciach (ČR) v dňoch 4. – 6. 8. 2017.
– Ing. Miroslava Maxona mrzí nízka účasť na VČS. Pripomenul, že kone ako druh HZ zaznamenávajú každoročne
nárast stavov, čo je pozitívny signál. Informoval prítomných
o rokovaniach členov predstavenstva na MPRV SR, v ktorých
sa predstavitelia zväzu snažili poukázať na potrebu využitia
poľnohospodárskej pôdy pre potreby zabezpečenia kŕmnej
dávky koní, ako aj poskytnutie pracovnej príležitosti pre nemalý počet pracovníkov. Tieto pozitíva chovu koní je potrebné prezentovať tak, aby pochopili aj osoby, ktoré chov koní
chápu z úzkeho pohľadu ako „zábavku bohatých“, že kôň ako
HZ plní v komplexe živočíšnej výroby nezastupiteľnú úlohu.
– Ing. Radoslav Hudák nadviazal na problematiku svojho
predrečníka a upozornil na skutočnosť, že kone majú nezastupiteľnú úlohu pri výchove mládeže, ktorá pomaly stráca
pracovné návyky a práca s koňmi priaznivo vplýva na rozvoj
osobnosti. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že záujem o prácu s koňmi majú skôr deti zo sociálne slabších
rodín, a nebyť chovateľov koní, ktorí poskytujú možnosť
trávenia voľného času pri koňoch bezplatne, tieto deti by sa
ku koňom využívaným komerčne nikdy nedostali.
Po príspevku Ing. Hudáka bola diskusia ukončená.
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Ad. 9) Predsedajúci v zmysle uznesenia 13. zasadania
predstavenstva zo dňa 2. 2. 2017 navrhol doterajších členov
predstavenstva s výnimkou MVDr. E. Morvaya, ktorý sa vzdal
možnosti kandidovať v ďalšom funkčnom období, a doterajších členov kontrolnej komisie ako kandidátov aj na ďalšie
funkčné obdobie. Ing. Grácz prezentoval písomné prehlásenie o akceptácii prípadného zvolenia do orgánov ZCHKS
od MVDr. V. Huru, PhD., ktorý sa ČS osobne nezúčastnil.
Na základe návrhu predstavenstva a doplňujúcich návrhov
od prítomných členov zväzu bola spracovaná kandidátka
v počte 10 kandidátov na členov predstavenstva a 3 kandidáti na členov kontrolnej komisie. Voľby prebehli tajným
hlasovaním s nasledovnými výsledkami:
a) z prítomných 81 členov bolo odovzdaných a platných
81 hlasovacích lístkov.
Do Predstavenstva ZCHKS boli zvolení:
1. prof. Ing. Marko Halo, PhD. (76 hlasov)
2. Ing. František Grácz (74 hlasov)
3. Ing. Vladimír Šmelko (73 hlasov)
4. Ing. Miroslav Maxon (62 hlasov)
5. MVDr. Viktor Tabiš (56 hlasov)
6. Ing. Kamil Šulko
(1. kolo - 34 hlasov / 2. kolo - 42 hlasov)

7. Ing. Andrea Machalová
(1. kolo - 27 hlasov / 2. kolo - 33 hlasov / 3. kolo - 40 hlasov)

----------------------------------------------------------------------8. Ing. MVDr. Vladimír Hura, PhD.
(1. kolo - 33 hlasov / 2. kolo - 38 hlasov / 3. kolo - 22 hlasov)

9. Ing. Radoslav Hudák
(1. kolo - 31 hlasov / 2. kolo - 30 hlasov / 3. kolo - 15 hlasov)

10. Ing. Mgr. Jozef Gíreth
(1. kolo - 23 hlasov / 2. kolo - 19 hlasov / 3. kolo - vzdal sa)

V 1. kole volieb do Predstavenstva ZCHKS získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov len 5 kandidátov. Následne sa uskutočnilo 2. a 3. kolo volieb ďalších 2 členov (z prítomných 81 členov
bolo v druhom kole odovzdaných 79 platných hlasovacích lístkov; v treťom kole bolo odovzdaných 78 hlasovacích lístkov,
z toho 77 platných).
b) Pri hlasovaní do Kontrolnej komisie ZCHKS od prítomných 81 členov bolo odovzdaných 79 platných hlasovacích
lístkov. Do Kontrolnej komisie ZCHKS boli zvolení:
1. Ing. Natália Kurciniková (78 hlasov)
2. Vladimír Schmidt (79 hlasov)
3. Jozef Játy (78 hlasov)
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie pri voľbe predsedu ZCHKS,
podpredsedu ZCHKS a predsedu Kontrolnej komisie ZCHKS.
Na funkciu predsedu Predstavenstva ZCHKS kandidoval
prof. Ing. Marko Halo, PhD., po prechádzajúcom odmietnutí
kandidatúry na tento post od ostatných šiestich zvolených
členov predstavenstva. S kandidatúrou na podpredsedu Predstavenstva ZCHKS po prechádzajúcom odmietnutí ostatných
šiestich zvolených členov predstavenstva súhlasil Ing. Vladimír Šmelko. Na post predsedu kontrolnej komisie po vzdaní
sa kandidatúry p. Játym a p. Schmidtom kandidovala Ing. Natália Kurciniková.
Prítomných 81 členov odovzdalo 78 platných hlasovacích
lístkov s nasledovným výsledkom:
• za predsedu Predstavenstva ZCHKS bol zvolený prof.
Ing. Marko Halo, PhD. (76 hlasov);
• za podpredsedu Predstavenstva ZCHKS bol zvolený
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Ing. Vladimír Šmelko (70 hlasov);
• za predsedu Kontrolnej komisie bola zvolená Ing. Natália Kurciniková (75 hlasov).
Ad. 10) Návrhová komisia predložila členskej schôdzi
návrh na uznesenie, ktoré bolo verejným hlasovaním
schválené všetkými prítomnými hlasmi v nasledovnom
znení:
Členská schôdza
A.
1.
2.
3.

berie na vedomie:
správu o činnosti ZCHKS za rok 2016
správu o hospodárení ZCHKS za rok 2016
správu Kontrolnej komisie ZCHKS za rok 2016

B. konštatuje ukončenie volebného obdobia volených
orgánov:
1. Predstavenstva ZCHKS v zložení: prof. Ing. M. Halo, PhD., Ing. V. Šmelko, Ing. F. Grácz, MVDr. E. Morvay,
MVDr. V. Tabiš, Ing. A. Machalová, Ing. M. Maxon;
2. Kontrolnej komisie ZCHKS v zložení: Ing. N. Kurciniková,
V. Schmidt, J. Játy.
C. schvaľuje:
1. ročnú účtovnú závierku za rok 2016
2. rozdelenie zisku vo výške +14 451,01 €:
- ako nerozdelený zisk (70 %) 10 115,71 €
- do sociálneho fondu (30 %) 4 335, 30 €
D. volí:
a) do Predstavenstva ZCHKS:
1. prof. Ing. Marko Halo, PhD.
2. Ing. František Grácz
3. Ing. Vladimír Šmelko
4. Ing. Miroslav Maxon
5. MVDr. Viktor Tabiš
6. Ing. Kamil Šulko
7. Ing. Andrea Machalová
b) do funkcie predsedu ZCHKS:
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
c) do funkcie podpredsedu ZCHKS:
Ing. Vladimír Šmelko
d) do Kontrolnej komisie ZCHKS:
1. Ing. Natália Kurciniková
2. Jozef Játy
3. Vladimír Schmidt
e) do funkcie predsedu Kontrolnej komisie ZCHKS:
1. Ing. Natália Kurciniková

E. ukladá Predstavenstvu ZCHKS:
1. zabezpečiť zápis zmien vo volených orgánoch a funkciách do obchodného registra;
2. vypracovať smernicu, ktorá by v prípade priaznivej
prognózy vo vývoji hospodárenia ZCHKS v priebehu rokov
2017 – 2019 stanovila finančnú podporu pre členov ZCHKS
s účinnosťou vyplatenia už v roku 2017;
3. naďalej presadzovať na MPRV SR podporu chovu koní
na Slovensku v maximálnej možnej miere.
Zapísal: Ing. F. Grácz
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VÝSTAVA KONÍ – MOTEŠICE 2017

VÝSTAVA KONÍ – TOPOĽČIANKY 2017

Výstava koní všetkých plemien
2. september 2017
ZASTREŠENÁ ORGANIZÁCIAMI
TJ Žrebčín Motešice • ZCHKS - družstvo, Topoľčianky
Uzávierka prihlášok: 15. august 2017

Miesto: Jazdiareň Národného žrebčína Topoľčianky, š. p.
Termín: 15. 9. 2017 – 17. 9. 2017
Program:
Piatok 15. 9. 2017
10,00 – 16,00
Výstava koní všetkých plemien
17,00 – 19,00
Galaprogram
Sobota 16. 9. 2017
10,00 – 16,00
Kôň a jeho využitie v záprahu
(záprahové a furmanské preteky, ťažký ťah, poníky v sulkách,
historické využitie koňa v poľnohospodárstve)
Nedeľa 17. 9. 2017
10,00 – 16,00
Na chrbte koňa
(western, hipoterapia, hobby kone, turistika na koni ... )
Vstup zdarma – parkovanie a občerstvenie zabezpečené
Bližšie informácie:
Usporiadatelia:
TJ Žrebčín Motešice
Motešice 105
Tel.: 00421-903-722330
E-mail: motesice@gmail.com

Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky
e-mail: marketing@nztopolcianky.sk ● tel.: 037/630 16 13 ● www.nztopolcianky.sk

Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
e-mail: zchks@horses.sk ● tel.: 0905/832 412 ● www.horses.sk

ZVÄZ CHOVATEĽOV KONÍ NA SLOVENSKU – DRUŽSTVO
Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Tel.: 00421-905-832412 • Fax: 00421-37-6301559
E-mail:zchks@horses.sk
www.horses.sk

