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Keď otvárame posledné tohoročné číslo
nášho zväzového časopisu, uvedomíme si,
že už je tu opäť koniec roka. Obdobie,
v ktorom máme čas na bilancovanie
a prípravu plánov, ktoré chceme realizovať
v novom roku.
Aký bol vlastne rok 2019? Bol asi „rýchly“,
takéto prirovnanie dosť často používame,
ale ten jeho rýchly čas je daný hlavne
tým, že bol hlavne bohatý na chovateľské
a športové podujatia. Náš kalendár akcií
sme rozšírili o Kritériá mladých koní
so šiestimi kvalifikačnými kolami a finále,
ktoré sa konalo spolu so Šampionátom
mladých koní v Trenčíne - Nozdrkovciach.
Aj keď usporiadateľa a všetkých účastníkov
celou sobotou sprevádzal dážď, finále bolo
veľkolepé. Nielen výkonmi a organizáciou,
ale hlavne prajnou a príjemnou atmosférou,
ktorá vládla počas tohto sviatku chovateľov
teplokrvných koní.
Výkony furmanov vo finále celoročnej
súťaže boli opäť výborné. Účastníci pod
príjemným jesenným slnkom predviedli
krásu a silu svojich štvornohých partnerov,
a po náročnej sezóne sa z celkového
víťazstva tešil mladý Janko Francisty.
Vyvrcholením regionálnych chovateľských
výstav je už tradične celoslovenská výstava
KÔŇ 2019. Novinkou tohtoročnej výstavy bola
súťaž v predvádzaní koní stredoškolákmi. Ich
nadšenie a záujem potvrdil, že o budúcnosť
mladých ľudí v chove koní nemusíme mať
strach. Za veľkým úsilím organizátorov
a prácou vystavovateľov je ale tieň smútku
z nízkej diváckej účasti. Či je za tým
presýtenosť akcií alebo niečo iné, to je
na dlhšiu analýzu, ale určite je veľká škoda,
že o výkony a krásne chovateľské výsledky
bol tak nízky divácky záujem.
Vážení priatelia, členovia zväzu,
v tento čas, keď čítate riadky nášho
zväzového časopisu, v čas vianočný, prajem
Vám príjemné a pohodové vianočné sviatky,
strávené v kruhu najbližších. Prajem Vám
a Vašim blízkym čas oddychu, pokoja a veľa
zdravia, šťastia v novom roku 2020.
Marko Halo

Svet koní

1

INFOSERVIS

INFOSERVIS
PLEMENITBA

KRITÉRIUM MLADÝCH KONÍ 2019

Upozorňujeme všetkých majiteľov plemenných
žrebcov na povinnosť zaslať žiadosť o výber na rok 2020
na adresu ZCHKS. Tlačivo „Žiadosť o výber na rok 2020“ sa
nachádza na www.horses.sk. V prípade, že nie ste spokojní
s fotografiou Vášho žrebca v Katalógu žrebcov, zašlite
na adresu zchks@horses.sk nové foto v elektronickej podobe.
Plemenným žrebcom tých majiteľov, ktorí neodovzdali
Pripúšťacie registre za rok 2019, bude udelený výber na rok
2020 až po splnení podmienok platných pre zasielanie
plemenárskej dokumentácie. U žrebcov zaradených
do plemenitby v roku 2019 (na základe VS alebo vlastnej
výkonnosti) je potrebné doložiť stanovenie DNA typu,
u teplokrvných žrebcov aj RTG. Bez uvedených dokladov im
výber nebude zatiaľ udelený.

V roku 2018 sa na zasadnutí Rady plemennej knihy
slovenského teplokrvníka členovia rady vyslovili za pokus o reštart v minulosti úspešného projektu Kritérií
mladých koní (KMK), ktorý výraznou mierou v období
poslednej dekády minulého storočia ovplyvnil úroveň
prípravy mladých štvor- až šesťročných koní. Bolo
dohodnuté, že v prípade zabezpečenia finančných
prostriedkov zo strany MPRV SR sa v roku 2019 v rámci
jednotlivých regiónov uskutočnia po dve kolá KMK 4 až
6-ročných koní. Predstavenstvo ZCHKS na svojom zasadaní rozhodlo, že šesť kvalifikačných kôl zastreší i v prípade, že finančné prostriedky z ministerstva nebudú
poukázané. Na základe dohody boli uzatvorené zmluvy
o podmienkach organizácie KMK v rámci pretekov. Jednotlivé kolá KMK sa uskutočnili podľa dohody v JK RS
TEAM Bratislava (18. – 19. 5. 2019), JK Cedos Trenčín
- Nozdrkovce (5. – 16. 6. 2019), TJ Slávia UVLF Košice
(5. – 6. 5. 2019), JK Slávia Spišská Nová Ves (3. 8. 2019),
Hippoclub Liptovská Sielnica (20. – 21. 7. 2019) a JK Masarykov dvor Vígľaš - Pstruša (30. 8. – 1. 9. 2019).
Do jednotlivých kôl sa celkovo zapojilo 19 štvorročných,
21 päťročných a 30 šesťročných koní. Všetky kone,
ktoré absolvovali minimálne dve kolá (7 štvorročných,
14 päťročných a 16 šesťročných) sa zúčastnili finále
KMK, ktoré sa uskutočnilo v rámci Šampionátu mladých koní 2019 v Trenčíne - Nozdrkovciach.
V súvislosti s jednotlivými kolami je nutné spomenúť, že nie vždy organizátor zabezpečil podmienky,
ktoré vyplývali zo zmluvy. Výnimku tvorili súťaže
organizované na západnom Slovensku, kde boli KMK
súťaže vypísané pre jednotlivé kategórie samostatne.
V ostatných prípadoch akoby organizátori projektu
reštartu KMK neverili a vo väčšine prípadov boli jednotlivé súťaže len „príveskom“ komerčných súťaží.
Dobrý zvyk o predstavení koňa, jeho pôvode, chovateľovi a majiteľovi nebol zo strany väčšiny organizátorov
zabezpečený. Problémy, ktoré čiastočne vyplynuli
z prerušenej kontinuity pri KMK a čiastočne podcenením zmluvného vzťahu, boli predmetom zasadania
Rady PK slovenského teplokrvníka, kde boli prijaté
opatrenia.
V prípade, že projekt KMK má pokračovať i v roku
2020, je potrebné, aby boli pre organizáciu jednotlivých kôl vybraté subjekty, ktoré tento typ súťaže chcú
robiť, majú na to materiálno-technické podmienky,
ako aj povrch kolbiska.

KALENDÁR AKCIÍ NA ROK 2020
Žiadame všetkých organizátorov akcií súvisiacich
s koňmi (výstavy, furmanské preteky, dni koní, zvody), aby
termíny podujatí zaslali na adresu ZCHKS do 15. 1. 2020.
Na základe týchto hlásení bude vytvorený centrálny kalendár
na rok 2020.

Sumár počtu štartujúcich v jednotlivých kategóriách

JURAJ CIGAN NÁS OPUSTIL
Dňa 19. novembra 2019 zasiahla slovenskú
chovateľskú verejnosť smutná správa. Vo veku 88 rokov
nás navždy opustil Juraj Cigan, dlhoročný chovateľ koní
a organizátor jazdeckých podujatí na východnom Slovensku.
V obdobiach, ktoré koňom na poľnohospodárskych
družstvách nepriali, ako predseda družstva v PD Giraltovce
rozvoj chovu koní vždy podporoval. K láske ku koňom viedol
i svojich dvoch synov, ktorí chovateľskú a jazdeckú štafetu
prevzali a úspešne ju v Lužanoch rozvinuli.
Česť jeho pamiatke!
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Miesto

4-ročné kone

5-ročné kone

6-ročné kone

Bratislava

5

9

13

Košice

2

4

6

Trenčín

11

9

15

Sielnica

4

7

10

SNV

2

4

5

Vígľaš

5

3

2

Spolu koní

19

21

30

Spolu štartov

29

36

51

FG

ZASADANIE RADY PK SLOVENSKÉHO
TEPLOKRVNÍKA

JOZEF JÁTY ROZŠÍRI RADY
ŠESŤDESIATNIKOV

Na základe pozvánky predsedu Rady plemennej knihy slovenského teplokrvníka sa 5. 10. 2019 uskutočnilo
v Trenčíne - Nozdrkovciach zasadanie Rady PK ST.
Prítomní členovia rady PK: prof. Ing. Marko Halo, PhD., MVDr. Ján Cigan, Ing. František Grácz, Peter Mackovjak, Ing. Ivan Podolský. Ospravedlnil sa
MVDr. Vladimír Hura, PhD. (zaslané písomné stanovisko).
Program:

1)
2)
3)
4)

Otvorenie
Aktuálne otázky v chove koní ST v SR
KMK 2019 – vyhodnotenie
Rôzne

Všetkých prítomných privítal predseda Rady PK slovenského teplokrvníka prof. Ing. M. Halo, PhD.
K bodu 2) Podľa štatistických ukazovateľov je populácia ST najpočetnejšou v rámci chovu koní v SR a tvorí
1/5 celkového počtu koní. V populácii aktívne pôsobí 25
plemenných žrebcov. Z uvedeného počtu je päť žrebcov
s výkonnosťou „ST“, osem žrebcov s výkonnosťou „T“.
Dva mladé žrebce sú vo vyššom stupni testácie.
K bodu 3) Ing. F. Grácz informoval prítomných o stave
v projekte KMK. Uskutočnilo sa všetkých šesť kôl a finále v zmysle záverov z predchádzajúceho zasadania rady
PK v roku 2018. Poukázal na nízky počet súťažiacich
najmä v kolách na východnom Slovensku, ako aj spájanie súťaží KMK s ostatnými súťažami.
K bodu 4) Členovia rady PK sa venovali budúcoročnému modelu KMK. Bolo dohodnuté, že v roku 2020 budú
v prípade pokračovania projektu KMK pre jednotlivé
súťaže nasledovné výškové kritériá prekážok:
do 30. 6.

od 1. 7.

Finále KMK +
Šampionát ml. koní

4-ročné kone

100

110

2 x 110

5-ročné kone

110

120

2 x 120

6-ročné kone

120

130

2 x 130

7-ročné kone

135 – 140

Zároveň by zmluvy uzatvorené medzi ZCHKS a jednotlivými organizátormi mali obsahovať podmienky ako samostatnosť jednotlivých súťaží v rámci jazdeckých pretekov, podmienky rozdeľovania finančných prostriedkov,
ktoré by zaistilo prerozdelenie finančných prostriedkov
pre všetkých súťažiacich s čistým parkúrom rovnakým
dielom ex aequo, pričom by sa finančné prostriedky
zasielali jednotlivým súťažiacim na účet po doručení
oficiálnych výsledkov a poukázaní finančných prostriedkov zo strany MPRV SR. Projekt KMK je potrebné prezentovať formou predstavenia koní vo formáte: meno koňa,
plemenná príslušnosť, pohlavie, pôvod (otec, matka,
otec matky), majiteľ, chovateľ.

