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Je až neuveriteľné, ako rýchlo ten
čas letí. Pred nedávnom sme si plánovali
podujatia na rok 2018, vyberali potenciálne plemenníky pre naše kobyly, a už tu
máme chovateľskú a športovú sezónu v plnom prúde. Každý víkend máme možnosť
sledovať úspechy našich koní.
V záujme rýchlejšieho nárastu kvalitatívnej úrovne a umožnenia medzinárodnej
konfrontácie športových koní sme sa ako
stavovská organizácia pred rokmi stali
členmi Svetovej organizácie chovateľov
športových koní (WBSH). Tento rok sme
prvýkrát bodovali v rebríčku najúspešnejších plemenných kníh, a to vďaka výkonom
13-ročného valacha Wavo Aramis s jazdcom
Igorom Šulekom. Majiteľom tohto úspešného slovenského teplokrvníka je Ing. Viktor
Karel, chovateľom je jeden z najúspešnejších producentov športových koní na Slovensku – spoločnosť Wavo Horses, s. r. o.,
Slovenská Ľupča. Spojením kvalitného
chovateľa, špičkového jazdca a úspešného majiteľa dokážu aj naše kone bodovať
v tých najkvalitnejších rebríčkoch.
Podobne je tomu aj v chove chladnokrvných koní, kde vďaka dlhoročnej a cieľavedomej práci Ing. Vladimíra Šmelka
v žrebčíne Dobšiná máme nielen slovenský,
ale dovolím si tvrdiť, že svetový klenot
v podobe norika muránskeho. Tu taktiež
platí, že spojením tých správnych ľudí
dosiahneme špičkové výkony. Za výkonmi
norika muránskeho stoja naši furmani, ktorí svojím nadšením posúvajú výkony v práci
s týmito „silákmi“ na úroveň umenia.
Iba spoločnými silami dokážeme, že
náš zväz patrí medzi najúspešnejšie chovateľské organizácie, a už teraz sa teším
na chovateľské a športové vrcholy v podobe výstavy „Kôň 2018“, finále Šampionátu
mladých koní v parkúrovom skákaní i finále
súťaží furmanských koní. Všetky tieto akcie
sa uskutočnia v Jazdeckom areáli v Trenčíne – Nozdrkovciach, ktorý sa stáva Mekkou
chovateľských a športových šampionátov.
Marko Halo
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ZCHKS, DRUŽSTVO

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ZCHKS, DRUŽSTVO
Už tradične vo veľkej sále Obecného úradu v Topoľčiankach sa 24. marca 2018 uskutočnila výročná členská
schôdza Zväzu chovateľov koní na Slovensku, družstvo,
ktorej sa ako hosť zúčastnil aj Ing. Peter Juhász, riaditeľ
Odboru živočíšnej výroby MPRV SR.
Z 301 členov ZCHKS bolo prítomných 51 členov a 2
členovia v zastúpení, spolu 53 členov, čo predstavuje
17,51 %. Mandátová komisia skonštatovala, že výročná
členská schôdza nie je uznášaniaschopná. V zmysle
platných Stanov ZCHKS, družstvo, článok XI, bod 6,
bola VČS ukončená, a v zmysle citovaného článku bola
zvolaná náhradná členská schôdza. Náhradnej členskej
schôdze sa zúčastnilo 53 počet prítomných, čo predstavovalo 100 % účasť.
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu VČS a pracovného
predsedníctva
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie,
zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti zväzu za rok 2017
5. Správa o hospodárení zväzu za rok 2017
6. Správa Kontrolnej a revíznej komisie ZCHKS za rok
2017
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky zväzu za rok
2017
8. Plán činnosti a plán hospodárenia ZCHKS na rok
2018
9. Diskusia
10.Záver
Členskú schôdzu otvoril a viedol predseda predstavenstva prof. Ing. Marko Halo, PhD. Bol schválený
program schôdze a pracovné predsedníctvo (prof. Halo, Ing. Grácz, Ing. Maxon, Ing. Machalová, Ing. Šulko
a MVDr. Tabiš).
Ad. 2) Pracovné predsedníctvo predložilo členskej
schôdzi návrh komisií:
– do mandátovej komisie: Ing. Vladimír Šmelko, Ing.
Kamil Šulko, MVDr. Peter Holakovský; hlasovanie: „za“
53 hlasov;
– do návrhovej komisie: Ing. Miroslav Maxon, Ing. Radoslav Hudák, Juraj Mak; hlasovanie: „za“ 53 hlasov,
– za zapisovateľa: Ing. František Grácz; hlasovanie:
„za“ 52 hlasov, 1 sa zdržal;
– za overovateľov zápisnice: Ing. Natália Kurciniková,
Ing. Lenka Polyaková; hlasovanie: „za“ 53 hlasov.
V priebehu spočítavania mandátov došlo k tradičnému vyhodnoteniu predchádzajúcej pripúšťacej sezóny.
Ďakovným listom ZCHKS a vecnou cenou boli ocenení
majitelia plemenných žrebcov, po ktorých sa v roku
2017 narodilo najviac žriebät. Za teplokrvné kone Peter Rajna za žrebca 1003 Color of Love (11 narodených
žriebät), za populáciu génových rezerv Ing. Katarína
Žiaková za žrebca plemena furioso 3692 Furioso XXXIV
Red Fernet (6 narodených žriebät), za populáciu chladnokrvných koní Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná za norického žrebca 4640 Mogul Nero XV (6 narodených žriebät),
2
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za plemená pony Roľan, s. r. o., Horná Ždaňa za žrebca
3588 Natan plemena SŠP (7 narodených žriebät).
Ad. 3) Predseda mandátovej komisie predložil
členskej schôdzi správu mandátovej komisie, ktorá
overila platnosť 53 hlasov z celkového počtu 53 členov
náhradnej členskej schôdze.
Ad. 4, 5) Správu o činnosti a hospodárení zväzu za rok 2017 predniesol výkonný riaditeľ ZCHKS
Ing. František Grácz. Zhrnul aktivity ZCHKS za rok
2017, ako aj hospodárenie zväzu. Hospodársky výsledok
za rok 2017 je + 7 970,98 € po zdanení. Podrobne zhodnotil podporu chovateľom prostredníctvom akceleračného programu, ako aj formou príspevku na narodené
žriebätá v roku 2017.
Ad. 6) Správu Kontrolnej a revíznej komisie zväzu
predniesla predsedníčka komisie Ing. Natália Kurciniková. Zároveň navrhla spôsob prerozdelenia zisku nasledovne: 5 579,98 € ako nerozdelený zisk z roku 2017,
a 2 391,- € do sociálneho fondu.
Ad. 7) Na základe hlasovania došlo k schváleniu
ročnej účtovnej závierky s prerozdelením zisku podľa návrhu. Za schválenie ročnej účtovnej závierky hlasovalo 53 členov náhradnej členskej schôdze.
Ad. 8) Prítomní jednohlasne schválili plán činnosti
zväzu na rok 2018 a plán hospodárenia zväzu na rok
2018, s ktorými ich oboznámil Ing. Grácz.
Ad. 9) V diskusii odzneli nasledovné diskusné príspevky:
Ing. P. Juhász (MPRV SR) informoval prítomných o príprave nových podpôr v roku 2018, do ktorých by mali
byť zapojení aj chovatelia koní.
Ing. L. Kapusta požiadal kompetentných o stanovisko
k infekčnej anémii koní. Je za to, aby po vyhlásení bol
zmonitorovaný priebeh a následne, ak to situácia dovoľuje, zrušené alebo zmiernené nákazové opatrenia najmä pre jedince, ktoré nemigrujú a nachádzajú sa trvale
na jedenom mieste.
Ing. S. Bohuš v súvislosti so zákonom o nevyužívaní
pozemkov upozornil na možný negatívny dopad na chov
koní.
Ing. R. Hudák upozornil na skutočnosť, že po žrebcovi
3809 Buchberg sa v roku 2017 narodilo 9 žriebät, z toho
7 bolo registrovaných.
J. Valenta upozornil na vákuum, ktoré vzniklo v SR pri
predaji koní na mäso. V súčasnej dobe na Slovensku nie
je spoločnosť, ktorá by vyvážala kone určené na mäso.
MVDr. V. Hura upozornil na možnosť zorganizovania
školenia k preprave koňovitých zvierat.
Prof. M. Halo reagoval na príspevok Ing. Kapustu. Vysvetlil, že veterinárne záležitosti sú v plnej kompetencii
ŠVPS SR.
Ing. F. Grácz: po preverení plemenitby žrebca
3809 Buchberg bude dodatočne vystavený ďakovný list.
V súvislosti so školením o preprave osloví členov ZCHKS,
a v prípade záujmu sa školenia uskutočnia podľa prihlásených účastníkov.

UZNESENIE
Členská schôdza
A.
1.
2.
3.

berie na vedomie:
správu o činnosti ZCHKS za rok 2017
správu o hospodárení ZCHKS za rok 2017
správu Kontrolnej a revíznej komisie ZCHKS za rok 2017

B. schvaľuje:
1. ročnú účtovnú závierku za rok 2017
2. rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku vo výške + 7 970,98 € nasledovne:
30 % do sociálneho fondu
= 2 391,- €
70 % ako nerozdelený zisk z roku 2017
= 5 579,98 €
3. plán hospodárenia a po doplnení plán akcií na rok 2018
C. ukladá predstavenstvu:
1. v prípade priaznivého HV pokračovať v roku 2018 vo vyplatení finančnej podpory na narodené žriebätá
zapísané v PK plemien v gescii ZCHKS z nerozdeleného zisku z roku 2017.
2. naďalej presadzovať na MPRV SR podporu chovu koní na Slovensku v maximálnej možnej miere.
3. presadzovať také legislatívne návrhy súvisiace s užívaním pôdy, ktoré vytvoria priaznivé
podmienky aj pre chovateľov koní.
Po schválení uznesenia predsedajúci prof. Halo členskú schôdzu ZCHKS ukončil.