S podporou:

Bližšie informácie na www.horses.sk (výstavy)
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SJF VO FAKTOCH

SJF VO FAKTOCH
29. 5. 2017 sa v Senci konalo XII. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie, na ktorom sa zosúladili Stanovy SJF
so Zákonom č. 440/2015 o športe v znení neskorších predpisov,
a dovolili sa chýbajúce orgány SJF.
SJF počas najbližších 2 rokov povedie jej predseda, Ing. Vladimír
Chovan, ktorého si delegáti zvolili tajným hlasovaním. Voľba predsedu Bratislavskej a Západoslovenskej jazdeckej oblasti pokračovala ďalej verejným hlasovaním. Predsedom BAO sa stal RNDr. Robert
Fekár a predsedom ZSO sa stal Dušan Sabo, čím je Predsedníctvo
v kompletnom zložení. Na tomto VZ sa dovolili aj členovia Kontrolnej komisie SJF, čím sa stala uznášaniaschopnou, nakoľko doteraz
pracovala len v 2-člennom zložení.
Kolektívnym štatutárnym orgánom SJF je naďalej predsedníctvo
v zložení:
• Ing. Vladimír Chovan – predseda SJF
• RNDr. Robert Fekár – člen predsedníctva SJF (BAO)
• Dušan Sabo – člen predsedníctva SJF (ZSO)
• Ing. Jaroslav Ivan – člen predsedníctva SJF (SSO)
• Janka Rindošová – člen predsedníctva SJF (VSO)
• Ing. Marek Horváth – člen predsedníctva SJF (zástupca z členov)
• Marián Štangel – člen predsedníctva SJF (zástupca športovcov)

Úspechy jazdcov:
Jún:
• Juniorka, len 17-ročná Miška Supeková je momentálne na vynikajúcom 18. mieste vo svetovom FEI rankingu seniorov vo vytrvalostnom jazdení. Dvojička Mišky, Lucia je momentálne na 2. mieste
vo svetovom FEI rankingu juniorov.
Máj:
• 25. – 28. 5. 2017 sa konali medzinárodné skokové preteky v nemeckom Münchene, kde v kategórii CSI1* získal Patrik Majher
s koňom Caliber 5 cenné zlato. So svojím ďalším koňom Summersby sa umiestnil v kategórii CSI3* na krásnom 6. mieste.
• Lucka Supeková (jun.) sa zúčastnila v Madride medzinárodných
vytrvalostných pretekov CEIYJ** 120 km, kde si v silnej konkurencii top EÚ jazdcov suverénne vybojovala zlato!
• Slovenskí záprahoví jazdci Miroslav Matúška a Jozef Mašír z NŽ Topoľčianky, š. p., sa začiatkom mája zúčastnili na medzinárodných
záprahových pretekoch CAI v maďarskom Fabiansebestyene. Miroslav Matúška vyhral medzi domácou konkurenciou časť maratón,
kde porazil aj domáceho šampióna Vilmosa Lázára. V rámci kompletnej súťaže sa umiestnil na siedmom mieste.
• O tóny slovenskej hymny sa v sobotu 13. 5. 2017 zaslúžili slovenskí
voltižáci na CVI Kaposvar. Na najvyšší stupienok vystúpil Andrej
Meňhert z JK pri NŽ Topoľčianky v kategórii CH1* – Deti, Lucia
Veselá z JK Rusty Šaľa v kategórii S1* – Senior, Sebastien Martin
v kategórii J1* – junior, a Diana Antalíková s Líviou Švajčíkovou,
tiež z JK pri NŽ Topoľčianky, v kategórii PDD1* – Dvojice.
• Na medzinárodných skokových pretekoch v talianskom San
Giovanni nás reprezentovala mladá šikovná jazdkyňa Victoria
Rezešová. Pre Slovensko so svojím koňom Zora NT „vyskákala“
1. miesto v juniorskej 25. S druhou kobylou Lili Star išla 2x čisto
CSI3* 140 cm, čím si zároveň splnila kvalifikáciu na tohtoročné
Majstrovstvá Európy.
• Miška Ješková s koňom Limonca opäť potvrdila skvelú formu
prvenstvom v kategórii CSIYH – mladé kone, tentokrát v rakúskom
Ebreichsdorfe hneď dva dni po sebe, 10. a aj 11. 5. 2017. Druhý
deň suverénne vyhrala súťaž s výškou 135 cm svojou čistou jazdou
v čase 69,81.
• Lucka Supeková (jun.) bola začiatkom mája prvá vo svetovom
FEI rankingu vo vytrvalostnom jazdení.
• V dňoch 28. 4. – 1. 5. 2017 sa v neďalekom maďarskom Máriakál-
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noku konal medzinárodný drezúrny festival CDI-W / CDI 3* s naozaj
silnou účasťou 143 koní z 18 krajín. Slovenskú republiku reprezentovali hneď 4 dvojice. Zastúpenie sme mali v kategórii juniorov
v podobe skúsenej a úspešnej dvojice Lea Jakubíková a Da Felice.
V mladých jazdcoch nás reprezentovala Sára Olšanská s koňom
Winstar a v seniorskej kategórii sme mali zastúpenie ako v malej,
tak aj vo veľkej runde. V tzv. Small Tour nás reprezentoval Zdeno
Daniel s koňom Rubicon, a v Big Tour Michael Bugan a For President. Najväčší úspech zaznamenala Slovenská republika vďaka
juniorke Lei Jakubíkovej, ktorá hneď v úvodný závodný deň obsadila 2. priečku s vysokým percentuálnym hodnotením 67,883 %
za rakúskou jazdkyňou Lilly Ochsenhofer. Pre mladú jazdkyňu Sáru
Olšanskú to bol prvý medzinárodný štart v tejto vekovej kategórii
a so ziskom 58,070 % obsadila 8. priečku. V malej runde skúsený
jazdec Zdeno Daniel predvádzal tiež prvýkrát na medzinárodnej
úrovni svojho mladého žrebca Rubicon a obsadil 12. miesto s hodnotením 63,395 %. Vyhral známy nemecký jazdec Benjamin Werndl
s koňom Famoso 9 so 71,158 %. Michael Bugan štartoval na úrovni
GP, čo je pre Slovenskú republiku zatiaľ veľmi ojedinelé, ale jeho
pekný výsledok za takmer 64 % a 8. miesto napovedá o sľubnej
budúcnosti. Víťazkou sa stala Morgan Barbancon Mestre s takmer
70 %, známa zo sedla slávneho Painted Black. Druhý deň sa postarala o výborné 3. miesto opäť naša juniorka Lea Jakubíková, keď
získala 67,588 %. Sára Olšanská sa, bohužiaľ, výraznejšie nepresadila a so ziskom 57,526 % sa do finálových voľných zostáv v silnej
konkurencii neprebojovala. V nedeľu sa predstavil v úlohe IMI Zdeno Daniel a získal 62,421 %, čo stačilo na 12. priečku. V pondelok
boli na programe voľné zostavy a Grand Prix Special, kde dominovala rakúska jazdkyňa Ulrike Prunthaller zo známej stajne Bartlgut.
S koňom Bartlgut´s Quebec po Quaterback získali rovných 70 %. Náš
reprezentant Michael Bugan vyjazdil 7. miesto so 62,804 %. V juniorských voľných zostavách sa predviedla Lea Jakubíková s výsledkom 66,775 %, čo znamenalo 9. miesto.
• O slovenský úspech sa postarala aj mladá jazdkyňa Sára Štangelová so svojím koňom Cassico, a to prvým miestom v náročnej
kategórii mladých 6 – 7-ročných koní v rakúskom Linzi počas
víkendu 27. – 30. 4. 2017.
Apríl:
• Úspešná mladá jazdkyňa olympijskej disciplíny Reining, Sophia
Lukáčiková, vybojovala so svojím koňom Steppin with Class
krásne prvé miesto na medzinárodných pretekoch CRI J3* JUNIOR.
Vyhrala spomedzi 24 súťažiacich so skóre 211,5, čím sa kvalifikovala na FEI world reining junior & young riders championship 2017,
ktorý sa koná na CS ranči Givrins vo Švajčiarsku. Takisto vyhrala aj
obe triedy NRHA YOUTH 14-18 National aj USA s najvyšším skóre 144
z 30 zúčastnených jazdcov.
• Mladá talentovaná jazdkyňa Michaela Ješková z klubu Al Asil
Liptovský Mikuláš stála opäť na „zlatom schodíku“ stupňa víťazov, tentokrát v kategórii Grand Prix junior tour v rakúskom Linzi
23. 4. 2017. V tejto náročnej kategórii nás reprezentovala s koňom
Dublin H.
• CSI Linz – slovenská hymna hrala hneď 2x. Mladá jazdkyňa Michaela Ješková, ktorá nás reprezentovala na CSI v kategórii
mladé kone CSIYH1*, vyhrala túto náročnú kategóriu so svojím
koňom Limonca v piatok 21. 4. 2017 a aj vo finále v sobotu
22. 4. 2017.
• V dňoch 10. – 17. 4. 2017 sa v areáli Lake Arena vo Wiener Neustadte konali prestížne preteky v drezúre CDI. Slovenskú republiku
a SJF zastupoval jazdec Michael Bugan, ktorý so svojou 5-ročnou
kobylou Scarlett O´Harrah vyhral v kategórii mladé kone krásne
1. miesto, čím zabezpečil zahranie slovenskej hymny na tomto
veľkolepom podujatí.
PhDr. Z. Bačiak Masaryková
Foto: archív SJF
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KÔŇ V SLUŽBÁCH ČLOVEKA