V tomto predvianočnom čase, 14. decembra, oslávi
Jozef Játy 60 rokov svojho života, pričom viac ako polovicu z toho mu spoločnosť robia kone.
Narodil sa v malej obci Pšurnovice, ktoré patrí
pod mesto Bytča. Základnú školu navštevoval v Bytči. Po skončení SPTŠ v Žiline v roku 1979 nastúpil
do poľnohospodárskeho družstva v Bytči ako vedúci
rastlinnej výroby. V PD odpracoval 13 rokov. Po roku
1989 začal podnikať v lesníctve, kde pracuje i s tromi
synmi. K pomocníkom pri ťažbe neodmysliteľne patria
traktory a samozrejme kone. Zoznámil sa s Tónom Trnkom z Dohnian, ktorého záľubou boli tiež kone. Spolu
najskôr zbierali skúsenosti na Morave a neskôr, v roku
1999 zorganizovali prvé letné furmanské preteky v SR.
Ich spoločný pár Dárek – Nastor zaznamenal množstvo
víťazstiev. Neskôr bol Jozef Játy jedným z hlavných
iniciátorov založenia súťaže „O pohár ZCHKS“. V začiatkoch mu ako furmanovi robil pomocníka vtedy
ešte len pätnásťročný Patrik. Neskôr si úlohy vymenili,
a dnes na furmanských súťažiach doma i v zahraničí
vídame dvojicu otca a syna Játyových, kde už úlohu
pomocníka prebral Jozef. Okrem aktívneho súťaženia je rozhodcom furmanských súťaží. Pravidelne sa
zúčastňuje bonitácií v Dobšinej a chovateľských akcií
v ČR. Pamätné je víťazstvo syna a otca Játyových
v Dobšinej v roku 2013. Okrem množstva čiastkových
víťazstiev doma i za hranicami Slovenska hádam
najcennejšie je víťazstvo z roku 2016 z Trenčína
- Nozdrkoviec. Játyovci dlhodobo zapriahajú pár Litvor – Maček, pričom Litvor si plní i úlohu plemenníka
v populácii norika muránskeho ako plemenník Galvani
Diamant IV. Jozef ako správny dedo zasväcuje do tajov furmanstva i vnuka Filipa, ktorý pravidelne chodí
na všetky furmanské súťaže. Pyšný dedko sa teší, že
pomyselné opraty po Patrikovi preberie Filip.
Jozef, do ďalších rokov s koňmi Ti prajeme veľa
zdravia, dobrých koní a priateľov.
ZCHKS
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JESENNÉ BONITÁCIE

BLAHOŽELÁME
ING. MIROSLAV TÁROŠ UŽ PATRÍ
K SEDEMDESIATNIKOM

ŠCH PLEMENA NORIK MURÁNSKY
– DOBŠINÁ, 16. – 17. 10. 2019
16. októbra 2019 komisia vykonala prehliadku odchovu mladých koní na pastve (Veľká Lúka, Pod Hanisej).
Kondičný stav mladých koní na pastve je na veľmi dobrej úrovni, a obe stáda sú vyrovnané a vo veľmi dobrom
type.
17. októbra 2019 bolo výberovej komisii predvedených 6 norických plemenných žrebcov (1 žrebec
v zmluvnej držbe) a 1 huculský žrebec (v zmluvnej držbe), 50 norických plemenných kobýl, 3 huculské kobyly
a 22 cucavých žriebät. Všetky kone boli vo výbornom
kondičnom a zdravotnom stave, s dobrou korektúrou
kopýt. Ustajňovacie priestory boli vybielené a veľmi
dobre pripravené k jesennej bonitácii. Typová a exteriérová skladba predvedeného stáda je vyrovnaná
a na požadovanej úrovni chráneného chovu. Výberová
komisia pozitívne hodnotila vekové zloženie základného
stáda plemenných kobýl. Predvádzanie koní bolo vykonávané na úrovni ŠCH.
Výberová komisia podala návrh na vyradenie kobyly
199 TV-16 Finta zo základného stáda z dôvodu reprodukčných problémov. Celková úroveň chovu koní je
na vysokej úrovni, čo odzrkadľuje kvalitnú dlhoročnú
šľachtiteľskú a chovateľskú prácu.

ŠCH PLEMENA FURIOSO – CETUNA
A MOTEŠICE, 22. 10. 2019
Bonitácia chráneného chovu začala v odchovni mladých žrebcov v objekte Cetuna prehliadkou jej ustajňovacích priestorov. Predvedených bolo 5 žrebcov z ročníka 2017 a 13 žrebčekov – ročník 2018. Z predvedených
mladých žrebcov komisia vyradila: Przedswit XXXIV-14
Walibuk, Furioso XLII-14 Red Monet, Gidran XX-11
Winetou, Red Martel, Valentín, Waldemar (exteriér,
telové miery). Kondičný stav v odchovni žrebcov v stredisku Cetuna po problémoch z jesene 2018 a jari 2019
je na úrovni ŠCH.
Po skončení bonitácie na objekte Cetuna sa komisia presunula do Motešíc, kde na štvrtom dvore boli
najskôr predvedené plemenné žrebce v počte 6 ks.
Štyri plemenné žrebce plemena furioso a jeden plemenný žrebec A1/1 Fairlypi sa nachádzajú v chove SHR
Ing. Žiaková, Hrašné. Zo žrebcov po výkonnostných
skúškach boli predvedené žrebce 3893 Catalin XVII
Saigon, 3878 Furioso XLV Flótás, 3894 Przedswit XXXVII
Šafran. Žrebce sú v ďalšej testácii. Kondičný stav predvedených žrebcov je vynikajúci. Ďalej bolo predvedených 24 plemenných kobýl základného stáda a 8 kobýl
získaných nákupom zo zemského chovu bez výkonnost4
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ných skúšok, ako aj dorast kobýl z ročníka 2017 – tri kobyly a z ročníka 2018 – trinásť kobýl. Deväť kobýl po VS
je testovaných vo vyššom stupni výcviku. Kondičný stav
koní v Motešiciach – kategória chovné kobyly, ako aj
stav mladých kobýl je na úrovni zodpovedajúcej ŠCH
(kondícia najlepšia za posledných 6 rokov). Komisia pozitívne hodnotí žriebätá z ročníka 2019, najmä žriebätá
po Przedswit XXXIII.

PREHLIADKA CHOVU SLOVENSKÉHO
ŠPORTOVÉHO PONY – VEĽKÉ POLE,
5. 11. 2019
Prehliadka chovu slovenského športového pony
na Veľkom Poli sa uskutočnila v náhradnom termíne,
5. novembra 2019. Komisia v zložení prof. Ing. M. Halo, PhD., Ing. F. Grácz a Ing. B. Sokolová si prehliadla
základné stádo žrebcov a kobýl, ktoré je kondične
na vynikajúcej úrovni. Jedenásť narodených žriebät
z pätnástich pripustených kobýl svedčia o vynikajúcich
reprodukčných ukazovateľoch. Chov je konsolidovaný.
Pôsobením žrebca 920 Bonsay sa rozšírila krvná základňa, ktorá dlhodobo vykazovala príbuznosť na plemenné
žrebce Shalom 775 a Branco. K rozšíreniu krvnej základne pomôže aj zaradenie nepríbuzného žrebca Ilarion
po 1150 Klootwijkhoeve`s Vidar.
FG

10. 10. 2019 sa dožil významného životného
jubilea Ing. Miroslav Tároš. Narodil sa v Nitre.
Po skončení základnej školy začal navštevovať Strednú
veterinárnu školu v Nitre. Spolu s Ing. J. Kovalčíkom
a Ing. Galouskom boli jednými z prvých členov JO pri
VŠP v Nitre (dnes SPU v Nitre). Po skončení strednej
školy a absolvovaní VŠP pracoval ako zootechnik
v Novom Tekove. Najskôr na objekte Pod vinicou.
Neskôr pôsobil v Novom Tekove ako hlavný zootechnik
až do roku 1989. Po turbulentnom roku 1989 najskôr
podnikal. V poslednej dekáde minulého storočia, ktorá
bola pre kone mimoriadne nepriaznivá, najskôr riadil
žrebčín a neskôr aj žrebčinec Motešice. Po privatizácii
Motešíc sa vracia do žrebčína Nový Tekov ako riaditeľ.
Bohužiaľ stav, v ktorom prebral Nový Tekov, bol natoľko
vážny, že sa mu žrebčín nepodarilo v pôvodnej podobe
zachrániť. O tom, že Nový Tekov bol jeho osudom,

svedčí i skutočnosť, že sa sem po niekoľkých rokoch
vracia znovu ako vedúci chovu, tentokrát však lipicanov.
Okrem koní je Miro zanietený holubár.
Do ďalšieho života Ti, Miro, prajeme veľa zdravia!
ZCHKS

MVDR. VLADIMÍR HURA, PHD.,
ŠESŤDESIATNIKOM
Tento rok sa významného životného jubilea 60 rokov
dožíva MVDr. Vladimír Hura, PhD.
Vlado Hura sa narodil 3. 12. 1959 v Prešove.
Základnú školu aj gymnázium absolvoval v Košiciach.
Následne úspešne ukončil vysokoškolské štúdium
na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach a zamestnal
sa na tejto škole ako asistent na Katedre pôrodníctva
a gynekológie. Dnes pôsobí ako vysokoškolský pedagóg
na Klinike koní na rovnakej vysokej škole, len s novým
názvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Už ako desaťročný bol členom Jazdeckého oddielu
Slávia Vysoká škola veterinárska Košice, v ktorom neskôr
pod vedením prvého trénera MVDr. Michala Bartíka
získaval svoje prvé vážnejšie jazdecké skúsenosti.
Jeho prvým úspešným parkúrovým koňom bol Sorbit,
s ktorým sa ako junior stal v roku 1975 majstrom
ČSSR v družstvách. V tom istom čase sa zúčastnil
aj majstrovstiev republiky v drezúre s Varínom.
Nasledovali ďalšie športové, tentoraz už len parkúrové
kone, ako neskôr úspešný plemenný plnokrvný žrebec
Lombard po Negresco, s ktorým dosiahol výkonnosť
140, kobyla Andrea, plnokrvný žrebec Madin, Kongo,
Sázava, Karát, Pastel, Geta alebo Clarengo, s ktorými
absolvoval parkúry s výškou 130. Pritom treba
podotknúť, že všetky kone od mlada sám vytrénoval
na uvedenú úroveň. Aj po presťahovaní jazdeckého
oddielu na terajšie pôsobisko Na Popradskej ceste
okrem pokračovania v aktívnej jazdeckej činnosti,
keď aj tento rok ešte pretekal na úrovni 130, je aj
staviteľom parkúrov a trénerom. Do základov jazdectva
zaúčal a neskôr aj skokovú prípravu venoval viacerým
juniorom, napr. Rasťovi Mikulovi, Jane Sopkovej, Nine
Nálepkovej, Samuelovi Paľovi a mnohým ďalším. Okrem
jazdeckej školy a tréningu juniorov sa venuje v rámci
UVLF aj výučbe študentov v predmetoch Jazdectvo
a Výcvik a rehabilitácia koní.