Vážení chovatelia, majitelia!
Vzhľadom na to, že 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES, je
potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý
zodpovedá novým požiadavkám.
Dovoľujeme si vás informovať o spracovávaní vašich osobných údajov, ktoré
spracovávame pri vedení plemenných kníh, výkone kontroly úžitkovosti koní, pri
zabezpečovaní výstav a pri ďalších činnostiach zväzu vyplývajúcich z oprávnení
na výkon šľachtenia a plemenitby koní.
Bližšie informácie o ochrane osobných údajov, ako aj vzor súhlasu nájdete na
stránke www.horses.sk v sekcii „Osobné údaje“.
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PREDVÝBERY

JARNÉ BONITÁCIE
predvedené plemenné žrebce
v počte 5 ks. Tri plemenné žrebce sa nachádzajú v chove SHR
Ing. K. Žiakovej na Hrašnom, dva
žrebce sú zapožičané v zahraničí
(Poľsko, Maďarsko). Zo žrebcov
po výkonnostných skúškach boli
predvedené žrebec Catalin IX-16
Saigon, 3878 Furioso XLV Flótás
a Przedswit XXIX-2 Šafrán. Žrebce sú v ďalšej testácii. Ďalej bolo
predvedených 31 plemenných
kobýl základného stáda, 15 kobýl
získaných nákupom zo zemského
chovu bez výkonnostných skúšok, dorast kobýl z ročníka 2016
– osem kobýl a odstav desiatich
kobýl z ročníka 2017. Osem kobýl
po VS je testovaných vo vyššom
stupni výcviku.

Veľké Pole
Jarná bonitácia chovu slovenského športového pony na Veľkom
Poli v spoločnosti Roľan, s. r. o.,
Horná Ždaňa sa uskutočnila
7. júna 2018.

4636 Steinberg Vulkan XVII

Dobšiná
Jarná bonitácia chráneného chovu norika muránskeho typu sa v SCHK Dobšiná uskutočnila 17. mája 2018.
Výberová komisia pre chov koní MPRV SR pracovala
v zložení: predseda – prof. Ing. Marko Halo, PhD., členovia – MVDr. Štefan Karahuta, Ing. František Grácz,
MVDr. Marián Pavľak, Ing. Lenka Polyaková a Ing. Eva
Mlyneková, PhD. S komisiou spolupracoval za Lesy SR,
š. p., Ing. Vladimír Šmelko, a poverený veterinárny lekár
MVDr. František Lašák.
Výberovej komisii bolo predvedených 6 norických
plemenných žrebcov a 1 huculský žrebec (1 norický a 1
huculský žrebec v zmluvnej držbe), 43 norických plemenných kobýl, 4 huculské kobyly a 19 žriebät. Zo strany zástupcov ŠVPS SR bolo prekontrolované plnenie VPO
na rok 2018 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.
Na základe dosiahnutých výsledkov, ako aj typovou
vyrovnanosťou komisia odporučila zaradenie všetkých 6
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kobýl norika muránskeho, ktoré absolvovali výkonnostné
skúšky deň pred bonitáciou, do základného stáda kobýl.
Vzhľadom na vekovú štruktúru plemenných žrebcov
pôsobiacich v chove výberová komisia navrhuje obnovu
plemenných žrebcov (nákup).
Komisia vyradila z chovu kobylu 176 Tamara (vek).

Cetuna, Motešice
29. mája 2018 Výberová komisia pre chov koní MPRV
SR v spolupráci so ZCHKS ako gestorom PK koní plemena
furioso vykonala jarnú bonitáciu v chránenom chove koní
plemena furioso v Motešiciach a Cetuni.
Bonitácia chráneného chovu začala v odchovni mladých žrebcov v objekte Cetuna prehliadkou jej ustajňovacích priestorov. S komisiou v zložení: poverený predseda – Ing. Péter Görözdi, členovia – Ing. František Grácz,
Ing. Katarína Žiaková a MVDr. Viktor Tabiš spolupracovali:
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., a Ladislav Karásek (ČR,
Cetuna). Predvedené boli 3 žrebce z ročníka 2015, 14
žrebčekov z ročníka 2016 a 8 žrebčekov z ročníka 2017.
Z predvedených mladých žrebcov komisia vyradila: Furioso XLII-4 Red Marwell (telové miery), Przedswit XXXIV-8
Úsmev, Furioso XXXIV-13 Úkaz, North Star XV-3 Úlet,
North Star 101 Csongor, Przedswit XXXII-12 Red Portugal,
Przedswit XXXV-3 Red Zombie (exteriér, telové miery).
Po skončení bonitácie v Cetuni sa komisia presunula do Motešíc, kde na štvrtom dvore boli najskôr

Výberová
komisia
pracovala v zložení: predseda
– prof. Ing. Marko Halo, PhD.,
členovia – Ing. František Grácz,
Ing. Eva Mlyneková, PhD., Ing. Juraj Kovalčík a Ing. Lenka Polyaková. S komisiou spolupracoval doc.
Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.
Komisii bolo predvedených päť
plemenných žrebcov (4 vlastné,
1 v zmluvnej držbe), 18 plemenných kobýl základného stáda, 11
žriebät – rok narodenia 2018, 3
kobyly a 1 žrebec v rámci predvýberu.
Kondičný stav žrebcov aj základného stáda kobýl je vynikajúci. V súvislosti s korektúrami
základného stáda je potrebné
zvýšiť dôraz na vykonávanú korektúru najmä u problematických
koní. Komisia kladne hodnotila
celý priebeh bonitácie, čistotu
koní, ako aj profesionálne predvádzanie.
Komisia odporučila vybrať
kolekciu 3 kobýl a jedného plemenného žrebca na výstavu koní
v rámci AX 2018 v Nitre.

Čierna Voda
Dňa 15. 5. 2018 sa
uskutočnil predvýber
žrebcov plemien furioso a nonius. Predvýberu sa zúčastnili
žrebce:
Przedswit
Furioso XLII-8 Red Montreal
Chokolatte
XXIX-6 Tajfún – predvybraný, Przedswit
XXIX-15 Talent –
predvybraný, Przedswit XXIX-18 Umelec
–
nepredvybraný,
Furioso XLII-7 Red
Monarch – nepredvybraný (po zlepšení
kondičného
stavu
Chantal
Cherry
do 15. 8. 2018 môže
dôjsť k prehodnoteniu
výsledku),
Furioso XLII-8 Red
Montreal – nepredvybraný, Nonius XXXI-1
Uroš – predvybraný.
Zároveň
boli
predvedené kobyly
Przedswit XXIX-15 Talent
Furioso XLII-7 Red Monarch
pripravované
na
výkonnostné skúšky
Przedswit XXIX-6 Tajfún
Nonius XXXI-1 Uroš
v roku 2018. Z predvedených
kobýl
komisia
vyradila
kobyly: Gidran XX3 Uganda, Furioso XXXVI-4 Uspávanka, Furioso XXXVI-5
Ula, North Star – 109
Unka a North Star
Przedswit XXIX-18 Umelec
– 108 Utópia, ktoré
nesplnili
minimálne základné telové
miery
definované
v
šľachtiteľskom
programe plemena
furioso. Do testu
kobýl boli zaradené
kobyly: Furioso XL-1
Uršula, Furioso XL-2
Udica, Furioso XLII-6
Red Mafia, Gidran XX-2 Ukrajina, Furioso XLII-5 Red Malavy a Furioso XLII-9
Red Mamba. Komisia pri predvýbere konštatovala, že niektoré z predvedených kobýl i napriek tomu, že splnili podmienky predvýberu, boli momentálne v niektorých znakoch exteriéru hodnotené známkami na dolnej
hranici Triedy I a nižšie.

Veľké Pole
V rámci jarnej bonitácie chovu slovenského športového pony na Veľkom
Poli v spoločnosti Roľan, s. r. o., Horná Ždaňa, ktorá sa uskutočnila 7. júna
2018, boli členom Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR v rámci predvýberu predvedené 3 kobyly a 1 žrebec (kobyly Cherry, Chokolatte, Chantal,
žrebec Ilarion). Na základe hodnotenia boli na VS predvybraté všetky kobyly. Žrebec Ilarion absolvuje VS v roku 2019 (ako trojročný).
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VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY CHLADNOKRVNÝCH KOBÝL
Deň pred jarnou bonitáciou – 16. mája 2018, sa
v SCHK Dobšiná uskutočnili výkonnostné skúšky šiestich
chladnokrvných kobýl, všetky plemena norik muránskeho
typu.

Na základe dosiahnutých výsledkov pri VS, ako aj
typovou vyrovnanosťou hodnotiaca komisia v zložení
prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz
a MVDr. Štefan Karahuta odporučila zaradenie všetkých
kobýl do základného stáda kobýl.

Výsledky VS:
Pč

Meno koňa

Nar.

Majiteľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Ulana G-2

2014

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

8,23

8,11

8,58

8,33

Elita

2.

Ultima HS-80

2014

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

8,20

8,17

8,36

8,26

Elita

3.

Únia G-7

2014

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

8,27

8,23

8,47

8,34

Elita

4.

Ugla G-1

2014

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

8,43

8,20

8,53

8,37

Elita

5.

Umka G-10

2014

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

8,43

8,03

8,26

8,19

Elita

6.

Uzda G-13

2014

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

8,27

8,07

8,54

8,30

Elita

Ugla G-1
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Ultima HS-80

Ulana G-2

Únia G-7

Umka G-10

Uzda G-13

Svet koní
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PLEMENNÉ ŽREBCE 2018 - DOPLNOK
3842 Caracas

ŠESŤDESIATNIK JUDR. MARIÁN ŠURDA
300,- €

Caretino
Pericula
Corofino I
Zukunft V

Cachas

Nizza VI

Kam Playing For You

828.06 Red Skip Jacs

Kam Ambra Genuine Bo 4561282

300,- €

Hollywood Dun It
Kaliflower
Smart Little Lena
My Lynx

Positively Smart

Kam Firsty Enterpriz

Glossy Pep Delmaso 3892091

300,- €

Kam Gondor Whiz

Muey Kali Gui 3161758

Blues Kety Delmaso 3892090

8

Topsail Whiz
Melon Kali Girl 1572080
Br Little Peppy
Keti Mistic Blues

Svet koní

Shining Spark
Rosa Dun It
Br Little Peppy
Miss Danetta Glos

4658 Lord

Soner

Lyia

800,- €

Plemeno : quarter horse Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2010 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Hrabušice (AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice)
Telefón : 0915987233 Email :
Info :
Chovateľ : Akron a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice
Majiteľ : Marcinko Michal Ing., Jánošíkova 8, 040 01 Košice - Juh
Výkonnosť :
Výber : quarter horse, paint horse