CHOVATELIA KONÍ V SPOLOČNOSTI „NAJ“ CHOVATEĽOV

Vydavateľstvo Slovenský CHOV každoročne zostavuje
rebríček najúspešnejších chovateľov hospodárskych zvierat.
Chovatelia koní už tradične patria do tejto prestížnej spoločnosti.
V prekrásnom prostredí oponického kaštieľa sa v mesiaci
lásky – v máji stretli NAJúspešnejší chovatelia a boli ocenení
vydavateľstvom Slovenský CHOV a poprednými predstaviteľmi MPRV SR.
Tieto ocenenia nie sú iba prestížnym ohodnotením určitej
etapy – roku 2016, ale sú výsledkom dlhoročnej systematickej chovateľskej práce. Segment živočíšnej výroby je beh
na dlhé trate, kde nie vždy vidíme cieľ. Ale úspešní chovatelia majú odhodlanie, výdrž a nadšenie, ktoré ich ženú
do cieľa určitej pracovnej etapy. Po jeho dosiahnutí sú pred
nimi ďalšie výzvy, ktoré ich posúvajú dopredu.
Pred pár rokmi sme na výkonnostných skúškach mladých
žrebcov v Nemecku neskrývali svoj obdiv nad rodokmeňmi
predvádzaných adeptov na nové plemenníky. Na jeseň minulého roka sa na našich výkonnostných skúškach mladých
žrebcov športových koní predstavilo päť žrebcov, ktoré
vo svojom rodokmeni majú plemenníky z top 10 svetového
rebríčka, ktorý zostavuje Svetová chovateľská organizácia
chovateľov športových koní. Toto je dôkaz, že naši chovatelia koní úspešne napredujú a snažia sa držať krok s európskou a svetovou špičkou. Preto som veľmi rád, že spoločnosť
Slovenský CHOV vo svojom repertoári ocenení nezabúda ani
na chovateľov koní, ktorí sú už dlhé obdobie súčasťou prestížnej akcie NAJ chovateľov.
Od začiatku sme hodnotili 3 kategórie: ako najpočetnejšiu
populáciu koní chovanú na Slovensku – plemeno slovenský
teplokrvník, ďalej plemená koní, ktoré tvorili našu históriu
– tzv. tradičné plemená (lipican, shagya arab, hucul, furioso
a nonius), a v tejto NAJ súťaži nemôže chýbať konská krása
vyjadrená silou chladnokrvných koní. Vo všetkých troch kategóriách základom stanovenia rebríčka boli výsledky výkonnostných skúšok, šampionátu mladých koní a rodokmeňová
hodnota každého jedinca. Týmto hodnotením je vyjadrená
celková kvalitatívna úroveň daného jedinca.
V kategórii koní slovenský teplokrvník je každoročne veľký „tlak“ na popredné miesta, pretože kvalita koní rýchlo
napreduje, a v spojení kvalitný jazdec – dobrý genofond
koňa môžeme očakávať iba výborný výsledok. Tak tomu
bolo aj v tejto kategórii, v ktorej sa o popredné miesta, kde
rozhodovali iba stotiny, delili dlhoroční špičkoví chovatelia
a majitelia. Víťazom kategórie sa stala 7-ročná kobyla ROKA
(4584 Cashman Can – 3916 Roberta po 3467 Robinson) v majetku JMC Lužany, ktorá sa so svojím majiteľom a zároveň
aj jazdcom MVDr. Jánom Ciganom stala víťazkou šesť a sedemročných koní na Šampionáte mladých koní. Druhé miesto
obsadila 5-ročná kobyla BONAQUA (4577 Westton Coldrex
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– Vs 946 Hella II / Bonita po Furioso XLVII-20) v majetku
ďalšieho úspešného chovateľa a športovca Zdena Kuchára
zo Spišskej Novej Vsi. Tretie miesto patrí 5-ročnej kobyle REGATA (3761 Charisma – 576 Robinson-29) z Národného žrebčína Topoľčianky, š. p. Rozdiely na medailových umiestneniach
boli minimálne, čo svedčí o vyrovnanosti a veľkej kvalite
mladých koní, čo je zároveň nádejou do budúcnosti nášho
chovu športových koní.
V kategórii tradičných plemien sme hodnotili 22 koní
plemien lipican, hucul, shagya arab, furioso a nonius. Tieto
plemená sú našou históriou. Potešujúca je skutočnosť, že
chovatelia týchto tradičných plemien koní sú v tejto kategórii svetová špička. Dôkazom toho je aj víťaz kategórie
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., s lipicanským žrebcom
CONVERSANO XII-47 (42 Conversano XIII Toplica – 629 Galeta
po 230 Conversano VIII), ktorý získal zatiaľ najvyššie hodnotenie zo všetkých doteraz hodnotených koní, a to 9,25 bodu.
Kvalitu lipicanských koní Národného žrebčína potvrdil druhým miestom žrebec NEAPOLITANO XII-35 (3404 Neapolitano XII Mahonia – 638 Celestína po 215 Conversano VII), ktorý
získal 8,75 bodu. Dominantu meky tradičných plemien koní
potvrdil Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., tretím miestom
s huculskou kobylou HROBY XII-46 (8 Hroby XII – 754 Oušor V13 po 3953 Oušor V).
Neodmysliteľnou súčasťou rebríčka NAJ chovateľov sú
aj predstavitelia veľkej sily a mohutnosti, a to kategória
chladnokrvných koní. I keď chov norika muránskeho v Lesoch SR, š. p., nám závidia aj chovatelia z vyspelých západných krajín, môžeme byť hrdí aj na príkladnú spolupráca
šľachtiteľského chovu Lesov SR, š. p., Strediska chovu koní
Dobšiná pod vedením Ing. Vladimíra Šmelka a chovateľov
zo zemského chovu. Dôkazom nie sú iba popredné miesta
norika muránskeho v chovateľských rebríčkoch, ale aj veľký
záujem z laickej a odbornej verejnosti o furmanské súťaže,
kde pod kulisou niekoľko tisíc divákov dominujú kone norika muránskeho. Inak tomu nemôže byť ani v NAJ rebríčku,
kde prvé miesto obsadila kobyla WIOLA (4500 Štart II Zeman
– 3723 Welma po 4498 Princ Elmar) v majetku Suelin, s. r. o.,
Bukovec pri Myjave. Druhé a tretie miesto obsadil so svojimi žrebcami SLAVO (4594 Zeisig Schaunitz XV – 170 Sáva
po 4446 Neugot z Lán 9) a STANO (4595 Hochberg Schaunitz XV – 214 Janka po 3414 Nuget z Podolia) p. Jozef Matejík z Chocholnej – Velčíc.
Pri pohľade na víťazov jednotlivých kategórií nás môže
tešiť nielen nárast počtu hodnotených koní, ale aj rozšírenie majiteľskej základne, čo nám výrazným spôsobom dáva
pozitívnu perspektívu do budúcnosti v dôležitom segmente
živočíšnej výroby.
M. Halo
Foto: M. Dukes
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Je už dlho známe, že kone
sú spoločensky vyspelé zvieratá. Vedci dokonca zistili, že
sú múdrejšie ako sme si mysleli – dokážu čítať aj ľudské
emócie. A práve tieto ušľachtilé zvieratá boli centrom
pozornosti v rámci podujatia
s názvom „Kôň v službách
človeka“.
V priestoroch Jazdeckého
centra Katedry špeciálnej zootechniky, FAPZ – SPU v Nitre
sa vo štvrtok 8. júna konala
výstava fotografií a obrazov.
Jazdecká hala, kde pred pár
dňami ešte cválali kone, sa
premenila na galériu umenia, kde priaznivcov umenia
a konskej krásy na začiatku
privítal detský orchester
z umeleckej Tralaškoly.
Vedúci Katedry špeciálnej
zootechniky prof. Ing. Marko
Halo, PhD., predstavil vystavované kolekcie obrazov
a fotografií. Milovníci krásy
koní mali možnosť vidieť
tvorbu známeho „konského“ maliara Mareka Maesta,
reprodukcie svetoznámeho
Martina Benku, okamihy krásy koní zachytené uznávaným
fotografom Daliborom Gregorom a momenty, ktoré rozhodujú o víťazoch furmanských
súťaží v autorstve Ivana Kida
a Ferka Grácza.
Súčasťou výstavy bola aj
prezentácia majstrovského
podkúvania koní v podaní
majstra europodkúvača Maroša Klobušnika.
Prezentácií konskej krásy
je vždy málo a každá chvíľa,
ktorá nám poukazuje na veľké ľudské úsilie vynaložené
na prácu spojenú s týmto
najušľachtilejším
zvieraťom, je odmenená obdivom
a uznaním. Takýmto obdivom
odmeneným potleskom boli
aj prezentovaní autori konskej krásy a všetci milovníci
koní, ktorí pripravili netradičnú výstavu „Kôň v službách človeka“.