Vlado Hura je hlavne na východnom Slovensku medzi
chovateľmi známy v praxi hlavne vďaka svojej už skoro
30-ročnej práci gynekológa a inseminátora, keď veľa
chovateľov túžobne čaká na jeho pozitívne potvrdenie
gravidity pripustených kobýl, v čom je Vlado už v ranom
štádiu neomylný. Aj zodpovedný prístup k inseminácii
kobýl radí Vlada Huru k odborníkom v tejto oblasti. Sám
Vlado Hura je tento rok úspešným chovateľom žriebäťa
zo svojej kobylky Geta po Quirinus.
Okrem časovo náročných pracovných povinností,
jazdeckých a trénerských činností je aj členom ZCHKS,
ako aj pravidelným členom komisií výkonnostných
skúšok žrebcov slovenského teplokrvníka ...
Vlado Hura sa v súkromnom živote teší zo syna Vladka
a dcéry Moniky, ktorá ho tento rok vďaka vnučke Nelke
zaradila aj do kategórie „dedko“.
Vladimírovi Hurovi touto cestou želáme do ďalších
rokov veľa zdravia, úspechov nielen v práci, ale aj v jeho
športovom, trénerskom, chovateľskom a v neposlednom
rade v súkromnom živote.
ZCHKS
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Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, zabezpečuje kontrolu úžitkovosti koní plemien, ktorým vedie
plemenné knihy. V roku 2019 sa výkonnostné skúšky
žrebcov a kobýl chladnokrvných plemien koní uskutočnili
v rámci bonitácie koní v ŠCH Dobšiná a na žiadosť majiteľov M. Žabku a J. Halása v Badíne. Priebeh týchto skúšok
bol zmapovaný v predchádzajúcich číslach časopisu Svet
koní.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY
TEPLOKRVNÝCH ŽREBCOV
V zmysle metodických pokynov sa v mesiaci máj
uskutočnili predvýbery teplokrvných žrebcov v Nitre
a v Hrabušiciach. Predvýberov sa zúčastnili štyri žrebce
a všetky boli zaradené do testu. V priebehu testácie bol
žrebec Grand Ches vyradený z dôvodu kastrácie. U žrebca
Skyzul majiteľ požiadal o možnosť absolvovať VS v roku
2020. Nakoľko v teste prípravy na výkonnostné skúšky zostali dva žrebce, došlo k zlúčeniu výkonnostných skúšok
žrebcov slovenského teplokrvníka s výkonnostnými skúškami furiosa, ktoré sa uskutočnili v Bukovci pri Myjave
25. 10. 2019. Spoločnosť Suelin, s. r. o., dlhodobo rozvíja
jazdecký areáli v Bukovci. Dobudovanie krytej haly vytvorilo podmienky pre uskutočnenie výkonnostných skúšok
v tomto areáli. Ďalším z faktorov bola početnosť žrebcov
a kobýl prihlásených na výkonnostné skúšky zo strany
Suelin, s. r. o. Platí nepísané pravidlo, že v prípade podmienok sa skúšky výkonnosti konajú v subjekte, ktorý má
prihlásený najväčší počet koní. Súčasťou výkonnostných
skúšok žrebcov boli aj skúšky kobýl. Nádych medzinárodnosti dodala akcii účasť českého majiteľa Ing. P. Galatíka, ktorý dlhodobo spolupracuje s Plemennou knihou
slovenského teplokrvníka a furiosa a niektoré svoje kone
registruje v Slovenskej republike. Je to trend, ktorý prináša globalizácia, a pravdepodobne sa mu nedá vyhnúť.
Podmienky pre výkonnostné skúšky boli na dobrej úrovni.
Do budúcnosti bude potrebné zlepšiť povrch na vonkajšej
jazdiarni pre test v parkúre. Celkovo výkonnostné skúšky
absolvovali dva žrebce a jedna kobyla slovenského teplokrvníka, štyri žrebce a tri kobyly furiosa.

JESENNÉ VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY
CHLADNOKRVNÝCH KONÍ
V rámci jesennej bonitácie sa 16. 10. 2019 v Dobšinej
uskutočnili výkonnostné skúšky dvoch žrebcov a dvoch
kobýl z populácie chladnokrvných koní. Zo žrebcov sa
na skúškach prezentoval poľský chladnokrvník Brokát
a importovaný rakúsky norik Tornádo Vulkan XIV. Z kobýl
výkonnostné skúšky absolvovala importovaná rakúska
norická kobyla Gyna a norická kobyla Gambi - 18 Valika.
Skúšky prebiehali v štandardných podmienkach.
Pre západné Slovensko sa miestom výkonnostných skúšok
stal Gazdovský dvor v Branove, ktorý prichýlil päť chladnokrvných žrebcov, dve kobyly plemena českomoravský
belgik a dve kobyly norika muránskeho. Skúšok v Branove
sa okrem majiteľov koní, ktoré absolvovali výkonnostné
skúšky, zúčastnilo množstvo priaznivcov chladnokrvných
koní. I napriek nepriazni počasia si výkonnostné skúšky nenechal ujsť MVDr. C. Bonta – nestor chovu koní v súkromnom ponímaní, ktorý kone choval i v čase, keď boli považované za buržoázny prežitok. Dovoz waleského žrebca
Branco, ktorý sprostredkoval práve MVDr. Bonta, v ďalšom
období výraznou mierou ovplyvnil vznik plemena sloven6
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ský športový pony. V Gazdovskom dvore v Branove sme
mali možnosť vidieť v družnej debate MVDr. E. Morvaya
– emeritného riaditeľa ZCHKS, a MVDr. L. Škovránka
– dlhoročného chovateľa chladnokrvných žrebcov, ktorý
medzi prvými v deväťdesiatych rokoch minulého storočia
zaradil do plemenitby jedného z prvých chladnokrvných
súkromne vybratých žrebcov (3417 Neguš). Výkony žrebcov a kobýl si prišli pozrieť chovatelia i rozhodcovia furmanských súťaží Ľ. Kamas a J. Játy a mnoho ďalších. Trať
ovládateľnosti aj dištančnú jazdu pripravil Marek Kitaš.
V rámci výkonnostných skúšok žrebcov sa predstavili dva
noriky muránske, jeden belgik, jeden čmb a jeden predstaviteľ plemena flámsky kôň.
Na základe skúseností z výkonnostných skúšok v Dobšinej a Branove bude potrebné zaujať stanovisko k účasti
plemien, u ktorých ZCHKS nevedie plemenné knihy a ich
zaradenie nie je povolené ani v štatútoch plemenných
kníh. V rámci diskusie niektorých členov Rady PK chladnokrvných plemien koní bude potrebné pre budúce obdobie
prijať rozhodnutie, ktoré by žrebcom tých plemien koní,
u ktorých sa nevedie plemenná kniha v SR, umožnilo pôsobiť v plemenitbe v SR len na základe zaradenia do plemenitby v krajine pôvodu. Komisia by sa vyhla hodnoteniu, ktoré môže byť v rozpore s podmienkami zaradenia
žrebca určitého plemena v krajine pôvodu. V súvislosti
s absenciou testačných staníc, keď sa test jednotlivých
žrebcov uskutočňuje u majiteľa, bude v budúcnosti
potrebné reagovať na známky za výcvik v teste, ktoré
v súčasnej podobe majú koeficient dva a nezobrazujú
skutočnú prípravu.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY
SLOVENSKÉHO ŠPORTOVÉHO PONY
V rámci prehliadky chovu SŠP na Veľkom Poli sa uskutočnili výkonnostné skúšky jedného žrebca a dvoch kobýl.
I napriek náročným poveternostným podmienkam za neustáleho dažďa všetky tri kone pôsobili istým dojmom.
Dlhodobo je na Veľkom Poli cítiť rukopis systematickosti.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY
KOBÝL PLEMENA NONIUS
Nonius ako plemeno stojí dlhodobo na okraji záujmu.
V tomto roku však Marcela Viochnová so žrebcom Šarkan
účasťou na Majstrovstvách sveta mladých koní v maďarskom Mezőhegyesi ukázala cestu možného využitia tohto
plemena. Ďalšou akvizíciou, ktorú Marcela Viochnová v roku 2019 testovala, bola kobyla Nonius XIX-23 Tinka. Táto
exteriérovo vysoko hodnotená kobyla absolvovala v roku
2019 drezúrne a záprahové súťaže. Na základe výsledkov
vlastnej úžitkovosti a lineárneho hodnotenia exteriéru
bola kobyla zaradená do HPK plemena nonius.

Sumár výsledkov VS za rok 2019
Slovenský teplokrvník - žrebce - Bukovec pri Myjave
Pč

Meno koňa

Nar.

Majiteľ

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Eliot Braun

2016

Rýdzi Ivan, Pezinok

8.20

7.76

7.85

7.90

I.

2.

Ivan G

2016

Galatík Petr Ing., Těšánky (CZ)

8.36

8.01

7.00

7.45

I.

Furioso - žrebce - Bukovec pri Myjave
Pč

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Przedswit XXXII-10 Red Portos

Meno koňa

2016

Nar.

Žiaková Katarína Ing., Bzince p. Jav.

Majiteľ

8.56

8.13

8.41

8.38

E

2.

Przedswit XXIX-18 Umelec

2015

Furioso, s. r. o., Chorvátsky Grob

8.40

8.10

8.23

8.24

E

3.

Furioso XLIV-4 SK Lisabon

2015

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

8.28

8.18

8.16

8.19

E

4.

Furioso XLII-10 SK

2015

Chmelová Barbora, Považ. Chlmec

8.28

7.77

8.00

8.00

I.

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

7.50

7.53

8.09

7.90

I.
Trieda

SŠP - žrebce - Veľké Pole
Pč
1.

Meno koňa
Ilarion

Nar.
2016

Majiteľ
Roľan, s.r.o., Horná Ždaňa

Chladnokrvné plemená (nor.m., norik, belgik, flámsky, poľ. chladn.) - žrebce - Branovo, Badín*, Dobšiná**
Pč

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

1.

Direkt-5 Vendo

Meno koňa

2015

Nar.

Dobrotka Ľuboš, Chrenovec - Brusno

Majiteľ

8.30

8.07

8.48

8.26

E

2.

NN III-32 Perzio

2016

Srník Ondrej, Hričovské Podhradie

8.02

7.90

8.00

8.00

I.

3.

Tornádo Vulkan XVI**

2016

Novotný Jozef, Jarovnice

7.36

7.27

7.55

7.40

I.

4.

Neptun Hradčany*

2015

Žabka Michal, Badín

8.28

8.20

8.39

8.29

E

5.

Alfons

2016

Leško Pavol, Dohňany

8.32

7.86

8.09

7.94

I.

6.

Kubo

2015

Targoš Miloslav, Senec

7.12

6.88

7.76

7.31

I.

7.

Baltazar

2016

Halás Jozef, Nové Mesto nad Váhom

7.74

7.62

8.13

7.85

I.

8.

Wistiti du Bosquet

2016

Stásik Radoslav, Čierny Balog

7.70

7.66

7.28

7.50

I.

9.

Brokát**

2016

Kovalčik Ondrej, Poprad

7.48

7.44

7.45

7.45

I.

Slovenský teplokrvník - kobyly - Bukovec pri Myjave, Spišská Nová Ves
Pč

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Titanie G

Meno koňa

2016

Nar.