600,- €

100,- €

Plemeno : poľský chladnokrvník Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2013 Miery : 0/168/225/31
Stanica : Jabloň 109, 067 13 Humenné
Telefón : 0908996187 Email :
Info :
Chovateľ : Wozniak Adrian, Rakowiec 36, 09-541 Pacyna, Poľsko
Majiteľ : Dutko František, Jabloň 109, 067 13 Humenné
Výkonnosť :
Výber : chladnokrvník

Be Aech Enterprise
Jimmys Valentine
Smart Little Lena
My Lynx

Positively Smart

863.03 Red Skips Ashley
Lil Pine Sally
Bars Jacson Bo 3096355
Sunny Red Olena

Double Delmaso

Shining Dun Delmaso

Plemeno : quarter horse Farba : Hnedák
Rok narodenia : 1999 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Hrabušice (AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice)
Telefón : 0915987233 Email :
Info :
Chovateľ : Kamaras Juraj Ing.,Bellova 3, Košice 040 01
Majiteľ : Marcinko Michal Ing., Jánošíkova 8, 040 01 Košice - Juh
Výkonnosť :
Výber : quarter horse, paint horse

Surprise Enterprise

300,- €

Plemeno : quarter horse Farba : Red Dun
Rok narodenia : 2004 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Hrabušice (AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice)
Telefón : 0915987233 Email :
Info :
Chovateľ : Vanzo Renata,1024232 Cavalese, Italy
Majiteľ : Marcinko Michal Ing., Jánošíkova 8, 040 01 Košice - Juh
Výkonnosť :
Výber : quarter horse, paint horse

Plemeno : quarter horse Farba : Hnedák
Rok narodenia : 2001 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Hrabušice (AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice)
Telefón : 0915987233 Email :
Info :
Chovateľ : Kamaras Juraj Ing.,Bellova 3, Košice 040 01
Majiteľ : Marcinko Michal Ing., Jánošíkova 8, 040 01 Košice - Juh
Výkonnosť :
Výber : quarter horse, paint horse

Playing It Out

Red Speedy Jack
Plemeno : quarter horse Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2011 Miery : 0/0/0/0
Stanica : Košeca - Nozdrovice (Za parkom 780, 018 64 Košeca - Nozdrovice)
Telefón : 0949377597 Email : marjenkova@gmail.com
Info :
Chovateľ : Sklenka Július, 966 17 Žiar nad Hronom
Majiteľ : Srvátková Michaela, Moyzesova 390/5, 018 41 Dubnica n/V.
Výkonnosť :
Výber : quarter horse, paint horse

Plemeno : holštýn Farba : Beluš
Rok narodenia : 2012 Miery : 186/175/205/22.5
Stanica : Topoľčianky (Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky)
Telefón : 0905832412 Email : zchks@horses.sk
Info : www.horses.sk
Chovateľ : Torsten Abraham, Sandberg 10, 25584 Holstenniendorf, DE
Majiteľ : Kováčiková Mária, Ratnovce 324, 922 31 Sokolovce
Výkonnosť : VS 2015 - Elita
Výber : slovenský teplokrvník
ID

1709 Anker
3377 Sonia
347 Polot
2097 Liza

3886 Glanteifi Guto

100,- €

Plemeno : welsh pony, sekcia C Farba : Ryšiak
Rok narodenia : 2014 Miery : 145/138/160/19
Stanica : Cetuna (Bzince pod Javorinou 1337, 916 11)
Telefón : 0908703401 Email : equi@post.sk
Info :
Chovateľ : Mr.R.W.Jones,Llanddewi Brefi,Tregaron,Ceredigion SY256PB
Majiteľ : Žiaková Katarína Ing., Bzince pod Javorinou 1377, 916 11
Výkonnosť : Elita
Výber : welsh pony, pony

Thorneyside The Charmer 84961

Springrove Abigail(GBR)

Thorneyside Flyer 27969(GBR)
Glanteifi Gwawr 89368(GBR)
Glanteifi Morris 32526(GBR)
Penchwintan Del Ddu 85538(GBR)

Bývalý dlhoročný riaditeľ Závodiska, š. p., Bratislava
JUDr. Marián Šurda oslavuje v týchto dňoch okrúhle životné jubileum 60 rokov.
Rodák zo Zlatých Moraviec (nar. 9. 5. 1958) mal ku
koňom odmalička blízko. Detstvo prežil v Topoľčiankach, kde jeho otec pracoval ako ošetrovateľ v žrebčíne
a mama vo vinárskych závodoch. Jeho vzťah ku koňom
a osobitne k turfu formovali vtedajšie osobnosti ako
Dominik Pružinský, František Hrúzik, Jozef Varga, Milan
Alakša, Rudolf Gašpar, Jozef Haspra, Jaroslav Bartoněk
a najmä vedúci chovu koní žrebčína Topoľčianky Jozef
Mandelík. Práve on odporučil vtedy 21-ročného absolventa gymnázia a ekonomickej nadstavby v Nitre riaditeľovi
Štátneho závodiska v Bratislave Ing. Pavlovi Žikavskému,
ktorý Mariána Šurdu od 1. júla 1979 zamestnal. Spolu vytvorili progresívny tandem, ktorý sa zaslúžil o realizáciu
myšlienky „trvalej“ prevádzky na Slovensku (do polovice
70. rokov sa na Slovensku konalo 10 – 15 mítingov za rok,
no od roku 1979 to bolo už 25 až 30 mítingov) a položil
základy dodnes mimoriadne rešpektovaného mítingu
„Turf-gala“ (jeho jubilejný 40. ročník sa koná tento rok
3. júna).
V Žikavského práci pokračoval Marián Šurda od júla
1989 už v pozícii riaditeľa Štátneho závodiska (od r. 1993
Závodisko, š. p.) a vydržal v nej do novembra 2016. Ako
viceprezident Únie československého turfu v rokoch 1991
a 1992 presadil presunutie jedných klasických dostihov
(Oaks) z Prahy do Bratislavy a po rozdelení federácie
v roku 1993 spustil celý projekt samostatnej dostihovej sezóny s dôrazom na rovinové zápolenia s vrcholmi
v podobe piatich klasík. Zakladateľ slovenskej dostihovej
moderny pre štarty v Bratislave dokázal získať džokejov
svetového kalibru ako Lester Piggott, Cash Asmussen, Pat

Eddery, Michael Kinane, Olivier Peslier, Lanfranco Dettori
a mnohých ďalších.
Vždy internacionálne zameraný dostihový funkcionár
a činovník sa významnou mierou pričinil aj o konanie 26
ročníkov Majstrovstiev Európy amatérskych jazdkýň (hostila ich Bratislava spolu s Viedňou, neskôr s Budapešťou),
založenie a činnosť Konferencie stredoeurópskeho turfu
(K.M.E.T., ktorého je Marián Šurda dodnes generálnym
sekretárom) a deviatich ročníkov spoločného dostihového projektu stredoeurópskych krajín „Central European
Cup“ (v rokoch 2000 až 2007 a 2010). O jeho medzinárodnom renomé svedčí aj skutočnosť, že ho v roku 2015
zvolili za člena Výkonného výboru Európskej a stredomorskej federácie dostihových autorít (EMHF), ktorého
zasadnutie sa v júli 2016 konalo práve v Bratislave.
Nekompromisný perfekcionista, neúnavný turfový propagátor a publicista, známy svojimi encyklopedickými
vedomosťami nielen z oblasti dostihov, ale o. i. aj futbalu, pôsobil tiež v rokoch 2000 až 2005 ako predseda Dozornej rady štátneho podniku Národný žrebčín Topoľčianky. V roku 2007 dostal ocenenie „Osobnosť Petržalky“.
K životnému jubileu všetko najlepšie a ešte veľa príjemných chvíľ medzi „koniarmi“ praje
ZCHKS
Foto: K. Němec
Dr. Šurda v spoločnosti dostihových legiend: vpravo
František Vítek (o. i. tréner Arvy, ktorá v r. 1988 vyhrala
československú trojkorunu), vľavo William Lord (víťazne
odjazdil Arvu v čs. Derby).

Svet koní
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SJF INFORMUJE
XIII. valné zhromaždenie SJF
Dňa 21. 5. 2018 sa vo Vígľaši konalo XIII. valné
zhromaždenie SJF. Na tomto VZ sa schválili „kozmetické“ úpravy Stanov SJF. Uskutočnila sa tiež voľba do orgánov SJF, kde ako člen Predsedníctva SJF za Východoslovenskú jazdeckú oblasť zostáva Janka Rindošová, Jaroslava
Ivana ako člena predsedníctva za Stredoslovenskú jazdeckú
oblasť nahrádza Viktória Murínová, člen predsedníctva – zástupca športovcov zostáva Marián Štangel, a tiež ako člen
predsedníctva – zástupca z radu činovníkov zostáva Marek
Horváth. Na XIII. VZ SJF sa volili aj zástupcovia Kontrolnej
komisie SJF za VSO – Vladimír Hura, zástupcovia Disciplinárnej komisie SJF za VSO – Anton Čižmárik, za SSO – Linda
Fraňová, za BAO – Igor Šulek a predseda Disciplinárnej komisie SJF – Andrea Machalová. Ukončený je aj audit SJF za rok
2017 prostredníctvom certifikovanej spoločnosti InfoAudit
– bez výhrad.

Úspechy našich jazdcov

Máme svetovú juniorskú jednotku
v endurance
Hrdo oznamujeme, že Lucia Supeková jun. je oficiálne
svetová jednotka v disciplíne endurance za rok 2017, čo
znamená 1. miesto v Endurance – Young Riders World Endurance Ranking!
Lucka, blahoželáme, želáme veľa úspechov a radosti
po náročnej sezóne, a tiež veľa síl do tej novej!

Miroslav Matúška tretí na CAI2* v maďarskom
Mélykúte

CVIJ2*.
−
Stella Strečková si vybojovala 3. miesto v kategórii
CVICh2*.

Historický úspech Michaela Bugana na CDI5*
Mníchov (GER)
10. – 13. 5. 2018 nás po prvýkrát v histórii na CDI5* pretekoch reprezentoval Michael Bugan. V náročnej a početnej
konkurencii postúpil so svojím koňom For President do Grand
Prix Special, kde si vybojoval konečné krásne 6. miesto.