E. Mlyneková
Foto: M. Horná
Svet koní 2/2017
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PREVENCE A TLUMENÍ PARAZITÓZ V CHOVU KONÍ
Koně jsou hostitelé celé řady endoparazitů. Jsou-li paraziti u koní ve vysoké míře, mohou vážně ohrozit jejich zdraví
a pohodu. Vzhledem k rozdílným způsobům chovu koní,
a především jejich věku, se liší i spektrum parazitů, které
hostí. Nejčastějším a zároveň nejproblematičtějším parazitem koní jsou malí strongylidi. V současné době je celosvětově známé, že si tato skupina parazitů vyvinula rezistenci
na používané účinné látky v anthelmintikách. Do budoucna
bude proto nutné změnit zažitou praxi v kontrole parazitů
z terapie na prevenci. Preventivní stránka této problematiky
se často opomíjí, nebo se provádí pouze zběžně.
Parazitární onemocnění postihují převážně dýchací, trávicí a pohlavní ústrojí koně. Závažné jsou proto, že nástup
projevů infekce bývá pozvolný, v první fázi zeslabí organismus a mohou být i dispozičním faktorem pro rozvoj jiných
onemocnění jako např. bronchopneumonie, koliky. Napadení
koně ztrácejí výkonnost, hubnou, mají špatnou srst a trpí
častými kolikami.
Nejčastější endoparazité koní
Pojmem malí strongylidi je označováno přes 50 druhů
parazitů s téměř shodným vývojovým cyklem, s vývojem infekční larvy (L3) ve vnějším prostředí. Na druhé straně velcí
strongylidi jsou malá skupina čítající pouze tři druhy parazitů. V minulosti bylo běžné, že se ve velké míře u koní vyskytovali velcí strongylidi. S nástupem velmi účinných antihelmintických přípravků se situace otočila a nyní je celosvětově
vysoká prevalence malých strongylidů. Malí strongylidi se
vyskytují u koní všech věkových kategorií, kteří mají přístup
na pastvinu. Mohou způsobovat širokou škálu klinických příznaků jako je průjem, ztráta hmotnosti, nekvalitní a matná
srst, koliky a další více či méně specifické projevy. V současnosti se o malých strongylidech mluví celosvětově především
kvůli stoupající rezistenci na používaná anthelmintika. Proti
těmto parazitům jsou účinné především tři chemické látky:
benzimidazoly, pyrantel a makrocyklické laktony. Naneštěstí
se rezistence proti benzimidazolu a pyrantelu stala běžnou
v populaci koní na celém světě, rezistence u makrocyklických laktonů (ivermectin) je již rozšířená v mnoha státech.
U skupiny velkých strongylidů je nejzávažnějším problémem jejich vývojový cyklus, kdy migrují přes krevní oběh
koně, kde mohou způsobit tromboembolickou koliku, aneurysma, hemoragie, nebo poškození jater, což může vést až
ke smrti jedince.
Škrkavka koňská (Parascaris equorum) je největší parazit napadající koně. Nebezpečí těchto parazitů je několik.
Migrující larvy zanechávají v plicích krvácející ranky, které
jsou náchylné k infekci a bronchopneumoniím. Larvy mohou
výjimečně migrovat i do jiných vnitřních orgánů, kde ale
většinou odumřou. V případě migrace do mozku může dojít
k nervovým poruchám. Patogenita dospělců spočívá především v možnosti ucpání střeva, jeho obstipaci a následné
ruptuře. U hříbat a mladých koní dochází k zaostávání růstu.
Ve vnějším prostředí má škrkavka koňská jedny z nejodolnějších vajíček, které mohou zůstat s vyvinutou larvou infekční
i 10 let. U většiny koní se proti škrkavkám vyvine silná získaná imunita a koně, pokud jsou jinak zdravotně v pořádku,
si s takovou infekcí dobře poradí. Napadení škrkavkami je
nejčastější u koní mladších věkových kategorií.
U koní se vyskytují také tasemnice. Parazitózu vyvolávají
tři druhy čeledě Anoplocephalidae, které mají skolex bez
háčků a velmi široké, ale krátké proglotidy. Jsou to A. per-
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foliata, A. magna a Paranoplocephala mamillana. Koně napadení menším počtem tasemnic nemusí vykazovat žádné
příznaky infekce. Při větším napadení se objevují interminentní koliky, průjmy, peritonitida. Masivní infekce může být
doprovázena hubnutím a anemií.
Při infekci roupy jsou koně neklidní a otírají se zádí o vybavení stáje. Dochází k poškození srsti zádi a ocasu. Jsou to
parazité citliví na dostupná anthelmintika. Unikátní reprodukční chování samiček roupa vylučuje přítomnost vajíček ve
výkalech mnoha infikovaných hostitelů, takže rutinní koprologické vyšetření je často neplodné. Parazité se prokazují
pomocí otisku speciální lepicí pásky z okolí rekta. Spousta
klinických případů infekce tak zůstává nepotvrzených. Ačkoliv může i několik jiných příčin způsobit drbání ocasu,
je na místě myslet na infekci roupy. Zkušenost ukázala, že
běžným klinickým postupem je koně, který má vydrbaný
ocas, odčervit. Bohužel, pokud léčba tyto potíže nevyřeší,
předpokládá se, že anthelmintika nefungují. Na druhé straně
svědění, které nevyvolali roupi a přetrvává i po aplikaci léčiv, má původ jinde.
Boj či kontrola?
Vzhledem k tomu, že boj s parazity nelze nikdy vyhrát,
hovoříme spíše o kontrole. Ta může probíhat v rámci dvou
oblastí, a to hubením dospělců v koni, nebo hubením vajíček či larev ve vnějším prostředí, tedy na pastvinách. Pokud
víme, s jakými parazity máme tu čest, můžeme se rozhodnout, jakým způsobem preventivně zasáhnout, aby to bylo
co nejefektivnější. K tomu je třeba znát i biologii jednotlivých druhů, zejména vývojové cykly parazitů, neboť někteří
parazité se nemohou vyvíjet v prostředí stájí (strongylidi,
tasemnice), a jiní se zase mohou vyskytovat jak ve stáji, tak
na pastvině (roup, škrkavka).
Pokud se zaměříme na hubení dospělých stadií parazitů
uvnitř koně, je nutné si připomenout, že každý zásah anthelmintiky by měl být indikován na základě koprologického vyšetření výkalů. Optimální je, stane-li se tak přibližně
týden před plánovaným podáním odčervovacího přípravku,
aby bylo možné stanovit jakými parazity, a v jakém počtu je
kůň napaden. Ve spolupráci s veterinárním lékařem je potom
na místě vybrat adekvátní přípravek s vhodnou účinnou látkou. Po dvou týdnech po odčervení je důležité provést kontrolní koprologické vyšetření, aby bylo možné zhodnotit, zda
léčba proběhla úspěšně a chov není ohrožen rezistencí parazitů na použitou účinnou látku. Lze-li vyjádřit úspěšnost léčby v procentech, neměla by klesnout pod 95 %. Rezistence,
tedy odolnost parazitů vůči účinným látkám anthelmintik, je
strašákem této doby, proto je nezbytné využívat více diagnostické metody a plánovat zásahy podle výsledků koprologie u daných koní. Někteří koně jsou totiž napadeni parazity
méně, než ostatní a potom nedává smysl odčervovat všechny
stejně. Peníze utracené na vyšetření výkalů vedou k nižším
nákladům za anthelmintika, nižší rezistenci parazitů a lepší
parazitární kontrole. Frekvence vyšetření závisí i na účinné
látce, kterou byli koně odčerveni. Každá z nich je schopná
udržet koně „bez parazitů“ po různě dlouhou dobu.
Variantou druhou, podstatně efektivnější, je hubení vajíček či larev parazitů ve vnějším prostředí, tedy na pastvinách. Vycházejme z faktu, že 99 % populace parazitů žije nikoliv v koni, ale ve vnějším prostředí. Přenos parazitů tudíž
začíná a končí s pastevní sezonou. Záleží také na tepelných
a vlhkostních podmínkách dané lokality. Často se lze setkat
s tvrzením, že koně a pastviny mohou být zcela bez parazitů.
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Je důležité si uvědomit, že tam, kde se pasou koně, budou
i parazité, a pokud je začneme hledat, vždy nějakého najdeme. Proto by nález konkrétního parazita neměl být alarmující. Kromě toho žádné antiparazitikum není 100 % účinné.
Jak tedy správně pečovat o pastvinu, aby byla pro koně
bezpečná? K ošetření pastvin by mělo docházet především
za slunečných, suchých a teplých dní, kdy po rozvláčení
výkalů larvy parazitů rychle hynou, a naopak je více než
žádoucí se vyhnout vláčení při teplotách 5 až 10°C a vyšší
vzdušné vlhkosti. Vláčením pastviny např. za vlhkého jarního
dne dochází k vytvoření nejlepších možných podmínek rozšíření larev do míst, kde před tím nebyly. Pomůžeme jim tak
vlastně k celoplošné distribuci po pastvině. Parazité získají
a my budeme mít problém s kontaminovanou pastvinou. Základ dobré péče je sledování předpovědi počasí a plánování
agrotechnických zásahů na pastvinách dle uvedených kritérií.
Doporučuje se nechat takto ošetřenou pastvinu bez koní minimálně na čtyři týdny. Velice důležitou a opomíjenou činností
je co nejčastější sbírání skybal z pastvin, v letním období
alespoň třikrát týdně, v zimě postačí jednou. Hromady výkalů
poskytují parazitům tu nejlepší ochranu – mají zajištěné dostatečně teplo, vlhko a jako bonus jsou chráněni před UV zářením, které je pro ně také smrtící. Budeme-li odstraňovat
pravidelně výkaly z prostoru, kam chodí koně kálet, nedojde
k tomu, že se larvy stihnout vyvinout v infekční. Navíc koně
získají více místa pro pastvu, ubyde oblastí, které jsou znečištěné výkaly a které koně nespásají. Zde je důležité zmínit
také fakt, že v minulosti měli koně téměř neomezený prostor,
na kterém žili a pásli se. Po kálení odešli jinam a parazitární
zatížení je tak nijak enormně netrápilo. S domestikací těchto
zvířat jim člověk přidělil omezené místo, oplotil ho a koně se
pasou blízko míst, kam chodí kálet. Už to samo o sobě znamená, že koně chovaní v současnosti jsou pod mnohem vyšším
infekčním tlakem.
Dalším závažným problémem podporující šíření parazitů
je vypásání travního porostu až ke kořínkům v případě, že je
na daném prostoru hodně koní, nebo mají malou pastvinu. Je
známé, že to škodí porostu, současně se ale u kořínků, kde je
i vyšší vlhkost, mnohem častěji vyskytují infekční larvy.
Jiným opatřením může být i střídání pastviny. V praxi je
známé rozložení velké pastviny do menších oplůtků, které se
střídavě vypásají, nebo lze přepást pastvinu jiným druhem
zvířat, např. skotem, který hostí jiné druhy parazitů. Koně se
budou pohybovat a spásat jednu část a zbytek bude odpočívat. Jakmile bude tráva na spásané části nižší než 7 – 10 cm,
koně se pustí na další část, vysbírají se skybala, posečou
nedopasky, popřípadě se provede dosev na vyšlapaná místa.
Koně se mohou do oplůtku vrátit až tehdy, když bude tráva
opět dostatečně vysoká (asi 18 – 25 cm) a nově vyseté rostliny už budou mít dostatečně pevné kořeny. Jak často se budou
koně mezi jednotlivými oplůtky pohybovat, záleží na hustotě
koní, kvalitě pastviny i počasí. Ideálním řešením ale zůstává
nechat jeden rok pastvinu bez koní, pokosit ji, píci usušit
a zkrmit.
Pastviny je nutné občas i pohnojit, ale je důležité vyvarovat se hnojení čerstvou mrvou. Ta může obsahovat vajíčka
strongylidů a opět bychom zamořili celou pastvinu. Pro účel
hnojení je doporučováno využít dobře vyzrálý hnůj, který
prošel termickými procesy – ty zahubí většinu parazitů. Pokud
to není možné, je lepší použít čerstvou mrvu na hnojení orné
půdy, luk, nebo pastvin, kde se koně nepasou.
Co se týče organizace pastvy, koně by měli být rozděleni
do skupin dle věku. Pastva velmi mladých koní a starších zvířat může vystavit mladé koně vyššímu infekčnímu tlaku. Dob-
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rým začátkem je pastva klisen s hříbaty odděleně od ostatních koní, kteří jsou starší dvou let. Když ještě travní porost
dostatečně nevyrostl, nebo už je vypasený, tedy na jaře
a na podzim, se i na pastvinách přikrmuje senem. To je vhodnější podávat v jeslích nebo pří krmištích, nikoliv na zemi,
neboť by se koně spolu se senem mohli snadno infikovat. Také
oves je nutné předkládat v nádobách a nesypat ho na zem.
Pomineme-li hrozící riziko vzniku rezistence, má aplikace
odčervovacích přípravků špatný dopad také na život v půdě,
konkrétně na hmyz, který rozkládá na pastvinách výkaly. Tito
koprofágní brouci jsou po anthelmintické terapii nalézáni
na pastvinách v mnohem menším počtu a s pozměněným
tělem.
Každý majitel by měl mít naplánovanou strategii kontroly
parazitů ve svém stádě. Nelze se ale bezpečně spolehnout jen
na odčervení nebo management pastvin, tyto dvě oblasti je
důležité umět vhodně propojit. Pomocí cílené aplikace odčervovacích přípravků udržovat koně na nižší hladině vylučování
vajíček, nebo vytipovat a léčit ty jedince, kteří to potřebují,
tzn. ti, kteří vylučují hodně vajíček. Dokonce ani s nejlepšími
plány a přípravky se nám nikdy nepodaří parazity zcela eliminovat. Potom je reálné výše uvedenými postupy docílit toho,
aby pastviny byly pro koně tím, čím mají být – přirozeným
a bezpečným místem.
Příspěvek vznikl za podpory projektu GAJU 019/2016/Z.
Mgr. Ing. A. Brutovská, doc. Ing. M. Maršálek, CSc.
KZV, ZF, Jihočeská univerzita České Budějovice
anna.brutovska@gmail.com
Foto: Mgr. Ing. A. Brutovská, Ing. K. Beneš