Galatík Petr Ing., Těšánky (CZ)

Majiteľ

7.77

7.50

7.60

7.60

I.

2.

Quintess M

2015

Mackovjak Michal, Spišská Nová Ves

8.20

7.90

7.98

8.00

I.

Furioso - kobyly - Bukovec pri Myjave
Pč

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Furioso XLIV-5 Vivien

Meno koňa

2015

Nar.

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

Majiteľ

7.97

7.80

7.51

7.65

I.

2.

Przedswit XXV-3 SK Walentina

2015

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

8.20

8.20

7.20

7.65

I.

3.

Furioso XLII-2 SK Velvet Lady

2015

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

8.08

8.18

8.67

8.46

E

SŠP - kobyly - Veľké Pole
Pč

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

1.

Idea

Meno koňa

2016

Nar.

Roľan, s.r.o., Horná Ždaňa

Majiteľ

7.70

7.84

8.10

7.97

I.

2.

Isabel

2016

Roľan, s.r.o., Horná Ždaňa

8.10

7.50

7.00

7.34

I.

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

8.80

8.38

8.98

8.76

E

Typ

Exter.

Výkon.

Spolu

Trieda

Nonius - kobyly - Čierna Voda
Pč
1.

Meno koňa
Nonius XIX-23 Tinka

Nar.
2014

Majiteľ
Čambal Jozef, Ivanka pri Dunaji

Chladnokrvné plemená (nor.m., norik, čmb) - kobyly - Dobšiná, Branovo*
Pč

Meno koňa

Nar.

Majiteľ

1.

G-15 Váza

2015

Lesy SR, š. p., OZ Revúca

7.93

7.83

8.44

8.10

E

2.

G-20 Vierka

2015

Lesy SR, š. p., OZ Revúca

8.53

8.28

8.66

8.48

E

3.

G-21 Vikina

2015

Lesy SR, š. p., OZ Revúca

8.40

8.22

8.58

8.40

E

4.

D-6 Verona

2015

Lesy SR, š. p., OZ Revúca

8.30

8.09

8.33

8.22

E

5.

D-10 Veronika

2015

Lesy SR, š. p., OZ Revúca

8.13

7.94

8.54

8.23

E

6.

HS-86 Valéria

2015

Lesy SR, š. p., OZ Revúca

8.27

8.17

8.68

8.41

E

7.

G-18 Valika

2015

Fabián Ján, Vernár

8.20

7.82

8.37

8.11

E

8.

G-16 Vanda*

2015

Šulák Lukáš, Šintava

8.17

8.06

8.10

8.10

E

9.

HS-92 Verzia*

2015

Fogada Jozef, Veľké Zálužie

8.07

7.92

8.10

8.00

I.

10.

Gyna

2016

Fabián Ján, Vernár

7.70

7.37

8.14

7.75

I.

11.

Miranka*

2017

AGROEFEKT, s.r.o., Dvory n. Žit.

8.07

8.14

8.37

8.23

E

12.

Brixa*

2017

AGROEFEKT, s.r.o., Dvory n. Žit.

8.33

8.12

8.29

8.20

E

Nonius XIX-23 Tinka
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Eliot Braun

Ivan G

HS – 92 Verzia

Gambi-16 Vanda
Przedswit XXXII-10 Red Portos

Furioso XLII-10 SK

Wistiti du Bosquet

Alfons
Furioso XLIV-4 SK Lisabon

Przedswit XXIX-18 Umelec

Direkt-5 Vendo

Neugot z Netolic 3-2 SK Perzio
Illarion

Idea

Kubo

Brixa
Brokát

8
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Tornádo Vulkán XVI

Isabell

Miranka
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D. Sýkora a Venecia Polt

Prvý októbrový víkend v jazdeckom skokovom
kalendári patrí mladým štvorročným až sedemročným
koňom. Celkovo trinásty raz, z toho piatykrát sa
miestom porovnávania výkonnosti mladých koní stal
Jazdecký areál spoločnosti Cedos, s. r. o., v Trenčíne
- Nozdrkovciach.
V tomto roku si s jazdcami, koňmi, majiteľmi aj
technickým personálom pohralo počasie. Extrémny
dážď v sobotu, ktorý sa v niektorých momentoch
menil na dážď prívalový, preveril podklad kolbiska
aj húževnatosť jazdcov a koní. Napriek nepriazni
počasia sobotný program nebolo potrebné upravovať.
Rozhodcovský zbor tradične viedol prof. Jozef Halgoš.
Hlásateľ Ivan Podolský potvrdzoval svojím odborným
komentárom prehľad o pôvodoch štartujúcich koní.
O korektné parkúry sa starala tiež už tradične Jana
Holá z ČR. O tom, že šampionát sa stáva prehliadkou
toho najlepšieho v jednotlivých vekových kategóriách,
svedčí početná účasť v jednotlivých kategóriách,
ako aj účasť významných chovateľov koní plemena
slovenský teplokrvník. Do Nozdrkoviec zavítali i napriek
nepriaznivému počasiu jazdecké a chovateľské osobnosti
ako Juraj Hanulay ml., Zdeno Goščík, Walter Ulan, Viktor
Karel a mnoho ďalších, ktorí sa podieľali alebo podieľajú
10
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na šľachtení populácie slovenského teplokrvníka.
V kategórii štvorročných koní sa predstavilo
sedemnásť koní. V dvojkolovej súťaži, v ktorej kone
absolvovali dvakrát parkúr stupňa „ZL“, sa podarilo
obe kolá absolvovať štyrom jazdeckým dvojiciam bez
trestných bodov. V rozoskakovaní si prvenstvo vybojoval
Daniel Sýkora s koňom Longital Polt. Tento hannoverák,
ktorý sa narodil v SR, ale je zapísaný v Plemennej knihe
hannoverského teplokrvníka, v majetku spoločnosti
Polet, s. r. o., Trebostovo, je po hannoverskom žrebcovi
Ludwig von Bayern z matky Enterprise po Satisfaction.
Druhé miesto obsadil Samuel Matejka s Chaccato Do It.
Tento valach v majetku spoločnosti Greenfield, s. r. o.,
Martin, ktorý je predstaviteľom oldenburského
teplokrvníka po Chaccato z Espe po Argentinus, zaostal
v rozoskakovaní o 44 stotín. Z tretieho miesta sa
tešil opäť po čistom rozoskakovaní MVDr. Ján Cigan
s valachom Rocky po Color of Love z Roberta po Robinson
vo vlastníctve Jána Orinčáka z Levoče.
V tejto kategórii finančnú prémiu pre najlepšieho
štvorročného koňa narodeného v SR získal Rocky po Color
of Love z Roberta po Robinson z chovu Jána Orinčáka
z Levoče. Druhé miesto medzi koňmi so slovenským
pasom obsadil Casino Royal po Color of Love z Romy

Z. Bačová a Chippendale

P. Mackovjak a Galant M

Svet koní

11

ŠAMPIONÁT PONY A MLADÝCH KONÍ - TRENČÍN - NOZDRKOVCE
po Denis. Ako tretí v tejto kategórii sa presadil ďalší syn
žrebca Color of Love George Clooney z Deisy po Corelli.
Vo vekovej kategórii päťročných sa predstavilo
dvadsaťdva koní. Dve kolá na výške 120 cm absolvovalo deväť
jazdeckých dvojíc bez trestných bodov. V rozoskakovaní
s prehľadom a časovou rezervou 6 sekúnd pred druhým
koňom zvíťazil Peter Mackovjak s plemenným žrebcom
Galant M po Guidam Sohn z Grandezza po Grannus-Granit.
U tejto dvojice je potešiteľné, že ešte existujú chovatelia
so svojou vlastnou víziou, ktorí sú dostatočne trpezliví
a ochotní počkať si na úspech i desaťročie a neuchýliť sa
k nákupom. Peter spojenie Guidan Sohna s Grandezzou
vymyslel, insemináciu zrealizoval, bol pri pôrode i odchove
Galanta M, absolvoval s ním výkonnostné skúšky a dnes žne
chovateľské úspechy. Veríme, že víťazstvo v päťročných
nebolo posledné, a o tejto dvojici, ktorá robí dobré
meno slovenskému chovu, budeme ešte počuť. Druhé
miesto obsadila Monika Noskovičová s holštýnskou kobylou
Glamour po Christian z Tiffany S po Caretino, v majetku
SPORT A MEDIA, s. r. o., Viničné. Tretia skončila Zuzana
Barcíková s Dorianom z chovu a v majetku Viktora Karla,
Ranč Palomino, Bohunice. Tento valach po Diarado z Roxa
po Renommee urobil majiteľovi radosť. Viktor Karel
dlhodobo finančne podporuje projekt Šampionátu mladých
koní, a nebolo tomu inak ani v tomto roku. Symbolicky
podporil kategóriu päťročných, a jeho zverenec sa mu
odvďačil tretím miestom v otvorenej kategórii a druhým
miestom medzi koňmi narodenými v SR. Tretia v kategórii
koní so slovenským pasom skončila kobyla Tlapka po Harwy
(Przedswit XXIX) z Lagúna po Przedswit svrženský – 2. Táto
kobyla, prechovaná na žrebca Przedswit X, držala krok
s koňmi, ktoré majú vo svojich pôvodoch renomované
svetové plemenníky.
V kategórii 6 a 7-ročných koní sa predstavilo
dvadsaťštyri koní, z toho dvadsať šesťročných a štyri
sedemročné kone. Súťaž bola vypísaná formou handicapu,
pričom prvé kolo bolo pre šesťročné kone na výške 130
cm (sedemročné 135 cm). V druhom kole šesťročné kone
absolvovali parkúr na výške 135 cm (sedemročné 140 cm).
Obe kolá absolvovalo bez trestných bodov sedem koní,
z toho jeden sedemročný. Sklamanie prežil Juraj Poláš,
ktorý síce obe kolá absolvoval so svojím žrebcom Harold
Vd Tojopehoeve Z bez chyby, bol však penalizovaný jedným
trestným bodom za prekročenie času. V rozoskakovaní si
najlepšie počínal Ján Cigan ml. s holštýnskou kobylou Nice
Lady po Numero Uno z Padua III po Cambridge, v majetku
Waltera Ulana z Bratislavy. Druhý skončil Igor Šulek
s valachom Caesar. Tento rakúsky teplokrvník po Calmiro JW
z Ma Belle I po Come On z chovu a v majetku Ľubmíra
Líneka z Kostolišťa zaznamenal po šiestych miestach
v rokoch 2017 (ako štvorročný) a 2018 (ako päťročný)
progres a skončil druhý. Tretie miesto obsadil Daniel Sýkora
s kobylou Venezia Polt. Táto predstaviteľka plemennej
knihy württemberger po Valentino z Calima po Concetto
v majetku Polet, s. r. o., Trebostovo po vlaňajšom treťom
mieste medzi päťročnými si svoje pozície medzi šesťa sedemročnými udržala. Medzi koňmi so slovenským pasom
zvíťazil MVDr. Ján Cigan s Chuanitou z chovu JMC Lužany
po Westton Coldrex z Andorra 93 po Acobat II. Druhé
miesto obsadil Peter Mackovjak s Garretom M z vlastného
chovu, v súčasnosti v majetku Alexandry Kiskovej, Poprad
- Gánovce. Garet je synom plemenníka Grandcelano M
z matky Florida po Caretello B. Tretia medzi koňmi
12
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slovenského teplokrvníka skončila kobyla Clocharde Hana
z chovu a v majetku spoločnosti FEKA TRANS, s. r. o.,
Poprad. Kobyla je dcérou plemenníka Consulent Z z Terry Z
po Dollar Dela Pierre.
V rámci šampionátu mladých koní boli vyhodnocované
i kritériá mladých koní (štvor- až šesťročných).
Podmienkou účasti vo finále bolo absolvovanie aspoň dvoch
z celkovo šiestich kôl, ktoré sa uskutočnili počas sezóny
2019.
Medzi štvorročnými koňmi výsledky KMK kopírovali
výsledky otvorenej súťaže šampionátu 4-ročných koní.
Medzi päťročnými sa víťazom v KMK stal P. Mackovjak
so žrebcom Galant M. Na druhé miesto sa posunula kobyla
Tlapka po Harwy (Przedswit XXIX) z Lagúna po Przedswit
svrženský – 2; tretí v KMK päťročných skončil Igor Šulek
s oldenburským Crackom po Cellestial z Heidewitzka
po Catoki v majetku Patrika Mikulášika z Nitry.
V kategórii šesťročných si oproti šampionátu polepšil Igor
Šulek s valachom Caesar, po druhom mieste v šampionáte
zvíťazil v KMK. Druhé miesto v KMK obsadil Samuel Matejka
s holandským teplokrvníkom Ivan FN po Nabab de Reve
z Jelena po Concorde. Tretie finančne ohodnotené miesto
obsadil Peter Mackovjak s Garretom M.
V rámci šampionátu mladých koní sa uskutočnil aj