Naše paradrezúrne jazdkyne Lucia
Krivosudská a Lucia Vladovičová splnili
kvalifikáciu na WEG 2018
12. – 15. 4. 2018 sa v českých Kraloviciach konali medzinárodné paradrezúrne preteky CPEDI3*. Lucia Vladovičová
(GRADE I) dosiahla najlepší výsledok 63,827 % v Individual
Test, a Lucia Krivosudská (GRADE III) dosiahla najlepší výsledok 63,294 % v Team Test. Obe tým splnili kvalifikáciu
na WEG 2018 v Tryone. Ako reprezentačný tréner s jazdkyňami bola Magdaléna Pokorná.

CAI3* Kladruby nad Labem
V dňoch 19. – 22. 4. 2018 sa v Kladruboch nad Labem konali medzinárodné záprahové preteky CAI3*. Miroslav Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky sa so svojimi koňmi Favory XII-6,
Neapolitano XI-45 a Siglavy XIII-21 v kategórii dvojzáprahov
umiestnil na výbornom 4. mieste a splnil si časť kvalifikácie
na MS.

V dňoch 31. 5. – 3. 6. 2018 sa v maďarskom Mélykúte konali CAI2* záprahové preteky.
Miroslav Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky predviedol
v kategórii dvojzáprahov so svojimi lipicanskými kobylami nádherné slovenské tango a obsadil v celkovom poradí
3. miesto.
Zároveň ďakujeme za reprezentáciu Jánovi Bírovi, ktorý
obsadil v kategórii jednozáprahov 10. miesto.

Piatok trinásteho nebol pre Davida Horvátha
vôbec nešťastný

David Horváth si vyskákal 1. miesto na Grand
Prix Bábolna (HUN)

Vďaka Sophii Lukáčikovej a jej koňovi Steppin With Class
hrala slovenská hymna na CRI3* v nemeckom Kreuthe. Sophia vybojovala úžasné 1. miesto v kategórii juniorov.

31. 5. – 3. 6. 2018 sa v maďarskej Bábolne konali medzinárodné skokové preteky. Organizátor sa na poslednú chvíľu
rozhodol súťaž družstiev juniorov pre nízku účasť štátov
zrušiť, a preto sa náš team musel popasovať s rýchlym prerozdelením našich juniorov. David Horváth si finálne vyskákal
krásne 1. miesto v Big junior tour 140 cm.

Bronislav Chudyba prvý na Grand Prix 2*
v rakúskom Ranshofen
24. – 27. 5. 2018 sa v rakúskom Ranshofene konali medzinárodné skokové preteky. Bronislav Chudyba si na koni
Lester IX vyskákal v kategórii Grand Prix 2* prvé miesto.

Na CVI Budapešť 2018 hrala slovenská hymna
11. – 13. 5. 2018 nás naši „voltižáci” reprezentovali
na CVI Budapešť.
−
Andrej Meňhert stál pri tónoch slovenskej hymny
na stupienku víťazov v kategórii CVICh2*, kde si vybojoval
1. miesto.
−
Sára Šoltészová si vybojovala 3. miesto v kategórii
10
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13. apríla 2018 vybojoval David Horváth so svojou kobylou
Salana krásne 1. miesto na CSI Linz (AUT) v kategórii mladé
kone.

Sophia Lukáčiková prvá na CRI3* (reining) ako
junior v nemeckom Kreuthe

Bronislav Chudyba splnil kvalifikáciu na WEG
2018 v americkom Tryone
Bronislav Chudyba si zabezpečil kvalifikáciu na Svetové
jazdecké hry 2018v americkom Tryone tým, že si 11. 3. 2018
v portugalskej Vilamoure v GP „vyskákal“ na koni Zapria
úžasné 3. miesto.

Michael Bugan vo finále na CDI4* Lier
(Belgicko)
Michael Bugan sa s koňom For President opäť raz zapísal
do povedomia svetovej drezúrnej verejnosti, keď sa na CDI4*
v Lier (Belgicko) v dňoch 28. 2. – 4. 3. 2018 dostal do finále,
v súťaži dvojíc zajazdil na 66,15 % a skončil na perfektnom
12. mieste. Do finále postupovalo 35 najlepších jazdcov.
V GP sa umiestnil na 22. mieste s výkonom 64,239 %, čo mu
pomohlo postúpiť do už spomínaného finále.
PhDr. Z. Bačiak Masaryková, PhD.
Foto: archív SJF

Svet koní
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MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2018

Každý tretí rok sa v maďarskom meste Hódmezővásárhely stretávajú chovatelia tradičného plemena koní
z Maďarska, Rumunska, Českej republiky a Slovenskej
republiky. V pôvodoch ich koní siahajú gény až k zakladateľovi plemena furioso – plnokrvnému žrebcovi Furioso (1836). Samotná výstava je stretnutím chovateľov
všetkých druhov hospodárskych zvierat. Na niekoľkých
predvádzacích plochách postavených z agátového dreva
s tradičným slameným krovom majú možnosť diváci vidieť všetky druhy a plemená hospodárskych zvierat chovaných v Maďarsku. V programe s hrdosťou prezentujú
národné plemeno maďarského stepného dobytka. Davy
ľudí prúdiace výstaviskom nás utvrdzuje v presvedčení,
že Maďari sú skutočne národ, ktorý má k poľnohospodárskej výrobe blízko. Množstvo mladých ľudí a detí
tmoliacich sa pri zvieratách, ktoré sme mali možnosť
vidieť, potvrdzujú, že o budúcnosť farmárov sa v Maďarsku nemusia obávať.
Na pozvanie maďarských chovateľov koní sa už
po piaty raz medzinárodnej výstavy zúčastnili i slovenskí chovatelia plemena furioso. V rámci výstavy koní
sa prezentovalo vyše 190 koní plemien nonius, gidran,
furioso, lipican a maďarský chladnokrvník. V konkurencii deväťdesiatich koní plemena furioso sa nestratili
ani naši chovatelia. V kategórii starších žrebcov svoju
dlhoročnú vysokú výkonnosť potvrdil plemenný žrebec
3692 Furioso XXXIV Red Fernet v majetku Ing. Kataríny
Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou. Uvedená chovateľka
12
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bodovala v silnej konkurencii 3 – 4-ročných kobýl, medzi
ktorými Przedswit XXXII-5 Red Panama obsadila druhé
miesto. Okrem Ing. Žiakovej sa výstavy zúčastnila aj
ekipa spoločnosti Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave
s plemenným žrebcom 3840 Catalin XV Váňa, a kobylou
4894 Przedswit XXIII-11 Vanilka, ktorá obsadila v silnej
konkurencii pekné šieste miesto. Catalin XV Váňa sa
prezentoval i v parkúrových pretekoch usporiadaných
pre tradičné plemená prezentujúce sa na výstave.
Okrem koní v majetku slovenských chovateľov sa výstavy zúčastnilo množstvo koní so „slovenskou pečaťou“.
V pôvodoch maďarských koní koluje krv žrebcov, ktoré
pôsobili a pôsobia v chove Furioso – North Star v rámci
medzinárodnej spolupráce. V pôvodoch maďarských
koní sa objavujú mená pepinierov ako North Star VIII
Rekord, North Star X Pupík, Catalin IV, Catalin VII, Furioso XV Honor, Furioso XVIII, Furioso XXVII Wigo, Furioso XXX Frodo. Svedčí to o vysokej úrovni chovu furiosa
na Slovensku.
Výstava v maďarskom Hódmezővásárhely potvrdila potrebu úzkej spolupráce pri šľachtení furiosa ako
málopočetného plemena koní v rámci jednotlivých
plemenných kníh v rámci EÚ. Uvidíme, čo prinesie
obdobie po 1. 11. 2018. Tento dátum je hraničným pre
implementovanie Nariadenia 262/2016 do národných
legislatív.
FG
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CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA 2018 – DVORY NAD ŽITAVOU