Pravidelné sbírání skybal na pastvinách přináší nejen více
místa pro pastvu, ale je i důležitým faktorem v prevenci
parazitóz

Tasemnice parazitující u koní, odčerveno přípravkem s
obsahem praziquantelu

Malý strongylid, dospělý jedinec
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ZEMPLÍNSKA VÝSTAVA KONÍ – MICHALOVCE 2017

Michalovce majú za sebou
1. ročník Zemplínskej výstavy
koní, na ktorej tátoše predviedli
nielen svoju krásu, ale aj zručnosti ovládania. Na Zemplínsku
výstavu koní sa ich zišlo 25 z celého Slovenska. Myšlienka priviesť takúto výstavu na Zemplín
sa zrodila už v januári. Nakoniec
sa to podarilo, a dokonca bola
zaradená medzi 5 top výstav
na Slovensku organizovaných
Zväzom chovateľov koní na Slovensku. V závere výstavy zvolila
odborná porota Šampióna súťaže
pre tento rok.
Zemplínska výstava koní sa
uskutočnila v Michalovciach v sobotu 20. mája 2017 počas podujatia Farmársky deň. V metropole
Zemplína sa konala po prvýkrát
a hneď s veľkým ohlasom. Uvítali
ju nielen majitelia koní, ale aj
návštevníci akcie, ktorí mohli obdivovať krásne zvieratá. Výstavu
podporilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Celkovo bolo registrovaných 25 koní z celého Slovenska
a súťaž bola hodnotená v 9 skupinách. Bodové ohodnotenia boli
na vysokej úrovni, čo dokazovalo
vyrovnanosť súťaže. Vo svojich
rukách to mala odborná porota,
ktorá bola zastúpená odborným
garantom a predsedom poroty
Ing. Františkom Gráczom, výkonným riaditeľom Zväzu chovateľov
koní na Slovensku. Nakoniec sa
absolútnou víťazkou stala Gretssie fan Stall Skilenborch z ranča
Wild West Western zo Strážskeho
v chove Roderika Magdoška. Táto
kobyla má 7 rokov, už má za sebou
pár víťazstiev a skvelých umiestnení aj na svetových súťažiach.
Je zaradená do genetického potenciálu národného Holandského
žrebčína. Ani ocenenie pre vicešampióna tohto ročníka necestovalo ďaleko. Získal ho hucul
Goral XVIII-12 majiteľa Vladimíra
Kostovčíka z Michaloviec.
Po výstave, ktorú si podľa
usporiadateľov prišlo pozrieť
viac ako 5 000 ľudí, nasledovala
spanilá jazda niektorých zo zúčastnených koní po centre mesta
Michalovce.
P. Roman
Foto: FG
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DNI POĽA 2017 - DVORY NAD ŽITAVOU
V dňoch 6. – 7. júna 2017 sa
vo Dvoroch nad Žitavou konala
celoslovenská prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy
rastlín,
poľnohospodárskej
techniky a poľnohospodárskych
zvierat pod názvom Dni poľa
2017.
Na rozlohe 30 hektárov sa
predstavilo 120 vystavovateľov.
Okrem už tradične silnej mechanizácie sa tento rok vo Dvoroch nad Žitavou prezentovali
i hospodárske zvieratá. Z hovädzieho dobytka sa prezentoval
slovenský strakatý dobytok,
mäsové plemená a nechýbal
ani typický maďarský stepný dobytok. Zväz chovateľov
oviec prezentoval vzorku oviec
chovaných v SR. Na výstave sa
predstavilo i novo uznané plemeno oviec – slovenská dojná
ovca. ZCHKS predstavil kolekciu
kobýl norika muránskeho (maj.:
Jozef
Veterník,
Príbovce),
slovenského športového pony
(Jasoň, s. r. o., Veľké Pole),
furiosa (Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave) a slovenského
teplokrvníka (SPU Nitra).

POĽNOHOSPODÁRSKA VÝSTAVA – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2017
Začiatkom mája sa v maďarskom Hódmezővásárhely
3672 Furioso XXX Frodo
uskutočnila výstava všetkého, čo súvisí s poľnohospodárstvom. Na návštevníkov čakali najmodernejšie poľnohospodárske stroje, technika a najmä prekrásne zvieratá
ustajnené v štýlových vzdušných maštaliach, ktoré zapadli
do koloritu krajiny, pôsobili nevtieravo a zvieratám poskytli
potrebnú pohodu.
Na jednotlivých výstavných plochách sa počas troch dní
prezentovali všetky druhy hospodárskych zvierat. Samozrejme nechýbali tradiční čikóši, maďarský stepný dobytok. Mini
výpravu zo Slovenska (Ing. K. Žiaková, Ing. P. Görözdi a Ing.
F. Grácz) zaujímala najmä kolekcia koní. Na predvádzacej
ploche sa postupne prezentovali tradičné plemená koní.
Celkovo bolo na výstave predvedených 135 koní. Na úvod sa
predstavila kolekcia gidranov, po nej nasledovali lipicany.
Na výstave nemohol chýbať nonius a furioso – north star.
Prvýkrát sa na výstave prezentovali i chladnokrvné kone,
ktoré sa v súčasnosti v Maďarsku tešia veľkému záujmu.
Je potešiteľné, že v silnej konkurencii koní tradičných
plemien sa nestratil ani zástupca Slovenska. Plemenný žrebec 3672 Furioso XXX Frodo (po Furioso XXIV z Dunsany 11;
L. Kýšková
a Malinka
Obrocka,
v majetku doc. S. Magála), ktorý
v Maďarsku
pripúšťa,
si ČSP
„odskočil“ na výstavu a neurobil slovenskému chovu furiosa
hanbu. Najskôr zvíťazil v triede „Staršie plemenné žrebce“.
Následne sa stal i víťazom žrebcov plemena furioso – north
star.
O tom, že Maďari majú pozitívny vzťah k poľnohospodárstvu, svedčí mimoriadny záujem divákov. Na výstavisku sme
mali možnosť vidieť škôlkarov a školákov. Radosť majiteľov
víťazných zvierat svedčila o tom, že Maďari sú chovatelia
telom i dušou. Pri pohľade na šťastných víťazov nám zostalo
len ticho závidieť a veriť, že v blízkej budúcnosti sa medzi
nich vo väčšej miere zaradia aj slovenskí chovatelia ...