Šampionát pony 2019. V dvojkolovej súťaži sa

z víťazstva tešila Zuzana Bačová s Lehnsmanns Pennylan
z JK Slávia Bratislava pred Veronikou Horňákovou
(JŠ Považany) s kobylou Elizabeth. Tretia v poradí skončila
opäť Zuzana Bačová so svojim druhým koňom Chippendale.
Počas dvoch súťažných dní si na kolbisku zmeralo sily
deväťdesiatsedem koní. Podľa plemennej príslušnosti sa
medzi štvorročnými koňmi počas šampionátu prezentovali
po jednom zástupcovi plemenné knihy: nemecký
športový kôň, český teplokrvník a oldenburg, po dvoch
predstaviteľoch mali hannoverská plemenná kniha a KWPN,
päť koní patrilo k plemenu furioso a štyri k populácii
holštýna.
V kategórii päťročných koní mali jedného zástupcu
plemenné knihy A1/1, zangersheide, KWPN a furioso.
Český teplokrvník a oldenburská PK sa prezentovali tromi
a slovenský teplokrvník ôsmimi zástupcami. Štyri kone
prezentovali holštýnsku PK.
Medzi šesť-a sedemročnými koňmi sa jedným koňom
prezentovala plemenná kniha angloeurópskeho plemena,
rakúsky teplokrvník, holandský teplokrvník, oldenburg,
nemecký teplokrvník, nemecký športový kôň a württemberg.
Dvoch zástupcov v tejto kategórii mala plemenná kniha
zangersheide. Po šesť koní prezentovalo PK slovenského
teplokrvníka a holštýna. Štyria zástupcovia prezentovali
plemennú knihu KWPN.
Na finančných cenách bolo vyplatených spolu aj
s chovateľskými a majiteľskými prémiami a finančnou
podporou na KMK 11 360 €. Ak pripočítame podporu
zo strany ZCHKS na šesť kôl KMK po 900 €, tak podpora pre
projekt „Šampionát mladých koní a KMK 2019“ dosiahla
16 760 €, ktoré boli vyplatené majiteľom, respektíve
chovateľom najúspešnejších koní. Po spracovaní projektu
podpory súťaží mladých koní v roku 2019 významnou mierou
tento projekt podporilo MPRV SR.
FG
Foto: I. Kido

J. Cigan ml., Nice Lady
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ZÁPRAHOVÚ SEZÓNU 2019 UKONČIA HALOVÉ PRETEKY

ZÁPRAHOVÁ SEZÓNA

Prajeme všetkým jazdcom, ich tímom, rodinám,
všetkým priaznivcom záprahového jazdenia a koní
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych,
do nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody, úspechov
a nech sa aj ďalej kolesá točia.

Miroslav Matúška

Outdoorovú záprahovú sezónu na medzinárodných
kolbiskách ukončili reprezentanti Slovenska v septembri
účasťou na Majstrovstvách sveta mladých koní a Majstrovstvách sveta dvojzáprahov. Poslednými pretekmi
sezóny na domácich kolbiskách bol vozatajský parkúr
v Kolárove, kde v súťaži dvojzáprahov zvíťazila domáca
jazdkyňa Vivien Kajos z ŠKMK pred druhým Alexandrom
Kajosom z ŠKMK a tretím Zsoltom Fulopom z Maďarska.
Plánované Majstrovstvá Slovenska v kategóriách H1
a H2 v Topoľčiankach koncom septembra sa neuskutočnili z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záprahov.
V októbri nastal čas zaslúženého oddychu po hlavnej
sezóne. Toto cca trojmesačné obdobie do konca roka
slúži jazdcom a ich koňom nielen na regeneráciu, ale

zároveň na posezónnu údržbu záprahového vybavenia.
V tomto období národné federácie a FEI zostavujú nové
kalendáre domácich aj medzinárodných pretekov pre
nadchádzajúcu sezónu. Jazdci tak môžu koncom roka
začať s plánmi do novej sezóny, a tí, ktorí sa zúčastnia
kompletných súťaží, začínajú od januára zimnou kondičnou prípravou.
Záprahovú sezónu 2019 definitívne uzatvoria 7. decembra Mikulášske halové záprahové preteky na Czajlik Ranch v Dunajskom Klátove, ktoré sú zároveň aj
poslednými pretekmi započítavanými do Záprahového
rebríčka jazdcov a koní 2019. Tieto preteky mávajú
vždy príjemnú predvianočnú atmosféru.

Záprahová komisia SJF,
schvaľovanie rozpisov na preteky
V októbri došlo k zmene v zložení Záprahovej komisie SJF. Ing. Marek Rura sa vzdal postu predsedu ZK,
a na návrh ostatných členov ZK bol na jeho miesto Predsedníctvom SJF schválený Ing. Ladislav Hána, ktorý je
zároveň poverený aj schvaľovaním rozpisov na preteky.
Kontakt: ladislav.hana@sjf.sk.
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Ďakujeme p. Ing. Marekovi Rurovi za doterajšiu prácu
v ZK a jeho prínos pre záprahový šport. Zároveň novému
predsedovi p. Ing. Ladislavovi Hánovi prajeme v ďalšej
činnosti veľa úspechov.
Aktuálne zloženie ZK SJF: predseda – Ladislav Hána,
členovia – Ladislav Gasparovics st., Jozef Bučkuliak,
Imrich Vankó st., Marcela Viochnová.
M. Viochnová, člen ZK SJF,
Foto: archív ZK
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CHOVATEĽSKÁ ČESŤ ALEBO CHOVATEĽSKÁ PÝCHA
Po celé stáročia boli kone hlavnou hybnou silou dejín.
V stredoveku sú najčastejšie spájané s rytiermi, s vojenskými výpravami, turnajmi, poľovačkami a podobne.
Kone však najväčšiu úlohu zohrávali pri presune ľudí
a tovaru, bez nich by sa bol život stredovekého človeka
zastavil. Spolužitie ľudí a koní sa začalo niekedy pred
šiestimi tisícmi rokov. Dovtedy bol vzťah človeka a koňa
len vzťahom lovca a koristi. Začiatky domestikácie koní
vedci kladú do obdobia okolo roku 4000 p. n. l. V povodí
Dnepra sa našli prvé hmatateľné svedectvá o používaní
koňa: zvyšky uzdy. Predpokladá sa, že kmene čiernomorských, kaspických, stredoázijských a mongolských
stepí začali nezávisle od seba využívať koňa nielen
ako zdroj potravy, ale aj ako pracovnú silu a dopravný
prostriedok. Či sa kone skôr zapriahali alebo sa na nich
jazdilo, to nie je dosiaľ definitívne vyriešená otázka.
Kôň bol domestikovaný spomedzi domácich zvierat ako
posledný. Najstarší spoločník človeka – pes, bol skrotený
okolo roku 12000 p. Kr. Kôň sprevádza človeka po dlhé
roky jeho existencie. Po boku človeka dobíja územia
a na jeho chrbte človek dvíha víťazné trofeje. Jeho využitie síce obdobie času mení, ale stále pre nás zostáva
symbolom ušľachtilosti, rýchlosti a sily.
V záujme dosiahnutia víťazstiev sa chovatelia týchto
krásnych zvierat snažia o prezentáciu ich schopností
a vytvorenie čo najvhodnejších chovateľských podmienok. I keď z pohľadu technológií chov koní patrí medzi
tie konzervatívne, neustále máme možnosť sledovať
pokrok v používaných materiáloch a poznatkoch výživy.
Optimálne zostaviť tréningový proces nám napomáhajú
moderné informačné technológie, on-line databázy nám
poskytujú komplexné údaje o dosiahnutej výkonnosti
jednotlivých koní, ale výber rodičovského páru je stále
iba v správnej intuícií každého chovateľa.
Koncom 80-tych rokov minulého storočia významný
úspech zaznamenal dánsky chov teplokrvníka, keď
Marzog získal prvenstvo vo svetovom pohári v drezúre.
Dánski chovatelia začali intenzívnejšie využívať vo svojom chove žrebce anglického plnokrvníka a veľký dôraz
kládli na tvar kohútika a uhlovanie lopatky. Možno sa
niektorí chovatelia pousmejú nad nastavením takýchto
selekčných kritérií, ale práve správne uhlovanie lopatky dáva priestrannejšiu mechaniku pohybu v kroku
a v cvale. Marzogov otec Herzog (Heristal x Samos) bol
jedným z troch švédskych pravých bratov, ktorí pomohli
skonsolidovať dánske chovné stádo a vyprodukovali
veľké množstvo športových koní, a tak sa stal z ťažkého
armádneho koňa úspešný športový kôň. Takýchto príkladov správnych chovateľských rozhodnutí dosiahnutých
za relatívne krátke obdobie je oveľa viac. Trendom
zvyšovania selekčného tlaku sa uberá aj ZCHKS, keď
v šľachtiteľských programoch kladie dôraz nielen na exteriér a výkonnosť testovanú na šampionátoch mladých
koní, ale aj na ich zdravotný stav, napr. od pripúšťacej
sezóny 2020 musia byť všetky teplokrvné žrebce otestované na WFFS.
Okrem uznaných chovateľských organizácií, veľký
vplyv na chovateľský úspech majú aj samotní chovatelia. V našich podmienkach môžeme spomenúť napríklad
rodinu Mackovjakovú zo Spišskej Novej Vsi, Ciganovú
z Giraltoviec alebo spoločnosť Wavo Horses, ktorí sa
každoročne prezentujú vlastnými produktami úspešných
športových koní nielen na národných šampionátoch,
16
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Z HISTÓRIE: JOZEF ČAJDA
V roku 2019 uplynulo 100 rokov od narodenia prvého
slovenského víťaza Veľkej pardubickej – Jozefa Čajdu
(29. 3. 1919 – 23. 10. 1983). I napriek rôznym spochybneniam, ktoré kolujú o jeho nominovaní do „Veľkej 1955“,
pán radca Emil Šulgan asi vedel prečo do sedla Furiosa
XIV posadil v deň „D“ práve jeho. V tejto súvislosti je zaujímavé, že v dostihových análoch sa uvádza víťazný kôň
ako Furioso XIV, čo je z hipologického hľadiska nesprávne.
V skutočnosti bol tento ryšiak synom Furiosa XIV a v pravom sedle mal výpal 52, takže správne by sa mal uvádzať
ako Furioso XIV-52.