Po siedmy raz sa v Dvoroch nad Žitavou v dňoch 5. – 6.
júna 2018 uskutočnili „Celoslovenské dni poľa“ (CDP).
Hlavným poslaním akcie je prehliadka odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín, výstava
poľnohospodárskej techniky. Celoslovenských dní poľa
sa zúčastnilo 200 vystavovateľov z celého Slovenska.
Na výmere takmer 31 hektárov a na 742 pokusných
políčkach mohli návštevníci vidieť 35 druhov poľných
plodín jednotlivých odrôd od významných šľachtiteľov
a množiteľov odrôd pôsobiacich na Slovensku. Do projektu sa zapojili všetci dôležití hráči na trhu s prípravkami na ochranu rastlín a výživu. Celú výstavu dotvárala
veľká škála poľnohospodárskej techniky z dielne renomovaných výrobcov. Slávnostné otvorenie bolo za účasti predsedu Vlády SR Petra Pelegríniho. Počas dvoch
dní mala odborná a laická verejnosť možnosť účasti
na prednáškach k témam, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskou prvovýrobou.
Už po druhýkrát sa v rámci výstavy CDP prezentovali
i kolekcie hospodárskych zvierat. Samozrejme, že nemohli chýbať ani kone. V oddelení zvierat, ktorú po technickej stránke zabezpečovala firma VETIS, sa okrem
hovädzieho dobytka, oviec, kôz a hydiny prezentovala
i kolekcia koní. Diváci mali možnosť vidieť dve chovné
kobyly plemena norik muránsky (TV I-17 Jura, TV I-9 Kola
v majetku Jozefa Veterníka z Príboviec) a dve kobyly
plemena furioso (Furioso XXVI-25 SK Bóbita a Furioso IV
MT – 2 Fibika v majetku Kamila Líšku z Bratislavy a Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou).
Tradičnou súčasťou Celoslovenských dní poľa je orba
koňmi. I v tomto roku sa na pripravených políčkach prezentovalo sedem „oráčov“ s jednoradličnými pluhmi,
ktorí prezentovali historické dedičstvo našich predkov.
14
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V štartovom poli nechýbali matadori a pravidelní účastníci ako Zdeňek a Luděk Musilovi, Oskar Sněhota či Jozef
Halás. Zo slovenských „oráčov“ okrem už spomenutého
Jozefa Halása sa orby zúčastnil Ľubo Chromec, Martin
Veterník, a otec a syn Puvákoví s párom huculských kobýl.
Po slávnostnom otvorení orby pred hlavnou tribúnou začala orba podľa pravidiel orby. Na dodržiavanie pravidiel
dozerali a vyhodnotením orby boli poverení doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (SPU v Nitre) spolu s MVDr. Jaroslavom
Dražanom, prezidentom ASCHK (ČR). Po skončení orby
došlo k vyhodnoteniu jednotlivých políčok, pričom sa bralo do úvahy niekoľko faktorov ako je rozorávka, priamočiarosť rozorávky, hrebenitosť oráčiny pri orbe do skladu,
zapracovanie rastlinných zvyškov, hrebenitosť oráčiny pri
orbe do rozkladu, orba do rozkladu – ukončenie orby, priamočiarosť pri ukončení orby, zahlbovanie a vyhlbovanie
pluhu, celkový dojem z práce dvojzáprahu, upravenosť
furmana a čistota postrojov dvojzáprahu. Víťazom orby
jednoradličným pluhom v rámci orby dvojzáprahmi
v rámci Celoslovenských dní poľa 2018 sa stal Zdeňek
Musil s párom haflingov Bára a Šárka, druhé miesto
obsadil Jozef Halás s párom belgických kobýl Adéla
a Kiara. Tretí skončil Oskar Sněhota s párom sliezskych
norikov Jasánek a Nil.
Záujem divákov o orbu, nostalgické spomínanie starých gazdov zastavujúcich sa pri oráčoch, ich rady a polemiky, prečo to tomu-ktorému oráčovi nejde svedčia
o tom, že orba koňmi má stále svojich priaznivcov.
Už teraz sa môžeme tešiť na oficiálne otvorené
Majstrovstvá v orbe dvojzáprahmi, ktoré sa uskutočnia
8. 9. 2018 v Senohrade.
FG
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„NAJ“ KONE A CHOVATELIA ROKU 2017
Záver roka prináša rôzne rebríčky a vyhodnotenia najúspešnejších a najlepších. Preto príjemným
naštartovaním do nového obdobia práve v jarných
mesiacoch je aj rebríček a ocenenie NAJ, ktoré organizuje spoločnosť Slovenský Chov. Do tejto skupiny
úspešných slovenských chovateľov a majiteľov hospodárskych zvierat neodmysliteľne patrí aj skupina koniarov. Pri pohľade do tabuľky jednotlivých kategórií,
ktoré sa práve v tejto skupine vyhodnocujú, vidíme
ozajstných koniarov, ktorí týmto krásnym ušľachtilým
zvieratám zasvätili celý svoj život a odovzdávajú im
všetku svoju energiu.
Tak ako tradične, aj v roku 2017 sa Zväz chovateľov koní na Slovensku podieľal na zostavení rebríčka
NAJúspešnejších, kde sa vyhodnocovali tri kategórie
– slovenský teplokrvník, ktorý je najpočetnejšou populáciou v chove koní na Slovensku, kategória génových rezerv, lebo si vážime históriu, ktorú na svojich
chrbtoch tvorili práve tieto plemená, a kategóriu
chladnokrvných koní, ktoré symbolizujú silu a krásu
zároveň. Kone v jednotlivých kategóriách boli hodnotené podľa výsledkov výkonnostných skúšok, kde sme
hodnotili typ, exteriér, výkonnosť, výslednú známku.
V kategórii slovenského teplokrvníka sa nie všetky
kone podrobia výkonnostným skúškam, ale majitelia
ich testujú prostredníctvom vyššej formy kontroly
úžitkovosti, a práve výsledky z týchto chovateľských
šampionátov tvoria východzie podklady pre stanovenie rebríčka NAJ. Rozhodujúcim ukazovateľom pre
určenie umiestnenia v rebríčku vo všetkých kategóriách bola rodokmeňová hodnota.
V kategórii slovenský teplokrvník bolo hodnotených
23 koní, ktoré spĺňali tie najprísnejšie kritériá šľachtiteľského programu. Pri pohľade na mená chovateľov a majiteľov môžeme ozaj rozprávať o skutočných
koniaroch, lebo sú to mená, ktoré sa už stávajú chovateľským symbolom daného regiónu. Tretie miesto
v tejto spoločnosti úspešných obsadil Ing. Miroslav
Cigan zo spoločnosti JMC Lužany pri Topli, ktorí sú
zároveň chovateľmi žrebca CODEX z 3573 Daisy
(4518 Corelli) po 4577 Weston Coldrex. Žrebec sa
stal víťazom výkonnostných skúšok a rodokmeňová
hodnota 8,45 mu priniesla bronzové umiestnenie.
O tri desatiny lepšie hodnotenie v rodokmeňovej
hodnote a zároveň druhé miesto v tejto kategórii
obsadila kobyla WAVO LANETTE z 3677 Lordika
(3408 Lady‘s Lower) po Eldorado van de Zeshock.
Chovateľom a majiteľom Wavo Lanette a zároveň
víťaznej kobyly WAVO CHICCA z 4400 Chiquinquira
Wavo (968 Edminton) po 2997 Aristo – Z je spoločnosť Wavo Horses, s. r. o., Pusté Úľany. Táto
spoločnosť už dlhé roky patrí medzi najúspešnejších
chovateľov športových koní na Slovensku, a ocenenie
16
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„NAJúspešnejší“ práve v populácii slovenského teplokrvníka im s určitosťou patrí.
Druhou a zároveň aj najpočetnejšou kategóriou
boli génové rezervy, v ktorej boli hodnotené plemená lipican, shagya arab a furioso. V tejto kategórii už
tradične dominuje na popredných miestach Národný
žrebčín Topoľčianky, š. p. V minulom roku dominoval
s lipicanským žrebcom Conversano XIII-47, a v tomto roku s kobylou SIGLAVY XIII-21 z 706 Mirandela
(204 Conversano VI Gaetana) po 38 Siglavy XIII
Corvetta. Druhé miesto opäť v rukách Národného
žrebčína Topoľčianky so shagya arabskou kobylou SHAGYA XXX-18 z 667 Siglavy Bagdady III-11
(227 Siglavy Bagdady III) po 3701 Shagya XXX. Medzi úspešné topoľčiankarske kone sa svojou kvalitou presadila kobyla plemena furioso GIDRAN XXIII5 SK FIRÜZE z 3059 Furioso XVIII-4 Francisca
(3466 Furioso XII-35) po 2698 Gidran XXIII Gordon
zo spoločnosti Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave.
Tak ako v predchádzajúcej kategórii dominuje
NŽ Topoľčianky, š. p., tak v kategórii chladnokrvných
koní od začiatku konania tejto súťaže obsadzuje popredné miesta náš najväčší, ale zároveň najúspešnejší chovateľ a majiteľ Lesy SR, Stredisko chovu koní
Dobšiná. Kone norika muránskeho nesú v sebe nielen
pečať chovateľských podmienok lokality Muráň, ale
aj prísny a citlivý rukopis vedúceho chovu Ing. Vladimíra Šmelka. Môžeme si tak familiárne dovoliť
povedať, že „jeho“ kobyly sú NAJ. Tretie miesto
získala s 8,49 bodmi HS-71 TEREZA z 216 Jazva
(3414 Nuget z Podolia) po 4595 Hochberg Schaunitz XV. Druhé miesto obsadila kobyla ZS-43 TILDA z 222 Klaudia (4493 Galvani Diamant XIV)
po 4594 Zeisig Schaunitz XV. Víťazkou kategórie
chladnokrvných koní za rok 2017 sa stala kobyla
NN I-78 TAJGA z 202 Gosika (4474 Tischler Vulkan)
po 3414 Nuget z Podolia. Všetky tri kobyly pochádzajú z chovu a sú vo vlastníctve Lesov SR, Stredisko
chovu koní Dobšiná.
Pri celkovom hodnotení všetkých koní je potešujúce, že ich početný stav každoročne rastie. Ale ešte
väčšiu radosť nám všetkým robí stabilita chovov a ich
kvalitatívny nárast, ktorý máme možnosť sledovať
aj na medzinárodných chovateľských a športových
podujatiach.

Marko Halo

SHAGYA XXX-18

SIGLAVY XIII-21

NN I-78 TAJGA

ZS-43 TILDA

HS-71 TEREZA

GIDRAN XXIII-5 SK FIRÜZE

Slovenský teplokrvník 2017
P.č.

Meno koňa

Nar.

Pohl. Plemeno

Chovateľ

Majiteľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Wavo horses, s.r.o., Pusté Úľany

8.50

8.58

8.35

8.43

8.48

JMC Lužany

Ing. M. Cigan, JMC Lužany

8.54

8.39

8.59

8.54

8.45

ST

W. Ulan, Bratislava

W. Ulan, Bratislava

8.44

k

ST

J. Bechera, SHR, Stropkov

Z. Kuchár, Spišská Nová Ves

8.44

2013

k

ST

Agronofa, s.r.o., Vrbov

Z. Kuchár, Spišská Nová Ves

Galant M

2014

ž

ST

M. Mackovjak, SHR, Sp.N.Ves

M. Mackovjak, SHR, Sp. N. Ves

8.

Rivela *

2013

k

ST

Ing. M. Žucha, SHR, Dolné Srnie

M. Sýkora, Motešice

9.

Guidam de la Bryere

2014

ž

ST

ATREX, s.r.o., Spišská Nová Ves

10.

Wavo Aretha

2014

k

ST

Wavo horses, s.r.o., Pusté Úľany

1.

Wavo Chicca *

2010

k

ST

Wavo horses, s.r.o., Pusté Úľany

Wavo horses, s.r.o., Pusté Úľany

2.

Wavo Lanette

2014

k

ST

Wavo horses, s.r.o., Pusté Úľany

3.

Codex

2014

ž

ST

4.

Sesika *

2012

k

4.

Bonaqua *

2011

6.

Cassiopaya *

7.

Rod.h.
8.51

8.43
8.52

8.52

8.43

8.46

8.39

ATREX, s.r.o., Spišská Nová Ves

8.20

8.09

8.60

8.42

8.33

Wavo horses, s.r.o., Pusté Úľany

7.00

7.03

7.73

7.45

8.30

8.37

* Šampionát slovenského teplokrvníka 2017
Génové rezervy 2017
P.č.

Meno koňa

Nar.

Pohl. Plemeno

Chovateľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Rod.h.

1.

Siglavy XIII-21

2012

k

lip.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

Majiteľ

8.87

8.67

8.60

8.72

8.89

2.

Shagya XXX-18

2011

k

shag.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.33

8.26

8.83

8.50

8.65

3.

Gidran XXIII-5 SK Firüze

2013

k

fur.

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

8.40

8.11

8.08

8.15

8.60

4.