J. Halás

Slávnostný nástup

M. Veterník

Tradične si vo Dvoroch
zmeralo sily šesť „oráčov“,
ktorí predviedli um a zručnosť
pri tradičnej orbe dvojzáprahom koní. Okrem troch slovenských furmanov sa prezentovali
traja furmani z ČR. Ako najlepšieho v orbe doc. Ing. Jozef
Ďuďák, CSc., vyhodnotil Oskara
Sněhotu z ČR. Nasledujúci deň
furmani prezentovali na pooranej pôde tradičnú rozrábku
pôdy.
Je potešiteľné, že na akcii
celoslovenského významu sa
nestratili kone ako hospodárske zvieratá. I napriek tomu,
že pôvodná funkcia ťažnej sily
koní na vidieku sa postupne
vytráca, kôň ako hospodárske
zviera môže zohrávať významnú úlohu v diverzifikácii najmä
zamestnanosti na vidieku.

FG
Foto: archív K. Žiaková

ŽREBČÍN KOPČANY POZVAL VEREJNOSŤ NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V areáli Žrebčína v Kopčanoch bolo v sobotu 13. mája
2017 nezvyčajne živo. Po prvýkrát sa tu uskutočnil Deň
otvorených dverí, ktorý pripravila Obec Kopčany v spolupráci s Jazdeckým a agroturistickým centrom Kopčany.
Už pred poludním začali do areálu žrebčína prúdiť skupiny návštevníkov, na ktorých čakal atraktívny program.
V jeho úvode si mohli vychutnať prezentáciu a ukážky
drezúry koní plemena lipican z Národného žrebčína Topoľčianky, š. p. Ďalšie nevšedné predstavenie ponúkli hostia
zo Zemského žrebčína Tlumačov, ktorí predviedli ukážku
jazdy so záprahom.
Atraktívnu lahôdku ponúkli divákom aj členovia divadelnej a kaskadérskej skupiny Štvanci. V romantickom predstavení „Kavalírský menuet a tanečnica“ predviedli ukážky
výcviku koňa, španielsky krok, zručnosti jazdca so zbraňou
v ruke a ďalšie prvky sprevádzané tancom.
Po ukážkach westernu program vystúpení prerušil prudký dážď. Po štvrťhodine sa však vyčasilo a návštevníci tak
mohli ešte uvidieť prezentáciu dravcov, ktorú pripravili členovia sokoliarskeho dvora Astur z Červeného Kameňa.
Deň otvorených dverí ponúkol záujemcom aj ďalšie zaujímavosti. V jednotlivých objektoch žrebčína si návštevníci
mohli prezrieť expozíciu prírodovedeckého múzea, výstavu
starých jazdeckých sediel a vozov i poľovníckych trofejí.
V zrekonštruovanej reprezentatívnej časti kaštieľa mohli

O. Snehota

FG
Foto: FG
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zasa obdivovať krásu ľudových výšiviek seniorov Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov, ako aj obrazy a výtvarné
diela členov holíčskeho klubu Genesis.
Pozitívne ohlasy od mnohých návštevníkov budú pre organizátorov motiváciou uskutočniť ich zámer a usporiadať
o rok oficiálny, I. ročník Dňa otvorených dverí v kopčianskom žrebčíne
L. Novák
Foto: archív Žrebčín Kopčany
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V TOPOĽČIANKACH TRIUMFOVALI LUSSY A MIŇA

MIŇA ANI V ŠURANOCH NENAŠLA PREMOŽITEĽA
Po dlhých jedenástich rokoch sa na dostihovej dráhe
v Šuranoch konečne ozvala tradičná klusácka znelka.
Postarali sa o to účastníci premiérového seriálu pre poníky
v sulkách, ktoré dvoma zápoleniami príjemne spestrili
rovinový a prekážkový míting. Slovak Mini Trotter Cup 2017
teda oficiálne začal svoju kapitolu.

cválaniu dopracovala k štvrtej pozícii a jej jazdecky
preobsadená dcéra Kora, ktorá reprezentovala PlayAda
Stables, sa konečne dočkala tabuľového umiestnenia.

V prvých dostihoch o „Cenu LOKO TRANS SLOVAKIA, s. r. o.“
(miniklusáky, 350 m, 3r+, méty) ukázala najviac rýchlosti
už 22-ročná tmavá hnedka Zuzka v sulke s debutujúcou
Erikou Bagócsiovou. Lenže tak ako vlani na októbrovom
starohájskom teste ju postihla diskvalifikácia pre nadmerné
cválanie. Stuhu za prvenstvo si tak odniesla 13-ročná
tmavá ryška Miňa z SOŠ Šaľa, ktorá zopakovala minuloročný
bratislavský triumf. Premiérovo ju viedol deväťročný Juraj
Rekeň, pre ktorého to bolo už štvrté vystúpenie v dostihoch
miniklusákov, keďže vlani sa dva razy zúčastnil zápolení
rakúskej mini traber ligy. Víťazka prefrčala trať v čase 1:
15,92 – čo je približne iba o tri sekundy horší výkon ako vlani
na kratšej tristometrovej porcii na centrálnom hipodróme.
Vzdialeným druhým a tretím miestom príjemne prekvapili
novicky v sulkách s ďalšími debutujúcimi vodičkami, keď
pätnásťročná hnedka Csinos s Jozefínou Baloghovou odrazila
záverečný atak strakatej rovesníčky Viky, ktorú viedla iba
osemročná Jesika Kissová. Tabuľu doplnili ďalší šalianski
zástupcovia Oscar a Meggy.

Výsledková listina pre dostihy poníkov v sulkách:
Šurany, 7. mája 2017
Cena LOKO TRANS Slovakia (miniklusáky, 350 m, 3r+, méty)

Ani v druhých dostihoch o „Cenu TJ Slávia Šurany“
(miniklusáky, 500 m, 3r+, méty), ktoré Dostihová komisia
skrátila z pôvodných šesťsto metrov, sa priebeh príliš
nezmenil. Opäť sa do čela krátko po štarte prepracovala Miňa
s Rekeňom a tento raz suverénne zvíťazila. Veľký súboj sa
rozpútal o striebornú pozíciu, keď Viky mohutnou koncovkou
oplatila porážku snaživej Csinos. Zuzka sa tento raz napriek

D. Skladan

Poradie Meno

Stajňa

Vodič

Metráž

1./DC

ZUZKA

Stajňa Modráčik

Erika Bagócsiová

350 m

2./1.

MIŇA

SOŠ Šaľa

Juraj Rekeň

350 m

3./2.

CSINOS

VEJOBA TEAM

Jozefína Baloghová

350 m

4./3.

VIKY

Nýrwest-Nýrovce

Jesika Kissová

370 m

5./4.

OSCAR

SOŠ Šaľa

Mário Jakubička

370 m

6./5.

MEGGY

SOŠ Šaľa

Cynthia Kissová

370 m

7./6.

KORA

PlayAda Stables

Nelly Skladanová

350 m

Výsledková listina pre dostihy poníkov v sulkách:
Šurany, 7. mája 2017
Cena TJ Slávia Šurany (miniklusáky, 500 m, 3r+, méty)
Poradie Meno

Stajňa

Vodič

Metráž

1./1.

MIŇA

SOŠ Šaľa

Juraj Rekeň

500 m

2./2.

VIKY

Nýrwest-Nýrovce

Jesika Kissová

520 m

3./3.

CSINOS

VEJOBA TEAM

Jozefína Baloghová

500 m

4./4.

ZUZKA

Stajňa Modráčik

Erika Bagócsiová

500 m

5./5.

KORA

PlayAda Stables

Natália Sitárová

500 m

6./6.

MEGGY

SOŠ Šaľa

Cynthia Kissová

520 m

7/7.

OSCAR

SOŠ Šaľa

Mário Jakubička

520 m

Druhé kolo Slovak Mini Trotter Cup 2017 pokračovalo
v druhú júnovú nedeľu na dostihovom ovále v Topoľčiankach.
Diváci pod Tríbečom počuli po dlhých piatich rokoch tradičnú
klusácku znelku zásluhou dostihov poníkov v sulkách. A to
hneď dva razy.
Súčasťou
rovinového
a
prekážkového
mítingu
pred zaplnenými tribúnami boli aj dve zápolenia miniklusákov,
v ktorých sa postupne predstavilo päť poníkov a sedem mini
vodičov. V „Cene Tekovie D Levice“ (miniklusáky, 350 m,
3r+, méty) sme videli mimoriadne atraktívny dobeh, keď
po štarte z troch mét dlho udávala tempo zvýhodnená
Kora s debutujúcou Ivanou Sitárovou. Po polovici trate sa
však napriek problémom s akciou dostala do čela novicka
na štartovej listine Lussy. Trojročná prekvitnutá hnedka
zo stajne VEJOBA TEAM z obce Neded tak zabezpečila
premiérový triumf pre dvanásťročnú Jozefínu Baloghovú.
Druhú pozíciu raketovým finišom vybojovala zozadu štartujúca
trojnásobná premiantka Miňa s Radkou Švačekovou pred Viky,
ktorú viedla Jesika Kissová. O vyrovnanosti štartového
poľa svedčí fakt, že všetci účastníci sa zmestili do štyroch
sekúnd.
Oveľa hektickejší priebeh a množstvo galopád najmä
po štarte priniesla „strednotratiarska“ „Cena Národného
žrebčína Topoľčianky“ (miniklusáky, 500 m, 3r+, méty),
v ktorej sa napriek prídavku predsadila trinásťročná tmavá
ryška Miňa z SOŠ Šaľa v sulke s devätnásťročnou žiačkou
tejto odbornej školy so zameraním na chov koní a jazdectvo
Alžbetou Antekovou. Dlho vedúca Lussy sa musela uspokojiť
s druhým miestom a Viky znova finišovala na tretej priečke.
Poradie doplnili Zuzka a Kora.
D. Skladan
Foto: M. Horníková

* Dostihová komisia zmenila dĺžku dráhy na 500 metrov.