ale aj na medzinárodnej parkúrovej scéne. Podobné
úspechy máme možnosť vidieť aj v chove chladnokrvných koní, kde náš norik muránsky z Lesov SR dominuje
vo furmanských a chovateľských súťažiach doma i v Českej republike. Za týmito ich úspechmi nie sú len šťastné
rozhodnutia, ale aj dlhoročná každodenná chovateľská
práca. Títo chovatelia všetky svoje kone najskôr dôkladne otestujú (nielen doma na dvore) na pretekoch
a prezentujú ich na chovateľských podujatiach a až potom tie najkvalitnejšie a najvýkonnejšie jedince zaradia
do chovu. Neboja sa chovateľskej konfrontácie s inými,
lebo sú hrdí na svoju prácu. Spolu s testáciou si zabezpečujú aj dôležitú reklamu, tak potrebnú k úspešnému
predaju (ibaže by nepotrebovali predávať).
Vyspelí chovatelia si netestujú kone doma a sami,
ale idú do konfrontácie s ďalšími chovateľmi za rozhodovania nezávislých komisií. Pre našu uznanú chovateľskú organizáciu Zväz chovateľov koní na Slovensku je
potešujúci každoročný nárast účasti na výkonnostných
skúškach kobýl, pričom podľa zákona sa kobyly pred
zaradením do chovu musia podrobiť výkonnostným
skúškam iba v šľachtiteľských chovoch. Bohužiaľ, nie
vždy sa to u nás vo všetkých chovoch dodržuje. Pohľad
komisie na kvalitu plemenného materiálu je síce pre
chovateľa iba poradným názorom, no môže si z neho
poskladať cestu k úspechu. Pre všetkých je ísť cestou
bez námahy a kritiky jednoduchšie, ale to nie je cesta
k víťazstvám.
Niektorí majitelia koní nemajú potrebu zúčastňovať sa chovateľských výstav (asi aby nevyhrávali stále
nad všetkými), sa tiež nechajú označovať slovíčkom
,,chovatelia“. Títo tzv. chovatelia sú v skutočnosti iba
rozmnožovatelia koní a žijú z úspechov doby minulej.
Dnes už nestačí mať iba koňa bezpečného a dobre
vyzerajúceho, ale trh v posledných rokoch chce koňa
charakterného, výkonného a ušľachtilého. Pokiaľ nebudeme testovať a rozhodovať sa o rodičovskom páre
na základe dosiahnutej výkonnosti, nebudeme mať
možnosť byť konkurencieschopný a náš úspech zahynie
na chovateľskej pýche.
Je na nás, na predstaviteľoch uznaných chovateľských organizácií, na majiteľoch a chovateľoch koní,
aby sme sa snažili v maximálnej možnej miere využívať nové poznatky, ktoré nám napomôžu rýchlejšie
dosiahnuť chovateľský cieľ – charakterného, výkonného
a ušľachtilého koňa.
prof. Marko Halo

Jozef Čajda sa narodil v Zlatých Moravciach. Nižšia
postava ho predurčovala k tomu, aby zakotvil pri koňoch.
V neďalekých Topoľčiankach nastúpil v štrnástich rokoch
ako učeň do Štátneho žrebčína Topoľčianky. Výcvik tam
viedol ruský emigrant Osip Osipovič Slobodinskij. Podľa
historiek, ktoré kolovali medzi frekventantmi učilišťa, bol
k svojim žiakom mimoriadne prísny. Pri hyperaktívnej povahe Jozefa Čajdu sa nikto nedivil, že nejedno popoludnie
strávil v debni na ovos, ktorá slúžila ako miesto na potrestanie výtržníkov. Osip Osipovič Slobodinskij zotrval
v Topoľčiankach až do príchodu Červenej armády. Z obavy
o svoj život pred príchodom frontu Topoľčianky opustil. V roku 1947 prichádza do Topoľčianok Emil Šulgan.
Od tohto dátumu sa v Topoľčiankach začína so systematickou prípravou koní aj pre dostihy, najmä prekážkové.
Po niekoľkých menej úspešných rokoch sa v roku 1955 postavil na štart Veľkej pardubickej polokrvník – žrebec Furioso XIV, narodený v roku 1948, s Jozefom Čajdom v sedle.
V poli dvadsiatich jazdcov zvíťazil zadržane v čase 11:
32,1 min. Zapísal sa tak do análov Veľkej pardubickej ako
prvý slovenský jazdec zo slovenskej stajne, ktorý v tomto
slávnom dostihu zvíťazil. Po skončení dostihovej kariéry

sa presunul Jozef Čajda z Topoľčianok do odštepného závodu Nový Tekov, kde jazdil klusácke dostihy.
Od sedemdesiatych rokov minulého storočia až do odchodu na dôchodok viedol chov teplokrvných koní na SPTŠ
Zlaté Moravce, stredisko Čierna Dolina. Počas jeho pôsobenia v maštali vždy stál aspoň jeden anglický plnokrvný
plemenník. Či už to bol Mazak (Orientale – Magurka), Korbet (Liberál – Korbeta), Koridor (Marseľ – Korbeta), Golub
(Gabardin – Galera) alebo Pittsburgh (Arcaro – Pasztordal).
Jozef Čajda mal v sebe dar – dokázal zaujať mladých ľudí,
ktorí boli ochotní za pár minút jazdy na koni stráviť
v maštali celé dni. Cez jeho ruky prešlo mnoho adeptov
jazdectva. Niektorí pri jazdectve a chove koní zostali
profesionálne, iní majú prekrásne spomienky na chvíle
strávené so „šéfkom“ v skromnom jazdeckom oddiele
na Čiernej Doline. Som rád, že som medzi nich patril aj
ja.
FG

105 Furioso XXVII (F XIV-52)

Nar. 16. 10. 1948; A1/2; žrebec; ryšiak
Základné miery: 168 – 159 – 187 – 20,6 cm a 510 kg
Chovateľ: Hostouň na Šumave

Furioso XIV a Jozef Čajda - víťaz 66. ročníka Veľkej pardubickej
v roku 1955.

Pôvod:
Furioso XIV Poh.
119 Selekta

Furioso V (F XIII-3)
Slavata po Slavata
Corvus
Tosca po Wool Winder

Z pohľadu prípravy na Veľkú pardubickú 1955 štartoval Furioso XIV v roku 1952 s jazdcom Pavlom Kováčom
sedemkrát, z toho šesťkrát skončil prvý a raz druhý.
V roku 1953 štartoval s Pavlom Kováčom šesťkrát, vždy
víťazne. Jedenkrát v Pardubiciach s Jozefom Čajdom
v Kladrubskej cene skončil šiesty. V roku 1954 v siedmich
štartoch vždy s Jozefom Čajdom zvíťazil. V roku víťazstva
vo Veľkej pardubickej behal len trikrát, z toho skončil
dvakrát druhý. Všetko si vynahradil víťazstvom vo Veľkej
pardubickej 1955.
Po dvojročnej odmlke štartoval ešte Furioso XIV v roku
1958 dvakrát bez umiestnenia, ale už s jazdcom Karolom
Uhreckým. Následne bol zaradený do teplokrvného chovu
v Topoľčiankach ako 105 Furioso XXVII.

Svet koní
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FURMANSKÉ PRETEKY

FURMANSKÉ PRETEKY
CHOCHOLNÁ - VELČICE – 28. 9. 2019
V. Hodulík - Mišo a Bubík

S. Kasana - Bris a Tobruk

Dekorácia (zľava): J. Francisty st., J. Francisty ml., J. Matejík

J. Francisty st. na trati
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V sobotu 28. septembra 2019 slávnostný sprievod
po obci Chocholná - Velčice otvoril už 14. ročník „Furmanskej parády“. Zásluhu na tom majú ako každý rok
predovšetkým furmani Jozef Matejík s rodinou, Viliam
Hodulík a obec Chocholná - Velčice. Sprievodu sa zúčastnila aj spevácka skupina Studienka a harmonikári. Svojim
spevom a hudbou sa postarali o veselú atmosféru. Organizátori pripravili pre furmanov korektnú trať a pre divákov
bohatý program.
V blízkosti futbalového ihriska sa na štart v kolbisku postavilo šestnásť furmanov so svojimi štvornohými pomocníkmi. Bola to najväčšia účasť furmanov na furmanských
pretekoch organizovaných ZCHKS na Slovensku v tomto
roku. Na pretekoch sa stretli nielen furmani zo Slovenska,
ale aj z Českej republiky, takže na štartovej listine sa
objavili mestá a obce Chocholná - Velčice, Krupina, Hričovské Podhradie, Velušovce, Handlová, Vitanová, Mosty
u Jablunkova, Kolárovo, Súlovce, Vítkov, Šintava, Bánovce
n. Bebr., Banská Bystrica a Čierny Balog.
Furmanský slalom s vozom. Slalom bol zložený z 11 prekážok. V tejto disciplíne získal prvenstvo domáci pretekár
Jozef Matejík s koňmi ZS Slavo a Bubo. Druhý skončil Pavol Blaško s koňmi Tomáš a Tango, a tretí Daniel Kluz (ČR)
s koňmi Míša a Sagar. Bohužiaľ, touto disciplínou sa s divákmi domáci pretekár Jozef Matejík aj rozlúčil. V ďalších
disciplínach už nesúťažil kvôli zdravotným problémom
jeho koňa.
Práca s drevom. Disciplína je zameraná na zručnosť
a šikovnosť furmana a jeho koní. Ako prvý sa umiestnil
Ján Francisty ml. s koňmi Cedrik a Dollard, druhý skončil
Ján Debnár s koňmi Molly a Bilbo, tretie miesto patrilo
Pavlovi Blaškovi s koňmi Tomáš a Tango.
Ťažký ťah, nazývaný aj „kráľovská disciplína“ furmanských pretekov. Prvý sa v nej umiestnil opäť Ján Francisty ml. s koňmi Cedrik a Dollard, druhý skončil Márius Sondor s koňmi Lordo I. a Zaphyra, tretie miesto si vybojoval
Milan Šefčík s koňmi Kern a Nasalar.