Neapolitano XIV-16

2011

ž

lip.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.46

8.16

8.35

8.34

8.58

5.

Neapolitano XIV-17

2011

ž

lip.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.56

8.23

8.42

8.42

8.51

6.

Siglavy Bagdady VIII-25

2011

k

shag.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.30

8.26

8.41

8.33

8.47

7.

Shagya XXV-47

2011

k

shag.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.27

8.16

8.57

8.36

8.46

8.

Conversano XIII-46

2012

k

lip.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.30

8.16

8.34

8.28

8.43

9.

Maestoso XV-4

2012

ž

lip.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.26

8.14

8.39

8.28

8.41

10.

Conversano XIII-37

2009

ž

lip.

NŽ Topoľčianky, š.p.

NŽ Topoľčianky, š.p.

8.02

8.02

8.37

8.15

8.35

* Šampionát slovenského teplokrvníka 2017
Chladnokrvné kone 2017
P.č.

Meno koňa

Nar.

Pohl. Plemeno

Chovateľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Rod.h.

1.

NN I-78 Tajga

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Majiteľ

8.40

8.40

8.78

8.56

8.51

2.

ZS-43 Tilda

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.33

8.31

8.75

8.50

8.50

3.

HS-71 Tereza

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.40

8.14

8.72

8.43

8.49

4.

NN I-83 Táňa

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.33

8.29

8.49

8.38

8.46

5.

HS-67 Timur

2013

ž

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

J. Mak, Malá Čausa

8.30

8.09

8.44

8.27

8.45

6.

HS-58 Toja

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.30

8.36

8.53

8.42

8.40

6.

HS-55 Tekla

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.07

8.05

8.66

8.31

8.40

8.

HS-69 Taška

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.13

8.17

8.56

8.33

8.39

8.

HS-63 Taverna

2013

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

8.30

8.18

8.41

8.29

8.39

10.

PE-39 Ozvena

2009

k

n. mur. Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná

Les-ov, s. r. o., Lipt. Teplička

8.20

8.14

8.49

8.30

8.35
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PLODNOSŤ ŽREBCA – ZÁKLAD ÚSPEŠNEJ REPRODUKCIE
Kone sú unikátne v rámci hospodárskych zvierat kvôli
ich selekcii do chovu, ktorá je založená na niekoľkých
hodnotených aspektoch. Hlavnými hodnotenými faktormi výberu žrebcov do plemenitby je zdravotný stav,
výkonnosť, rodokmeň a v neposlednom rade plodnosť
žrebcov. So zvýšeným trendom moderných reprodukčných technológií a transportom inseminačných dávok
je potrebné monitorovať plodnosť a kvalitu ejakulátu
žrebcov.
Jedným z čiastkových faktorov významne sa podieľajúcich na výsledkoch plodnosti kobýl je plodnosť
žrebca, ktorú významne ovplyvňujú genetické faktory
a faktory prostredia ako je klíma, výživa či manažment
chovu. Medzi tieto faktory patria aj extrémne klimatické výkyvy, dlhá doba prepravy alebo nevybilancovaná
kŕmna dávka. Nevyhnutnou súčasťou optimálnej reprodukčnej schopnosti je predovšetkým správna funkcia
endokrinného systému, respektíve riadenie produkcie
spermií a ich zrenie. Plodnosť žrebca nie je jediným
faktorom, ktorý má vplyv na úspešnú insemináciu kobyly. Treba dbať na optimálny čas inseminácie, správne
schladenie alebo zmrazenie semena, a dôležitá je aj
dĺžka transportu pri schladenom semene. Aby sme mohli
úspešne realizovať oplodnenie vybranej kobyly, musíme
zabezpečiť dôkladné morfologické hodnotenie spermií.
Toto hodnotenie je podstatnou zložkou analýzy semena
a poskytuje klinické neoceniteľné informácie pre zhodnocovanie chovateľskej spoľahlivosti žrebcov a potencionálnej plodnosti jednotlivých vzoriek semena.
Ejakulát hodnotíme na základe makroskopických
(objem, konzistencia, farba, vôňa), mikroskopických
(pohyblivosť, aktivita, hustota, koncentrácia, morfologická analýza), mikrobiologických (prítomnosť mikroorganizmov) a biochemických ukazovateľov (pH).
Po odbere ejakulátu od žrebca sa v bežnej laboratórnej praxi využíva vizuálny odhad percenta pohyblivých spermií pod mikroskopom. Využíva sa tiež
hodnotenie pohyblivosti spermií buď fotografickou
analýzou, alebo počítačom riadenou analýzou ejakulátu
(CASA).
Percento spermií s progresívnym pohybom pri optimálnej teplote bezprostredne po odbere je v rozmedzí
od 65 do 80 % (priemerne 75 %). Za progresívne pohybujúce spermie sa považujú tie, ktorých rýchlosť je
väčšia ako 20 µm.s-1. Pre inseminačnú dávku musí mať
ejakulát minimálne 60 % pohyblivosť spermií. Základná
charakteristika ejakulátu žrebca: objem 30 – 300 ml,
koncentrácia 0,05 - 0,3 x 106.ml-1, celkový počet spermií v ejakuláte 0,6 – 48 x 109.ml-1, pH 6,7 – 7,3. Celkový
počet spermií a objem ejakulátu závisí od frekvencie
odberov.

blivých spermií (%), DAP – priemerná vzdialenosť (μm),
DCL – krivočiara vzdialenosť (μm), DSL – priamočiara
vzdialenosť (μm), VAP – priemerná dráhová rýchlosť
(μm.s-1) [časovo závislá pohyblivosť hlavičky spermie
pozdĺž jej priamej dráhy], VCL – krivočiara rýchlosť
(μm.s-1) [časovo závislá pohyblivosť hlavičky spermie
pozdĺž aktuálnej krivočiarej dráhy vnímané ako dva rozmery pod mikroskopom], VSL – priama rýchlosť (μm.s-1)
[časovo závislá pohyblivosť hlavičky spermie pozdĺž jej
priamej línie medzi jej prvou a jej poslednou zistenou
pozíciou], STR – priamosť pohybu, LIN – priamočiarosť
[priamočiarosť krivočiarovej dráhy, vyjadrená ako VSL:
VCL], WOB – kmitanie [miera pre kmitanie (osciláciu)
aktuálnej dráhy okolo priemernej dráhy, vyjadrená
ako VAP:VCL], ALH – amplitúda laterálneho (bočného)
premiestnenia hlavičky (μm.s-1) [stupeň laterálneho
premiestnenia hlavičky spermie okolo priemernej
dráhy, ALH môže byť vyjadrená ako maximálna alebo
priemerná hodnota] a BCF – frekvencia krížových úderov
(Hz) [frekvencia, pri ktorej VCL križuje VAP].
Pri využívaní semena na insemináciu je významným
faktorom úspešnosti oplodnenia čas prežívateľnosti
spermií. Nie vždy je možné zabezpečiť insemináciu
okamžite po odbere. Semeno sa musí veľakrát prepravovať na dlhšie trasy, a preto je nevyhnutné zabezpečiť počas tohto obdobia transportu čo najvhodnejšie
podmienky, ktoré by zvýšili prežívateľnosť spermií.
Jedným zo spôsobov napomáhajúcich prežitiu žrebčieho semena je použitie konzervačných preparátov.
V našich podmienkach využívanie mrazeného semena
alebo distribúcia chladeného semena je bežnou súčasťou vyspelých chovateľov. Vzhľadom na to, že spermie
sú veľmi senzitívne bunky, výskum konzervačných médií
je významnou oblasťou výskumu mnohých výskumných
inštitúcií. Základom väčšiny konzervačných médií je
vaječný žĺtok alebo sušené mlieko, ktoré zabezpečujú
vhodný osmotický tlak a pH. Médiá taktiež obsahujú
zdroje energie, napr. glukózu, sacharózu, ďalej antioxidanty a iné cytoprotektívne látky. Antibiotiká sú pridávané tiež do konzervačných médií, ktoré eliminujú rast
bakteriálnych organizmov. V prípade kryokonzervácie
semena obsahujú aj kryoprezervačné látky.
V dnešnej dobe, kde pohyb koní a distribúcia žrebčieho semena nepozná hranice, je v záujme každého majiteľa kobyly, ktorú si chce dať pripusť, aby potenciálny
žrebec dosahoval kvalitu ejakulátu potrebnú na úspešné
oplodnenie. Seriózni majitelia plemenných žrebcov
k ponúkaným inseminačný dávkam prikladajú aj certifikát kvality žrebčieho ejakulátu.
Ing. M. Halo, Ing. F. Tirpák
Katedra fyziológie živočíchov, SPU v Nitre

Motilita spermií môže byť analyzovaná pomocou systému CASA (Computer–Assisted Semen Analysis – analýza
pohyblivosti spermií počítačovou technikou). Princípom
metódy je digitalizácia pohybu spermií – vyhodnocovanie jednotlivých krivočiar. Softvér vyhodnotí získané
dáta a výsledky znázorní na obrazovke. V rámci každého
merania systém CASA vyhodnotí parametre pohyblivosti
z minimálne 7 polí komôrky Makler Counting Chamber.
V každej vzorke sleduje parametre: MOT – percento pohyblivých spermií (%), PRO – percento progresívne pohy18
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HALL SHOWJUMPING TOUR DUNAJSKÝ KLÁTOV 2017/2018
Jazdecký areál Czajlik Ranch Dunajský Klátov v zimnej sezóne 2017/2018 nadviazal na tradíciu organizácie
seriálu zimných halových jazdeckých pretekov, tento raz
pod novým názvom HALL SHOWJUMPING TOUR. V mesiacoch október, november 2017 a február, marec 2018 sa
uskutočnilo celkovo 8 kôl v rámci štyroch dvojdňových
jazdeckých podujatí, ktoré vyvrcholili finálovým kolom
v sobotu 7. apríla 2018. V príjemnom prostredí univerzálneho jazdeckého areálu v Dunajskom Klátove,
v priestrannej vykurovanej jazdeckej hale 90 x 38 m
s vonkajším pieskovým opracoviskom 60 x 30 m, si mohli
zmerať svoje sily a zbierať skúsenosti jazdci všetkých
vekových kategórií. Organizátor už tradične zabezpečil
„full servis“ v podobe kvalitného ubytovania a stravovania pre jazdcov v penzióne, nachádzajúcom sa priamo
v jazdeckom areáli, ako aj ustajnenia pre ich konských
zverencov v halových a nových vonkajších boxoch. Aj
napriek rozmarom zimného počasia dokázal organizačný
tím v spolupráci s rozhodcovským zborom a sponzormi
jednotlivých cupov vytvoriť pohodovú atmosféru počas
celej série pretekov.
Súťaže pod taktovkou maďarských staviteľov parkúrov vo výškach 80, 100, 110 a 120/125 cm poskytli
širokú škálu možností pre začínajúcich jazdcov a kone,
ako aj pre pokročilých. Najmä parkúry na čas pre juniorov a seniorov svojou technickou náročnosťou preverili
schopnosti jazdcov a pripravenosť ich koní. Deti a juniori mali tak možnosť kvalitnej prípravy na nastávajúcu
športovú sezónu.
V prvej súťaži s názvom AGROREAL CUP (80 cm) si
víťaz odnášal vo finále víkendový wellnes pobyt v Maďarsku. Hlavnú cenu ako aj množstvo ďalších vecných
cien pre umiestnených venovala poľnohospodárska
spoločnosť AGROREAL Veľký Meder Ing. Andrei Maďaričovej. Táto súťaž vytvorila príležitosť pre začínajúcich
jazdcov aj pre pony jazdcov. Po deviatich kolách zvíťazila Sofia Čemická so 16-ročným valachom Lidércom (o:
Cannonball, m: Haluna) z JK RS Team Bratislava. Druhé
miesto si vybojovala Veronika Molnárová a Thar Lear
(o: Came Home, m: Azarina), tmavý hnedák plemena
A1/1 z JK Alexandria Hviezdoslavov. Na treťom mieste
skončila Nina Tóthová a 11-ročný slovenský teplokrvník
Quentin (o: 4546 Quality Star, m: 1729 Jurta) z JK RS
Team Bratislava.