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Meno
LUSSY
MIŇA
VIKY
KORA
ZUZKA

Stajňa
VEJOBA TEAM
SOŠ Šaľa
Nýrwest - Nýrovce
PlayAda Stables
Stajňa Modráčik

Vodič
Jozefína Baloghová
Radka Švačeková
Jesika Kissová
Ivana Sitárová
Andrea Kirková

Metráž
370 m
390 m
370 m
350 m
370 m

Výsledková listina pre dostihy poníkov v sulkách:
Topoľčianky, 11. júna 2017
Cena Národného žrebčína Topoľčianky (miniklusáky, 500 m,
3r+, méty)
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Meno
MIŇA
LUSSY
VIKY
ZUZKA
KORA

Stajňa
SOŠ Šaľa
VEJOBA TEAM
Nýrwest - Nýrovce
Stajňa Modráčik
PlayAda Stables

Vodič
Alžbeta Anteková
Jozefína Baloghová
Jesika Kissová
Andrea Kirková
Nelly Skladanová

Metráž
540 m
520 m
520 m
520 m
500 m

PRIEBEŽNÉ PORADIE SERIÁLU
SLOVAK MINI TROTTER CUP 2017
Poradie

Meno

Stajňa

1.

MIŇA

SOŠ Šaľa

Počet bodov
37

2.

VIKY

Nýrwest-Nýrovce

22

3.

LUSSY

VEJOBA TEAM

17

4.

CSINOS

VEJOBA TEAM

12

5.-6.

KORA

PlayAda Stables

8

5.-6.

ZUZKA

SOŠ Šaľa

8

7.-8.

MEGGY

SOŠ Šaľa

3

7.-8.

OSCAR

SOŠ Šaľa

3

Šampionát vodičov miniklusákov 2017
Čestné ceny odovzdával riaditeľ Národného
žrebčína Topoľčianky, š. p., Ing. M. Horný, PhD.,
v tomto prípade najmladšej účastníčke seriálu,
iba šesťročnej N. Skladanovej, ktorá viedla
hnedku Koru

Miňa s A. Antekovou víťazí v „Cene Národného žrebčína Topoľčianky“ pred Lussy, ktorú viedla J. Baloghová.
Do záberu sa zmestila aj tretia Viky s J. Kissovou (pri bariére)

Výsledková listina pre dostihy poníkov v sulkách:
Topoľčianky, 11. júna 2017
Cena Tekovia D Levice (miniklusáky, 350 m, 3r+, méty)

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
8-9.
10.
11.-12.
11.-12.

Meno
Juraj Rekeň
Jozefína Baloghová
Alžbeta Anteková
Jesika Kissová
Radka Švačeková
Andrea Kirková
Ivana Sitárová
Erika Bagócsiová
Mário Jakubička
Natália Sitárová
Cynthia Kissová
Nelly Skladanová

Štarty
2
4
1
4
1
2
1
2
2
1
2
2

I.
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II.
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

III.
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

IV.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

V.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1

Termínová listina dostihov miniklusákov:
Čestné ceny odovzdal víťazke a všetkým účastníkom Ing. J. Deák, majiteľ
kedysi mimoriadne úspešnej stajne Tekovia D Levice a niekoľkonásobný
šampión medzi amatérskymi vodičmi klusákov na Slovensku
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Miesto

Dátum

Počet
dostihov

Názvy dostihov, poznámka

Šurany

7.5.2017

2

Cena LOKO TRANS SLOVAKIA,
Cena TJ Slávia Šurany

Topoľčianky 11.6.2017

2

Cena Tekovia D Levice
Cena Národného žrebčína
Topoľčianky

Bravantice

22.7.2017

1

rokujeme s ČKA

Senica

20.8.2017

1

rokujeme s organizátormi

Bratislava

10.9.2017

2

slávnostné vyhodnotenie seriálu
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SLOVENSKÉ KONE NA VÝSTAVE V BRNE
V dňoch 11. – 15. mája 2017 sme sa
s kobylami plemena slovenský športový pony Cecilka a Dolly zúčastnili Národnej výstavy hospodárskych zvierat
v Brne.
Hneď po príchode sme boli veľmi milo prekvapení z ustajňovacích
priestorov, kde boli 4 menšie samostatné stajne pre kone. V „našej
stajni“ boli čisto kone plemien pony.
Posledná stajňa bola výlučne pre plemenné žrebce, ktorým tým bol zabezpečený potrebný pokoj. Asi najväčším
prekvapením pre nás bola pripravenosť povrchu haly, ktorá bola ideálna.
Samotné hodnotenie koní bolo rozdelené do tried podľa plemennej príslušnosti. V našej triede prišlo k spojeniu
hodnotenia plemien český športový
pony, slovenský športový pony a koní
plemena welsh pony. Veľkú radosť nám
urobilo, že všetky predvádzané kone
plemena športový pony boli po našom
plemennom žrebcovi 3557 Orion, ktorý zanechal kvalitné potomstvo nielen
u nás, ale aj v Českej republike. V našej kategórii sme obsadili krásne druhé
miesto s kobylkou Dolly, pre ktorú
to bola prvá výstava v živote. Kobyla Cecilka sa umiestnila na treťom
mieste. Víťazkou sa stala mladá kobylka welsh coba z Českej republiky.
Počas všetkých dní boli v hale ukážky
chovateľských kolekcií koní a taktiež
veľmi kvalitný sprievodný program.
Za zmienku určite stojí ukážka frízkych
koní či už pod sedlom alebo na dlhých
opratách, ako aj nádherná ukážka frízskeho žrebca s drezúrou vo voľnosti či
ukážka koní paso fino a španielskeho
žrebca. Svoje schopnosti na parkúre
predvádzali formou ukážok skokového
jazdenia plemenné žrebce Olly (ČSP,
otec: Orion) a Compliment (ČT). Priaznivci plemien pony si iste prišli na svoje pri ukážkach skokového jazdenia
i vozatajského parkúru.
Okrem plemena SŠP sa na výstave
v Brne prezentovalo i plemeno furioso
dvomi plemennými žrebcami (3692 Furioso XXXIV Red Fernet a 3808 Furioso XLII Merlot) v majetku Ing. Kataríny
Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou.
Celú akciu hodnotím veľmi pozitívne. Jediným, avšak podstatným
problémom bola nedisciplinovanosť
návštevníkov, ktorí komplikovali prevádzanie koní zo stajní do haly, kvôli
čomu vznikali časové posuny a niekoľko naozaj nebezpečných situácií.

FURMANSKÉ SÚŤAŽE
Nová Bystrica – 29. 4. 2017

V sobotu 29. apríla 2017 sa pri Slovenskom orloji v Novej Bystrici
uskutočnil ďalší ročník pretekov furmanských koní. Príjemné počasie, avšak pre tento ročník príslušne zablatené prostredie prilákalo
aj napriek obavám množstvo divákov, ktorí sa prišli pozrieť na výkony 13 furmanov a ich majestátnych koní. Vďaka celotýždenne
sťaženým poveternostným podmienkam so silnými dažďami sa organizátori museli vzdať už tradičnej vodnej prekážky. Furmanského
dňa sa zúčastnilo aj 5 pretekárov s jednozáprahom. Najmä blato
a šmykľavý povrch ovplyvňovali výsledné víťazné poradie.
Mnoho blata na trati malo následok, že časy, za ktoré bola trať
prekonaná, boli o dosť horšie než časy absolvované po minulé roky.
Furmani si zmerali sily v troch povinných disciplínach. Víťazmi prvej
disciplíny sa stali Daniel Kluz s Míšou a Agmarom, a v jednozáprahu
si najlepšie počínal kôň Dec Antona Zošáka. Po krátkej úprave trate
nastúpila druhá disciplína – ovládateľnosť s drevom. V nej sa museli
„oháňať“ nielen kone, ale aj furman. Zlato si domov s Mačekom
a Litvorom odniesol Patrik Játy. Po obednej prestávke nastúpila
pre divákov najatraktívnejšia disciplína – ťažký ťah. Najsilnejším
párom koní dňa sa stali kone Miroslava Šulavu ml. Szaman a Malý
Kuba. Striebornú medailu na krk zavesili Marianovi Fízekovi, a červená kokarda našla miesto na uzdách koní Ľuboša Dobrotku. Kráľovskú disciplínu v jednozáprahu ovládol Dec s Antonom Zošákom,
ktorý bezkonkurenčne vyhral aj celodenný pretek jednozáprahov.
Fanfáry na konci dňa hrali opäť pre Mariana Fízeka z ČR, ktorý si
už druhýkrát obhájil víťazstvo na tejto pre neho už domácej pôde.
Strieborný pohár hrdo vztýčil Patrik Játy, vedľa ktorého si mladý
Daniel Kluz preberal ceny za tretie miesto.
Ďalší vydarený ročník pretekov v Novej Bystrici je za nami. Organizátorom a všetkým zapojeným ďakujeme za príjemne strávenú
sobotu.
Z. Podhorská
Foto: L. Vyhničková