MALÝ LAPÁŠ – MAJSTER RANČA 2019,
5. 10. 2019
Na ranči Nový Dvor patrila sobota 5. 10. 2019 furmansko - pilčíckym pretekom so sprievodnými akciami pod
názvom „Majster ranča“. Na tomto jubilejnom 10. ročníku sa v Malom Lapáši stretli pretekári, priaznivci a diváci tejto akcie z celého Slovenska a aj okolitých krajín.
Upršaným a chladným dňom návštevníkov slovom sprevádzal moderátor Vladimír Vondrák, ktorý dokázal divákov
udržať v dobrej nálade počas celého dňa.
Furmanské preteky mal pod drobnohľadom rozhodca
Ing. Vladimír Šmelko.
Víťazom sa stal Pavol Kitaš z Golianova s koňmi Cyrano a Santus, na druhom mieste sa umiestnil Patrik Játy
s koňmi Jacek a Litvor, a tretí skončil Ján Francisty mladší
so záprahom Cedrik a Dollard.
Záprah Jána Francistyho ml. vyhral aj disciplínu Ťažký
ťah, keď zvládol potiahnuť nový slovenský rekord 4 500
kg.
Majstrovstvá Slovenska v behu so ženou boli tento rok
kvôli rozmočenému terénu bežecky náročnejšie. Ján Volko, halový majster Európy a slovenský rekordér v šprinte
na 100 metrov, sa tento rok zhostil úlohy štartéra. V náročných podmienkach zvíťazila dvojica z Maďarska Daniel
Kitár a Ágnes Guorgy, druhé miesto obsadili Martin Janek
a Barbora Tomková, na tretom mieste sa umiestnila domáca dvojica Filip Filipčík a Michaela Teplanská.
Súťaž pilčíkov nezastavil ani intenzívny dážď a pretekárov zohrial fyzicky náročný výkon, kde okrem práce s pílou museli ,,naštartovať´´ aj sekery a kálačky. 1. miesto
získal viacnásobný účastník Juraj Francisty, 2. miesto
Branislav Jurina, 3. miesto Kornel Almoci.

Víťazom a umiestneným gratulujeme, a pozývame
všetkých na ďalší ročník!

Schopnosti a zručnosti so svojimi štvornohými zverencami predviedli nadšenci z Pitbull show Handlová, a svoje
miesto tu mali aj ukážky policajnej kynológie, ktoré predviedli policajní psovodi z KRPZ v Nitre.
Silných chlapov vyzvali na zmeranie síl borci z vrábeľského Valibuk klubu.
Nechýbali ani súťaže pre divákov ako hod bremenom či
ručné pílenie dreva. Návštevníci si mohli preveriť svoje
znalosti o prírode v teste, ktorý pripravilo O.Z. Stráž prírody Ponitrie.
Príjemným spestrením bolo vystúpenie tanečníkov
z družobnej obce Piliszcaba a ich folklórneho súboru Gaštanový kvet.
Milú atmosféru vyčarovali deti z folklórneho súboru
Oravský pramienok, ktoré robili pre toto podujatie aj pozvánku v relácii Teleráno.
Rezbár Peter Šrank z Veľkého Lapáša v tomto roku vytvoril sochu drevorubača.
Najmenší návštevníci mohli vyskúšať svoju šikovnosť
na lanovej dráhe s lezeckou sieťou, ktorú pripravili psovodi Horskej záchrannej služby. Ani na tohtoročnej akcii
„Majster ranča“ nechýbali vinári z vinohradníckeho spolku
vo Veľkom Lapáši, ktorí mali v ponuke okrem sezónneho
burčiaku aj kvalitné regionálne vína.
Na záver len ostáva konštatovať, že aj napriek nepriaznivému počasiu si môžu organizátori aj návštevníci zapamätať tento ročník pretekov ako úspešný.

J. Matejík

Organizačný výbor

Aj napriek občasnému dažďu súťaž prebiehala pred
početným publikom. Kone predvádzali silu, obratnosť
i rýchlosť. Furmani zase svoju schopnosť pri ovládaní
svojich štvornohých tátošov. Na dodržanie pravidiel a meranie času dohliadali rozhodcovia Ing. Vladimír Šmelko
a Ľubomír Kamas.
Celkovým víťazom „Furmanskej parády 2019“ sa stal
Ján Francisty ml. s koňmi Cedrik a Dollard, ako druhý
sa umiestnil Pavol Blaško s koňmi Tomáš a Tango. Tretí
v celkovom poradí skončil Márius Sondor s koňmi Lordo I.
a Zaphyra.
Furmani počas pretekov ukázali s čím všetkým sa musia
v hore popasovať. Bežne to robia v teréne, kde sa žiadny
traktor nedostane. Diváci sa počas pretekov presvedčili,
že práca furmana a jeho koní nie je vôbec jednoduchá ...

J. Francisty ml. pri ťažkom ťahu

Preteky so ženou

Dekorácia

P. Blaško
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FINÁLE SÚŤAŽE FURMANOV „O POHÁR ZCHKS“
Tradične v druhú
októbrovú sobotu sa
priaznivci furmanského športu zišli v Trenčíne - Nozdrkovciach,
kde desať kvalifikovaných furmanov súťažilo „O pohár ZCHKS“.
Trávnaté
kolbisko
autori tratí Jozef Halás spolu so Štefanom
Balvanom
premenili
na
náročnú
trať.
Vo furmanskej vozotajskej súťaži nechýbala voda, prejazdy,
prekážka v tvare „U“,
mostík,
osmička,
magický
trojuholník
a ani cúvanie. V práci
s drevom okrem tradičného navaľovania
dreva pripravili autori
tratí nielen prekážku
„hodiny“, ale aj novú
prekážku
nahrádzajúcu
„začelovanie“,
v ktorej furmani museli predviesť skutočné
majstrovstvo. V štartovom poli chýbal
Ľuboš Dobrotka, ktorý
v roku 2019 nesúťažil. Po minuloročných
úspechoch Oidipus zakotvil v roku 2019 ako plemenník
v šľachtiteľskom chove norika muránskeho v Dobšinej.
Rovnako Marián Fízek rok 2019 pojal ako oddychový
a absolvoval na Slovensku len dvoje pretekov, čo mu
na finálovú účasť nestačilo.
Pekné počasie a dobrá divácka kulisa dávali tušiť, že
budeme svedkami zaujímavého športového zápolenia.
Vo vozotajskom parkúre potvrdil svoje kvality Patrik
Játy (kone: Maček a Litvor). Trať absolvoval bez trestných bodov v najrýchlejšom čase. Ďalší čistý výsledok
dosiahol Ján Debnár. Keďže kone, s ktorými súťažil,
boli nezištne zapožičané od p. Švantnera a za týždeň
sa spolu nestihli „zžiť“, výsledný čas stačil len na piate
miesto. Ostatní ôsmi súťažiaci chybovali. Najfatálnejší
výsledok v tejto súťaži zaznamenal Pavol Blaško (HS-66
Tomáš, HS-66 Tango), ktorý síce dosiahol jasne najrýchlejší čas, ale nepochopiteľná chyba pri prejazde „stodolou“, ktorú celú rozbúral a inkasoval na nej 110 trestných bodov, znamenala až siedme miesto. V tejto súťaži
sa z druhého miesta tešil Ján Francisty ml. (Cedrik,
Dollar De La Forge). Zaznamenal desať trestných bodov
v prekážke „účko“, ktoré ho stáli prvé miesto. Jankov
otec (Doudou, Elegant) s desiatimi trest. sekundami
získanými v „stodole“ obsadil tretie miesto.
Náročnosť druhej súťaže potvrdila skutočnosť, že ani
jeden súťažiaci sa nevyvaroval nejakej chyby. Najväčším „pohrebiskom“ nádejí sa stala prekážka „hodiny“,
ktorú neabsolvoval bez chyby žiaden súťažiaci. Druhú
prekážku „prepínanie dreva“ absolvovali bez chyby len
20
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VYHODNOTENIE FURMANSKEJ SEZÓNY 2019

Pavol Blaško, Ján Francisty st. a Ľubomír Chromec. Ten
však zaváhal pri prekonávaní vody a bol zo súťaže vylúčený. S penalizáciou desať sekúnd z trate, ale v najrýchlejšom čase sa z víťazstva v druhej súťaži tešil Ján
Francisty ml. (Cedrik, Dollar De La Forge). Pavol Blaško
(HS-66 Tomáš, HS-66 Tango) obsadil druhé miesto. Až
po tomto výkone pochopil Paľo fatálnosť zlyhania v prvej súťaži. Tretí skončil zatiaľ nenápadne jazdiaci Pavol
Kitaš s Cyranom Du Moulin a Larsom – novou akvizíciou
z Poľska. Po dvoch súťažných kolách a podľa formy, ktorú počas celej sezóny predvádzal Ján Francisty ml., už
málokto pochyboval o celkovom víťazovi.
Prvé kolo ťažkého ťahu bolo zároveň i posledným
pre Pavla Blaška a Tibora Tótha, ktorého plemenník
Saša na konci sezóny úplne stratil formu a na finále
prišiel Tibor s Csenge a kobylou Baba. Nezohratosť
dvojice koní si vyžiadala svoju daň v podobe skončenia
v ťažkom ťahu už po prvom kole a celkovým siedmym
miestom. Druhé kolo znamenalo stop pre Jána Debnára. HS-48 Silvo a HS-24 Rival sa papierovo mali dostať
do užšieho finále. Realita bola však iná. Celkovo deviate miesto bolo sklamaním nielen pre Jána Debnára, ale
určite i pre majiteľa koní. Tretie kolo znamenalo stop
pre Patrika Játyho a Jána Francistyho staršieho. Vo štvrtom kole skončili bojovníci Lena a Ragan so smoliarom
Ľubom Chromcom. V piatom kole sa so súťažou rozlúčil
Márius Sondor (Zaphyra, Lordo) a Pavol Kitaš so svojím
párom. V šiestom kole zostala v súťaži len dvojica Ján
Francisty ml. (Cedrik, Dollar De La Forge) a Milan Šefčík
(Kern, Nasalar). V tomto momente by sa medzi divákmi našiel málokto, kto by po víťazstve v ťažkom ťahu
na MČR netipoval za víťaza Janka Francistyho ml. Všetko však bolo inak. Z víťazstva sa nakoniec tešil Milan
Šefčík. Možno o výsledku rozhodol manažment prípravy
na preteky. Milan Ševčík prišiel deň dopredu. Kone boli
oddýchnuté, pričom Janko prišiel na preteky ráno a kone mali za sebou 250 km cestu z Moravy, kde pracujú.
Z pohľadu pôvodu každý finalista mal v páre jedného
potomka po 2868 Nacho Salazar-ZV.
Po skončení ťažkého ťahu bolo všetkým jasné, že
víťazom „Pohára ZCHKS“ furmanov za rok 2019 sa stal
Ján Francisty ml. (Cedrik, Dollar De La Forge), ktorý
s umiestneniami v jednotlivých súťažiach (2-1-2) jasne
dominoval. Druhé miesto obsadil nenápadne jazdiaci
Pavol Kitaš (4-3-4) s Cyranom Du Moulin a Larsom. Tretí
v celkovom poradí skončil Patrik Játy s Mačekom a Litvorom (1-4-7), ktorý doplatil na slabší výkon v tretej
disciplíne.
Z pohľadu plemennej príslušnosti sa finále zúčastnilo
päť koní plemena norik muránsky, štyri kone plemena
ardén, tri kone plemena norik, dva sliezske noriky,
jeden belgik a päť koní v chladnokrvnom type bez plemennej príslušnosti.
I napriek problémom, ktoré tento ročník súťaže
„O pohár ZCHKS“ furmanov sprevádzali, možno hodnotiť finále za úspešné. Nasledujúci rok je rokom
spoločných Majstrovstiev ČR a SR, ktoré sa uskutočnia
na Slovensku. Táto skutočnosť by mala byť motivujúca
pre všetkých furmanov.
FG