a Eldorádo Hartago z JK Alberi Pezinok.
V súťaži CAVALOR WINTER CUP – JUNIORI (110 cm
na čas) zvíťazila 16-ročná Alexandra Machalová s ryšavým oldenburským valachom Nord Noble Fürst (o: Noble
Dancer, m: Gloria) z JK ISOKMAN Zvolen pred svojou
rovesníčkou Simonou Caňovou s kobylou ČT – Unywe LS
(o: 855 Palisco, m: 66/25 Unyveta) z JK RS Team Trnava. Na treťom mieste skončila 15-ročná Ema Henyigová
s KWPN valachom Axel (o: Riverman, m: Unique) z JK
Alexandria Hviezdoslavov. Štvrté miesto pripadlo asi
jedinému mužskému zástupcovi v súťaži – Norbertovi
Víghovi s hessenským valachom Peter Pan (o: Piano II,
m: Liane) z JK Czajlik Ranch Dunajský Klátov, a piate
dekorované miesto obsadila Katarína Jantáková a valach plemena KWPN – Antonio S (o: Orame, m: Upstairs
S) z JŠ Považany.
Seriálové súťaže uzatváral najvyššou technickou
náročnosťou a výškou 120/125 cm SIKKATON CUP, v ktorom si víťaz odnášal poukaz na predĺžený víkend v Ríme
a v tejto súťaži zaslúžene zvíťazil Igor Šulek s holštýnskym belušom Lafibolus (o: Landos, m: Ifra) z klubu Ranč
Palomino Bohunice pred svojou zverenkyňou Barborkou
Sokolovou s kobylou ST – Reyna Wavo (o: 3531 Balast, m:
3380 Ramona) z JŠ Topoľčianky. Tretie miesto pripadlo
Pavlovi Krišpinskému s plemenným žrebcom Cashman
Can (o: Corlando, m: Aconda) z JK Belá Dulice.
Víťazom a umiestneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník v októbri ...
Ing. A. Machalová

Súťaže pre deti a juniorov sa konali pod záštitou
spoločnosti CAVALOR, známeho predajcu kŕmnych zmesí a výživových doplnkov pre kone z Belgicka. Víťazi
jednotlivých kôl obdržali stužky, poháre a poukážky
na nákup v predajni Cavalor a vo finále si ešte odniesli
atraktívne vecné ceny.
V súťaži CAVALOR WINTER CUP v kategórii DETI (100
cm na optimálny čas) sa na prvom mieste umiestnila
14-ročná Sofia Čemická s maďarským športovým koňom
Lidérc z JK RS Team Bratislava pred jej rovesníčkami
– druhou Lillou Alföldy s bielym westfálskym valachom
Cantona R (o: Carpaccio, m: 4386 Laconda) z domáceho
klubu Czajlik Ranch Dunajský Klátov a treťou Danielou
Lichou s 10-ročným valachom Lord 12M (o: Lord Z,
m: Romina) z JK Alexandria Hviezdoslavov. Na štvrtom mieste skončila Veronika Molnárová a Thar Lear
a na piatom dekorovanom mieste Sofia Ontkovičová
20
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SLOVENSKÝ SKOKOVÝ PONY POHÁR

Na tohtoročnom Galavečere SJF v hoteli Tatra v Bratislave sa okrem oceňovania najúspešnejších jazdcov
minuloročnej sezóny uskutočnilo aj vyhodnotenie
štvrtého ročníka celoslovenskej seriálovej súťaže pre
mládež na koňoch pony – Slovenský skokový pony pohár (ďalej len SSPP). Pilotný projekt zameraný na rozvoj jazdeckého športu detí a mládeže vznikol v roku
2014, a popularita súťaže účasťou ako aj výkonnostnou
úrovňou z roka na rok rastie. Štvrtého ročníka SSPP sa
zúčastnilo celkovo 52 jazdeckých dvojíc, z toho 35 v kategórii detí a 17 v kategórii juniorov. Počítalo sa im 20
najlepších výsledkov zo súťaží pony v rámci sezóny 2017
na slovenských kolbiskách. V súťažiach pony stupňa „Z“
a „ZL“ si prišli na svoje tí najmenší, tí najlepší súperili
o popredné miesta v súťažiach „L“ až „ST“. Za finančnej pomoci Slovenskej jazdeckej federácie, ako aj sponzorov – firiem VETIS, EQUISTYLE, CAVALOR, VVS – Všetko pre chov, UNIAGRO, KTW AGRO a PROMODESIGN,
ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc a podporu,
bolo možné dôstojne oceniť prvých piatich v každej
kategórii. Ocenené deti aj juniori získali poháre a vecné
ceny zo sortimentu značkových jazdeckých potrieb pre
svojich konských zverencov v hodnote 500 – 400 – 300 –
200 – 100 eur.
V kategórii DETÍ (8 – 14 rokov) sa na 1. mieste umiestnila 12-ročná Paula Mošková s pony valachom SANS GENE
(o: 3590 Vardan, m.: 6975 Cintia) z TJ Žrebčín Motešice.
Paulínka sa s týmto mladým 5-ročným belušom v sezóne
2017 mohla pochváliť aj krásnym tretím miestom z MSR
v skoku v kategórii pony. Na druhom mieste tesným rozdielom skončila taktiež 12-ročná Alexandra Kiabová a 7-ročná belka plemena ČŠP MELISA (o: 2962 Hassan B, m:
58/634 Madlenka) z JK LINDA Malá Čausa. Tretie miesto
v SSPP obsadila 14-ročná Tereza Gulašová a 12-ročný
elegantný nemecký športový pony ZITNAS SIR ECKLEY
(o: Senator, m: Zitnas Eliza), obaja z JK Epona Mútnik.
22
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Na štvrtom mieste skončil len 9-ročný talentovaný Marco Bouma z JK Betty Bukovec, ktorý so svojou 13-ročnou
tmavou hnedkou LINDOU (o: 574 Sonet, m: Tata) pokoril
mnohé staršie súperky. Päticu umiestnených uzatvorila
opäť 12-ročná Klárka Mihulová a 11-ročná kobyla plemena SŠP, tmavá ryška ETNA-2 (o: 3437 Fain, m: Majka)
z JK ISOKMAN Zvolen.
V kategórii JUNIOROV zvíťazila a titul celkovej víťazky SSPP ako aj Výkonnostného skokového pony rebríčka
za rok 2017 si odniesla 15-ročná Alexandra Machalová
z JK ISOKMAN Zvolen a jej temperamentná kobyla plemena SŠP, 12-ročná ryška ERVA (o: 3437 Fain, m: Kata),
ktorá si zaslúžene už tretíkrát po sebe vyskákala v tejto
súťaži titul PONY ROKA. Druhé miesto získala dvojnásobná majsterka z MSR v skoku v kategórii pony Marianna Antalíková a 8-ročný valach Welsh part bred JURÁŠEK
– 3 (o: 2258 Quido/Quoniam III-16, m: Chauny) z klubu
Ranč Veľká Ves. Na treťom mieste skončila 16-ročná
Anna Lišuchová a kobylka TAYLOR (bez preukázateľného pôvodu) z JK Epona Mútnik. Štvrté miesto tohto
ročníka si odniesla 16-ročná Nina Rosinová a 9-ročná
tmavá hnedka ALKA PEGI (o: 2720 Pretoria Pegas, m:
Aissy) plemena Welsh part bred z JK Linda Malá Čausa.
Na piatom dekorovanom mieste sa umiestnila 15-ročná
Michaela Balážová, ktorá s 13-ročnou kobylkou plemena
hafling GAJLU (o: 3580 Allegro, m: 3324 Gejša) zbierala
umiestnenia nielen v skokoch, kde na MSR v skoku pony
skončila druhá, ale aj v drezúre.
Umiestneným blahoželáme a veríme, že ich dosiahnuté úspechy povzbudia k ešte lepším výsledkom a že
budú pozitívnym príkladom pre začínajúcich jazdcov
na koňoch pony ...
Ing. A. Machalová
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE

FURMANSKÉ SÚŤAŽE

Nová Bystrica - 28. 4. 2018
Posledný aprílový víkend sa už tradične stal
časom pre preteky v Novej Bystrici. 28. 4. 2018
za skôr letného ako jarného počasia sa začala
súťaž ťažných koní v jedno- a dvojzáprahoch.
Pod záštitou obce a ZCHKS sa dlho pripravované preteky mohli začať. Očakávaná účasť
viacerých pretekárov sa potvrdila, a tak aj tentokrát platilo nepísané pravidlo, že kôň, ktorý
súťaží v „páre“, sa následne v ten istý deň nemôže zúčastniť pretekov v jednozáprahoch.
Furmanského dňa sa zúčastnilo 19 furmanov
a 21 koní. Pri prehliadke trate 1. disciplíny si
pretekári hneď všimli novú podobu už zaužívanej trate, avšak nechýbali tradičné prekážky
ako „mostík“ či „voda“. Neuveriteľnú jazdu
predviedol Blaško Pavol, ktorý sa stal víťazom
prvej disciplíny. Po začiatočnom nezvládnutí prvých prekážok jeho kone doslova preleteli trať
a časovú stratu tak dobehli, a ešte aj zvíťazili.
Záludné „tlačenie“ dreva v ďalšej disciplíne
naozaj mnohých pretekárov potrápilo. Známy
dlhý krok a šikovnosť furmana Pavla Kitaša už
boli predzvesťou jeho víťazstva v 2. disciplíne
„Práca s drevom“. Dlho očakávaný a divákmi
najobľúbenejší „Ťažký ťah“ nebol taký jednoduchý, ako vyzeral. Počiatočné zlé odhadnutie
záťaže a následné priloženie ďalších kusov naozaj preverilo silu a ochotu koní. V poslednom
kole až dva páry koní dotiahli záťaž do cieľa,
a v tom prípade o lepšom umiestnení a teda aj
víťazovi rozhodoval čas. Najsilnejšími koňmi
dňa sa stali Antolek a Kuba od Miroslava Šulavu.
Bielu kokardu pripli na uzdy koní Princ a Cedrik
Lukáša Jurka. Dosiahnutá vzdialenosť 39,5 m
zabezpečila bronzovú medailu pre Pavla Kitaša.
Vďaka celodennej snahe a disciplinovanému
správaniu pretekárov hodnotím preteky v Novej
Bystrici ako veľmi príjemné. Putovný pohár starostu obce si domov tentokrát odniesol Lukáš
Jurko. Do Golianova k Pavlovi Kitašovi putovali
vecné ceny a medaila za druhé miesto celkového hodnotenia, a bronzovým účastníkom sa stal
Pavol Blaško s Rostandom a Opusom z Hričovského Podhradia. Zemiaková medaila pristála
v Turčianskych Kľačanoch u Ľubomíra Chromca,
a piate miesto patrí Patrikovi Játymu.
V preteku jednozáprahov si najlepšie počínal
Anton Zoššák s Pokrom, ktorí spoločne vyhrali
„Ťažký ťah“ aj celodenné hodnotenie. Najrýchlejšou „jednotkou“ dňa a tým pádom víťazom
prvej disciplíny sa stal Dollar Janka Francistyho,
ktorí obsadili celkové druhé miesto. Červenú
kokardu za 3. miesto v celkovom hodnotení si
na Oravu priviezli Nasalar s Milanom Ševčíkom.
Víťazom aj zúčastneným gratulujem a prajem
veľa úspechov do ďalších kôl.
Ďakujeme, Nová Bystrica.
Z. Podhorská
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Morovno – 15. 5. 2018
Morovnianska podkova – veľmi
obľúbená súťaž furmanov, ktorá si
získala aj priazeň divákov, o čom
svedčí už 14-ročná tradícia. Príjemné
slnečné počasie, ktoré nás sprevádzalo
celý deň, bolo sem-tam ohrozené
„čierňavou“, ktorá sa rútila z okolitých
kopcov. Tento ročník sa však zaobišiel
bez dažďa. Myslím, že mesto
Handlová, ZCHKS a rodina Dobrotková
pripravili v skutku príjemné podujatie
s množstvom stánkov a atrakcií.
Furmanského dňa sa zúčastnilo 16
koní a 8 pretekárov z celého Slovenska
a jeden zástupca z Českej Republiky.
O náročnosti trate 1. disciplíny
svedčia aj časy cez 4 minúty.
Do kopca, z kopca, „cúvačka“ či
„osmička“ a pomedzi to rozosiate
samé kužele dali pretekárom naozaj
zabrať. Najlepšie si počínali Rostand
a Opus Pavla Blaška, ktorý tento
rok v rýchlostnej disciplíne naozaj
vynikajú. Na druhú disciplínu „Práca
s drevom“ si organizátori pripravili
riadny kus surového dreva, pri
ktorom poniektorí vtipkovali, že to
nepotiahnu ani do cieľa alebo že to
dali už namiesto „Ťažkého ťahu“.
Domáci pretekár a organizátor Ľuboš
Dobrotka ale asi vedel čo robí,
a s náskokom skoro pol minúty pred
druhým Pavlom Blaškom zvíťazil
v tejto disciplíne. V „kráľovskom“
ťažkom ťahu sa netradične ťahali
sane. Koncovú hmotnosť 2 600 kg
do vzdialenosti 16,90
m dotiahli
mladé kone Titan a Liso Jozefa Vrecka,
ktoré mali na pretekoch premiéru.
Myslím, že predviedli vskutku krásny
výkon s veľkou ochotou a poslušnosťou
gazdovi. O 5 metrov menej záťaž
potiahli kone Ľuboša Dobrotku, čím
získali striebornú pozíciu v tejto
disciplíne, a tretie miesto vybojovali
kone Tibora Tótha.
Po súčte umiestnení z jednotlivých
súťaží bolo jasné, že s náskokom
dvoch bodov sa víťazom Morovnianskej
podkovy
stal
Ľuboš
Dobrotka.
Pomyselné
striebro
si
domov
odniesol Pavol Blaško, a na tretí
stupeň sa postavil tiež domáci,
Jozef Vrecko. Víťazom úprimne
gratulujem a organizátorom ďakujem
za zorganizovanie tak príjemného
dňa.
Tak snáď o rok zas v Morovne!
Z. Podhorská
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KÔŇ 2018 - PRIHLÁŠKA PRE CHOVATEĽOV

KÔŇ 2018 - PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP

na medzinárodnú výstavu koní „KÔŇ 2018“ v Trenčíne 25. 8. 2018,
ktorá sa uskutoční v Jazdeckom areáli Cedos Trenčín - Nozdrkovce

ktorý sa uskutoční v rámci medzinárodnej výstavy koní „KÔŇ 2018“
dňa: 24. 8. 2018, miesto: Hostinec nad stajňou v Trenčíne
Témy workshopu:
1.

Príprava koňa na výstavu s praktickými ukážkami prípravy koní (strihanie koňa, úprava hrivy, chvosta a nôh,
predvádzanie koňa)
Praktické ukážky budú realizované v areáli JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce

2.

Súčasná situácia v chove koní na Slovensku:
-

Stavy koní

-

Reprodukcia (prirodzená plemenitba, inseminácia)

-

Génové rezervy v SR (ZCHKS, NŽ Topoľčianky, š. p.)

-

Nová európska legislatíva – dopady na chov koní

Meno koňa:
Dátum narodenia:
Farba:
Pohlavie:
Plemeno:
Majiteľ (meno, adresa):
Chovateľ (meno, adresa):
Kategória:
e-mail / telefón:

OTEC:
MATKA:

Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia svoju účasť, resp. počet zúčastnených osôb potvrďte, prosím, zaslaním priloženej
návratky do 15. augusta 2018 na adresu:
zchks@horses.sk

resp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zväz chovateľov koní na Slovensku
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky

N Á V R AT K A
Na workshop dňa 24. 8. 2018 v Trenčíne záväzne prihlasujem ........ osôb.
Meno a adresa osoby, ktorá návratku zasiela:

...................................................................................................................................................

V ............................................. dňa ........................

.......................................................
Podpis prihlasujúceho

Pôvod:
Otec otca:
Matka otca:
Otec matky:
Matka matky:

Súťažné kategórie:
žriebätá 1-ročné (podľa plemennej príslušnosti) nar. v roku 2017
žriebätá do 2 rokov (podľa plemennej príslušnosti)
teplokrvné kobyly 3 – 4-ročné
teplokrvné kobyly 5 – 9-ročné
teplokrvné kobyly staršie
teplokrvné plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
génové rezervy: kobyly 3 – 4-ročné
génové rezervy: kobyly 5 – 9-ročné
génové rezervy: staršie kobyly
génové rezervy: plemenné žrebce
chladnokrvné kobyly 3 - 4-ročné
chladnokrvné kobyly 5 - 7-ročné
chladnokrvné kobyly staršie
chladnokrvné plemenné žrebce (mladšie 4 – 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
pony: kobyly 3-ročné a staršie
pony: žrebce
hafling: kobyly 3-ročné
hafling: kobyly staršie
hafling: plemenné žrebce
plnokrvný arab (žriebätá 1 – 3-ročné, mladé kobyly, staršie kobyly, plemenné žrebce)
shagya arab (žriebätá 1 – 3-ročné, mladé kobyly, staršie kobyly, plemenné žrebce)
netradičné plemená (fríz, westernové plemená ... )
Vyhodnotenie:
víťazi jednotlivých kategórií – Juniorský šampión - Šampiónka kobýl –
Šampión žrebcov – Šampión výstavy – Rezervný šampión – Najkrajší kôň výstavy (divácka súťaž)

Poznámka:
Výstava koní je prístupná pre kone spĺňajúce nasledovné podmienky: teplokrvné kone, génové rezervy, Or1/1,
hafling, chladnokrvné kone – POP 4 generácie; pony a ostatné kone, netradičné plemená – POP 3 generácie.
Každému vystavovateľovi, ktorý sa prihlási v stanovenom termíne, bude po ukončení výstavy uhradený príspevok
na jedného koňa vo výške 20,- € pre člena ZCHKS a 15,- € pre ostatných vystavovateľov.
(Kategória bude otvorená pre štyroch a viac prihlásených účastníkov, pri malom počte koní v kategórii sa kone
presúvajú o kategóriu vyššie. Génové rezervy: furioso, nonius, lipican, shagya, hucul, norik muránsky.)
Ustajnenie je zabezpečené pre cca 50 koní. Po naplnení ustajňovacích priestorov prihlásenými koňmi usporiadateľ
prijme prihlášku na výstavu bez zabezpečenia ustajnenia, pričom platí pravidlo skoršieho termínu prihlásenia.
Prihlášku na výstavu je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresu:
Zväz chovateľov koní na Slovensku, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, e-mail: zchks@horses.sk
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KÔŇ 2018
VÝSTAVA KONÍ
Trenčín - Nozdrkovce
24.- 25. august 2018

Cedos s.r.o. Trenčín

•

ZCHKS - družstvo, Topoľčianky