Predvádzanie koní

3692 Furioso XXXIV Red Fernet

Dolly

Cecilka

I. Osúchová
Foto: archív I. Osúchová
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Morovno – 6. 5. 2017

Tradičné preteky v Morovne privítali začiatkom
mája rekordný počet – devätnásť furmanov z celého
Slovenska a z Českej republiky. Nechýbal snáď nik,
kto dúfa, že sa dostane medzi najlepších štyroch,
ktorí budú hájiť farby Slovenska v októbri na medzinárodnom stretnutí furmanov krajín V 4 v Nozdrkovciach. Už pri prehliadke trate bolo všetkým
furmanom jasné, že súťaže budú v Morovne mimoriadne náročné.
Celodenný dážď deň pred pretekmi zanechal
na trávnatom povrchu množstvo vody, ktorá
na niektorých miestach vytvárala súvislé mláky.
Furmani sú však tvrdí chlapi, a práca v hore väčšinou tiež nie je „prechádzkou v ružovom sade“.
Hneď prvá súťaž naznačila kto je na náročné
preteky najlepšie pripravený. Furmanský slalom
najlepšie zvládol Patrik Játy zo Pšurnovíc pred Jánom Francistym ml. z Krupiny. Tretie miesto obsadil
Marian Fízek z Hrádku (CZ).
V náročnom teréne sa druhá súťaž stala pre väčšinu furmanov neriešiteľnou. Mnohí prichádzali
do cieľa s penalizáciami za neabsolvovanie „začelenia“. Prekvapivým víťazom sa stal Jozej Matejík
z Chocholnej - Velčíc. Tento skúsený furman sa
v minulom roku na pretekoch neobjavoval, no
v Morovne opäť pripomenul, že je treba s ním počítať. Druhé miesto obsadil Ľubo Dobrotka, ktorý
využil domáce prostredie a zostal v hre o celkové
umiestnenie. Tretí skončil Patrik Játy a vytvoril si
komfortné vedenie pred „ťažkým ťahom“. V ňom
potvrdil vysoké kvality Miroslav Šúlava ml. z Klubiny a s prehľadom zvíťazil. Škoda, že Miro nemá
okrem ťažkého ťahu aspoň jednu silnejšiu disciplínu. Umiestnenia v druhej polovici štartového poľa
v ostatných disciplínach mu postup v celkovom poradí nezabezpečia. Ján Debnár si zaspomínal na roky, keď v ťažkom ťahu patril k slovenskej špičke.
Obsadil druhé miesto a urobil veľkú radosť domácim divákom. Tretí skončil spoľahlivý Marián Fízek.
Celkovým víťazom furmanských pretekov v Morovne sa stal Patrik Játy s koňmi Maček a Litvor,
ktorému i siedma priečka v „ťažkom ťahu“ stačila na celkové víťazstvo. Domáci Ľubo Dobrotka
v závere silno doťahoval Patrikov náskok z prvých
dvoch súťaží. Ak by v prvej súťaži neskončil až
siedmy, ale aspoň štvrtý, z víťazstva sa mohol tešiť
on. Na „keby“ sa však nehrá a s druhým miestom
v takejto konkurencii musí byť Ľubo spokojný.
Ak zoberieme do úvahy čo všetko už má za sebou
Waldes, je najvyšší čas poobzerať sa po adekvátnej
náhrade. Tretie miesto obsadil nenápadný Pavol
Blaško z Hričovského Podhradia. Paľovi sa nedarilo
v druhej súťaži. V „ťažkom ťahu“ sme tiež boli
zvyknutí na presvedčivejšie výkony. Rosland a Opus
pôsobili značne nervózne. Tiež by im pristalo o sto
kilogramov mäsa viac ...
Organizátori pretekov v Morovne opäť raz potvrdili, že pri dobrom manažmente nie je problém ani
tak početné pole súťažiacich. Osobité poďakovanie
patrí Jurajovi Makovi, ktorý sa obetoval – nesúťažil,
zostal v úzadí a staral sa o plynulý priebeh súťaží.
FG
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE
Priebežné poradie kvalifikácie furmanskej súťaže "O pohár ZCHKS" 2017
Kone
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
14.
16.
16.
18.
19.
19.
21.
22.
23.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
30.
30.
30.
34.
35.
35.
35.

Meno furmana

Fizek Marian
Kitaš Pavol
Játy Patrik
Dobrotka Ľuboš
Blaško Pavol
Šúlava Miroslav ml.
Sondor Marius
Francisty Ján ml.
Francisty Ján ml.
Tóth Tibor
Kubica Piotr
Kitaš Peter
Francisty Ján st.
Debnár Ján
Kluz Daniel
Chromec Ľubomír
Raškjevič Michal
Matejík Jozef
Gnida Peter
Srník Ondrej
Vrecko Jozef
Kluz Daniel
Francisty Ján st.
Halás Jozef
Jurko Jozef
Šúlava Miroslav st.
Gnida Daniel
Gallo Ján
Veterník Martin
Jurko Lukáš
Pavelek Pavol
Kubica Lukáš
Balvan Štefan
Martínek Jiří
Jurko Lukáš
Ižopová Michaela
Gibala Pavol

sedlový

náručný

Lordo
Buntek
Osteman
Zaster
Maček
Litvor
Oidipus
Valdés / Sever
Palma / Rostand
Opus
Szaman
Malý Kuba
Lordo
Zaphyra
Cedrik / Dollar
Praline
Doudou de la Hachette
Elegant
Csillag
Saša
Pepita
Goscela
Pejo
Posztylion
Perla
Pastille 29
Megy
Molly
Fukso
Gaštan
Matej
Luna
Bedam
Boksyt
Jantár
Bubo
Borys
Grand
Eluxík
Zoro
Rigo
Rišo
Míša
Agmar
Elegant
Dodo
Beauty
Bára
Cedrik / Princ
Baron z Lipský
Szaman
Malý Kuba
Buro
Coby
Rutek
Gaštan
Jura
Kola
Jambo
Edo
Livarín
Natan
Bolek
Paris
Ken
Agon
Quatro
Prins
Rigos
Baron z Lipský
Sandra
Burka
Sergej
Rival

Hr.ičovské
Podhradie
14.1.

4
9

10
8
7
5
2
12
11
6

1

13

Vitanová
18.2.

6
11
14
2
12
4
15
5
9

Nová
Bystrica
29.4.

13
12
7
8
9
4

10

5
8

6

13

10

11

Morovno

Podolie

Golianovo

Velušovce

6.5.

24.6.

5.8.

2.9.

17
16
21
20
19
10
8
9
11
6

7
13
18

3

3

1

3
2
1

9
6
12
14

7

15
14

12

5
7

11
13
15
5
3

10
4
8

3
4

2

2

1

1

Chocholná Velčice
30.9.

Lapáš
7.10.

Nozdrkovce finále V4
21.10.

Spolu:

51
49
48
46
42
39
32
30
28
27
22
20
20
18
18
15
15
14
13
13
12
11
10
10
9
8
7
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1

FURMANSKÉ SÚŤAŽE AFUS
Liptovská Štiavnica – 4. 2. 2017
4. februára 2017 sa uskutočnil XI. ročník pretekov
gazdovských koní v obci Liptovská Štiavnica. Až mliečna
ranná hmla privítala pretekárov v už známej liptovskej
doline. Pretekov sa zúčastnilo 18 gazdov s dvadsiatimi koňmi,
čo znamenalo, že niektorí gazdovia prišli aj s dvomi koňmi.
Súťažilo sa v dvoch samostatných súťažiach, v ktorých
si zmeralo sily 17 chlapov a jedna žena. Preteky si prišlo
pozrieť viac ako 1 500 divákov z blízkeho i ďalekého okolia.
Prvé kolo súťaže bolo zamerané na rýchlosť koní
a zručnosť furmanov. Druhé bolo naopak zamerané na silu
chladnokrvných koní. V prvom kole dominovali kone
z Turčianskych Kľačian. O tesné 4 sekundy lepšie absolvovala
trate oboch disciplín prvého kola kobyla Luna s Ľubomírom
Chromcom, za ktorým nasledovala Zuzana Podhorská
s Matejom, a bronz na krk zavesili Lukášovi Jurkovi
z Ľubovca s obratným Cedrikom. V druhom kole, silovom,
si najlepšie počínal Tarzan, poľský chladnokrvník Miroslava
Šulavu mladšieho, za ktorým o pár centimetrov zaostal Pejo
s Pavlom Kitašom. Krásne tretie miesto si vychutnal hrdý
Peter Kitaš s Gaštanom. Kone a gazdovia neboli obdarení len
finančne, medailami, pohármi či kokardami, ale na víťazov
čakala aj sladká odmena vo forme torty.
Organizátorom prajeme veľa šťastia a snehu pri organizácii
nasledujúcich ročníkov. Ďakujeme!

Terchová – 25. 2. 2017
V sobotu 25. februára 2017 sa pod sochou Juraja Jánošíka
v Terchovej uskutočnil už 16. ročník pretekov gazdovských
koní. Príjemné, slnečné počasie do Terchovej prilákalo
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množstvo divákov, pre ktorých bol pripravený tradičný
remeselný trh, bohaté občerstvenie, no aj mnoho atrakcií
vrátane sprievodného programu.
Aj napriek celotýždenne sťaženým poveternostným
podmienkam so silnými dažďami si Terchová zanechala aspoň
trochu snehu. Furmanského dňa sa zúčastnilo 20 pretekárov.
Najmä ľad ovplyvňoval výsledné víťazné poradie pretekárov.
Kone, ktoré boli pokuté na hladko alebo boli dokonca „bosé“
– bez podkov, mali v ten deň skutočne výrazný problém vôbec
sa udržať na trati. Mnoho ľadu na trati spôsobilo, že časy,
za ktoré bola trať prekonaná, boli o dosť horšie než časy
absolvované po minulé roky. Furmani si zmerali sily v troch
povinných a jednej dobrovoľnej disciplíne. Dobrovoľnou
disciplínou sa opäť stal „Ťažký ťah“.
Víťazom 16. ročníka sa stal gazda Lukáš Jurko s koňom
Cedrik pred tento rok jedinou ženskou zástupkyňou
Michaelou Ižopovou s koňom Buro, a na treťom mieste
sa umiestnil Pavol Blaško s koňom Rostand. V diváckej
ankete o najkrajšieho koňa vyhral kôň Gaštan Petra Kitaša.
V disciplíne „Silák Terchovej“, ktorá bola dobrovoľná, zvíťazil
Lukáš Jurko s Malým Kubom. Striebornú medailu si domov
odniesli Pavlo Kitaš s Pejom. Celkoví víťazi dňa, Lukáš Jurko
so Sedrikom, sa popasovali aj s poslednou silovou disciplínou
a dva kubíky dotiahli na vzdialenosť hodnú tretieho miesta.
Ďalší vydarený ročník Pretekov gazdovských koní v
Terchovej je za nami. Organizátorom a všetkým zapojeným
ďakujeme za príjemne strávenú sobotu.
Z. Podhorská
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Ťažký ťah
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AGROKOMPLEX NITRA
20. august 2017, 13:00 hod.