V roku 2019 sa uskutočnilo v rámci súťaže „O pohár
ZCHKS“ osem kompletných súťažných kôl. Tradičné finále
sa konalo v areáli JK Cedos v Trenčíne - Nozdrkovciach.
Všetkých osem súťažných kôl, z toho dve kolá v zimnom
období, sa uskutočnilo podľa plánu. V medzinárodnej
konfrontácii sa v tomto roku pravidelne na furmanských
pretekoch na Morave a v Čechách zúčastňovali otec a syn
Francistyovci. Na Majstrovstvách ČR vo furmanských
súťažiach Ján Francisty st. obsadil druhé miesto, a Ján
Francisty ml. vyhral disciplínu „Ťažký ťah“. V tabuľke
a v grafe sú za roky 2005 – 2019 štatisticky znázornené
počty pretekov a počty furmanov, ktorí sa v jednotlivých
rokoch na furmanských súťažiach prezentovali.
Počty pretekov a súťažiacich vo furmanských súťažiach
organizovaných ZCHKS od roku 2005
Rok

Počet
pretekov

Počet
súťažiacich

Rok

Počet
pretekov

Počet
súťažiacich

2005

5

19

2013

12

42

2006

8

21

2014

10

38

2007

11

27

2015

11

42

2008

11

25

2016

8

34

2009

12

34

2017

9

44

2010

11

41

2018

10

37

2011

11

39

2019

8

38

2012

10

32

Grafické znázornenie počtov pretekov a súťažiacich
vo furmanských súťažiach organizovaných ZCHKS od roku
2005

Z tabuľky a grafu je zrejmé, že oproti roku 2018 došlo
v roku 2019 k zníženiu počtu súťaží. I napriek tomu, že
počet furmanov, ktorí sa zapojili do furmanských súťaží, je
stabilný, z uvedeného počtu len dvanásť furmanov v roku
2019 štartovalo tri a viackrát. U ostatných furmanov
ide o regionálne prezentácie v rámci súťaže v mieste
bydliska.
V súvislosti s furmanskými pretekmi sa rok 2019
najmä v „Ťažkom ťahu“ niesol v znamení skrátenia
jednotlivých kôl na maximálne štyri kolá, čo do značnej
miery skrátilo a hlavne zatraktívnilo súťaž. V budúcej
sezóne bude potrebné, aby rozhodcovia vzali na seba
mieru zodpovednosti a ukončili pokus i pred uplynutím
časového limitu u tých súťažiacich koní, ktoré zjavne
na ťahanie súťažnej hmotnosti nemajú buď z momentálnej
indispozície, alebo je daná hmotnosť nad ich možnosti
(využijúc Pravidlá disciplíny „Ťažký ťah“, bod 10).

DOMÁCE PRETEKY V RÁMCI SÚŤAŽE
„O POHÁR ZCHKS“
Hričovské Podhradie. Tradične dobre zorganizované
preteky s typickým zimným počasím, ktorého
nevyspytateľnosť pocítil tento rok i domáci pretekár.
Dobrá divácka kulisa, dostatočný počet súťažiacich.
Vitanová. Jedenásty raz sa furmani stretli vo Vitanovej.
Tak ako minulý rok privítala Vitanová súťažiacich na blate.
Po minuloročnej súťaži, ktorá termínovo kolidovala
s furmanskými pretekmi v Hriňovej, v tomto roku sa
furmanských pretekov zúčastnilo jedenásť furmanov.
Na ťažkom rozbahnenom teréne potvrdil dobrú formu
z Hričovského Podhradia Ján Francisty ml. a zvíťazil. Treba
len dúfať, že preteky budú mať pokračovanie i v roku
2020.
Nová Bystrica. Preteky dlhodobo stagnujú. Účasť
šiestich záprahov v tomto roku hovorí za všetko. Preteky
zachraňuje súťaž jednozáprahov súťažiacich z blízkeho
okolia.
Morovno. Po roku organizátori spojili svoje sily
a v Morovne opäť „ťahali za jeden povraz“. Tradičný team
zorganizoval preteky, na ktoré sa či už súťažiaci, diváci
alebo rozhodcovia tešia. I pri trinásťčlennom štartovom
poli preteky plynuli bez zbytočných prestojov. Je vidno, že
Morovno bolo po roku opäť zárukou kvalitných furmanských
súťaží.
Hruboňovo. Preteky v Hruboňove sa po nultom ročníku
v roku 2018 uskutočnili v tomto roku prvýkrát oficiálne.
Zdalo sa, že latka, ktorá bola v nultom ročníku nastavená,
sa bude prekonávať ťažko. Prírodný amfiteáter, ktorý slúži
ako kolbisko, početné štartové pole, množstvo sprievodných
akcií, v ktorých nechýbal folklór, dynamické ukážky
psovodov, deti s heligónkami a v neposlednom rade výkony
štrnástich domácich i zahraničných furmanov právom radia
furmanské súťaže v Hruboňove k tomu najlepšiemu, čo
sme v roku 2019 mali možnosť na slovenských furmanských
pretekoch vidieť.
Pečeňany. Nová súťaž, ktorú zorganizovala obec
Pečeňany v spolupráci s p. Kubelákom. Súťaže sa zúčastnilo
jedenásť furmanov.
Chocholná - Velčice. Tradičné preteky, obľúbené
u divákov aj súťažiacich, o čom svedčí rekordná účasť
šestnástich súťažiacich. Organizačný tím okolo Jozefa
Matejíka a Viliama Hodulíka dáva záruku kvalitne
pripravených súťaží, čo sa potvrdilo i v tomto roku.
Lapáš. Preteky tento rok rozhodovali o konečnej
nominácii na finále. Extrémna nepriazeň počasia
do značnej miery poznačila výkony súťažiacich.
Trenčín - Nozdrkovce. Tradičné finále sa uskutočnilo
v areáli v Nozdrkovciach. Kvalifikačnú podmienku účasti
minimálne v troch kolách splnilo dvanásť súťažiacich.
Z toho dvaja z dôvodu zranených koní neštartovali.
Z víťazstva na náročnej trati, ktorú postavili Jozef Halás
a Štefan Balvan, sa nakoniec tešil Ján Francisty ml. pred
Pavlom Kitašom a Patrikom Játym.
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VYHODNOTENIE FURMANSKEJ SEZÓNY 2019
MEDZINÁRODNÁ PREZENTÁCIA
CELKOVÉ HODNOTENIE SÚŤAŽÍ
Entuziazmus z predchádzajúcich rokov sa pomaly
vytratil aj u tých furmanov, ktorí ešte v roku 2018
sršali nadšením. Je vidno, že dvadsaťročná história
furmanstva na Slovensku si vybrala svoju daň. Starší
furmani sa k dlhodobej súťaži stavajú „profesorsky“
a mladých akosi nepribúda.
V budúcom roku je potrebné skonsolidovať furmanov
vzhľadom k tomu, že v roku 2020 sa na základe dohody
s ASCHK uskutočnia spoločné Majstrovstvá ČR a SR
na Slovensku. V tejto súvislosti by sme chceli vyzvať
všetkých organizátorov furmanských pretekov, ktorí
chcú zorganizovať furmanské preteky, aby svoje

DVADSAŤ ROKOV FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ NA SLOVENSKU

návrhy termínov zaslali do 31. 12. 2019. Následne
bude spracovaný kalendár furmanských pretekov na rok
2020. V prípade, že existujú pripomienky k platným
pravidlám, je potrebné svoje pripomienky zaslať
písomne na ZCHKS do 31. 12. 2019. Pripomienkami sa
bude následne zaoberať Rada PK chladnokrvných koní
a Predstavenstvo ZCHKS, ktoré zaujme k podnetom
stanovisko a prípadné schválené podnety a pripomienky
zapracuje do furmanských Pravidiel na rok 2020.
Súčasťou aktuálneho kalendára na rok 2020 budú
aj kvalifikačné podmienky pre účasť na spoločných
Majstrovstvách ČR a SR vo furmanských súťažiach.
FG

KALENDÁR FURMANSKÝCH SÚŤAŽÍ ZCHKS NA ROK 2020
Dátum
konania

1.

Miesto furmanských pretekov

11.1.2020 Hričovské Podhradie

Okres

Kontaktná osoba

Tel. kontakt
na usporiadateľa

ZA

OÚ Hričovské Podhradie + P.
Blaško

0902/232 739

2.

8.2.2020 Vitanová

TR

OÚ Vitanová + D. Gnida

0908/836 616

3.

16.5.2020 Morovno

PD

MÚ Handlová – J. Paulínyová

0908/342 616

4.

4.7.2020 Velušovce

TO

OÚ Velušovce + DHZ Velušovce
+ M. Sondor

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

5.

1.8.2020 Hruboňovo

NR

OÚ Hruboňovo – Alojz Pekarovič

0903/726 457

CA

OÚ Nová Bystrica – Mgr. J.
Slivková

0911/698 215

NR

ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412

BN

OÚ Pečeňany + M. Kubelák

0910/464 777
0904/292 154

6.

15.8.2020 Nová Bystrica

Agrokomplex Nitra - len ťažký
ťah jednotky

7.

23.8.2020

8.

19.9.2020 Pečeňany

9.

26.9.2020 Chocholná - Velčice

TN

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

0903/225 704

10.

3.10.2020 Lapáš Nový dvor

NR

Ranč Nový dvor – Malý Lapáš

0903/795 693

TN

JK Cedos TN - Nozdrkovce +
ZCHKS – F. Grácz

0905/832 412
0905/580 697

11. 10.10.2020 Spoločné Majstrovstvá SR a ČR
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J. Grondžák (1999)

V roku 2019 si na Slovensku pripomíname
dvadsiate výročie od prvých furmanských pretekov
na Slovensku. Všetko to začalo v Terchovej
13. 3. 1999. Skupina nadšencov na čele s Jánom
Grondžákom usporiadala v tento deň preteky gazdovských koní,
ktoré mali byť po rokoch oslavou gazdovského umu. Terchová mala
už s organizovaním furmanských podujatí skúsenosti, veď gazdovský
sprievod sa v Terchovej organizoval i za čias hlbokej totality, o čom
svedčí v roku 2019 zorganizovaný už 52. ročník. Na prvom ročníku
furmanských pretekov sa prezentovalo 10 furmanov. Súťaž sa
stretla s veľkým záujmom širokej verejnosti.

1999

2000

O tom, že podobné súťaže chladnokrvných
koní sa organizujú v „letnom vydaní“, vedeli
najmä chovatelia koní v oblasti Považia, ktoré malo vždy blízko
k moravským chovateľom koní. Preto nebolo divu, že hneď v roku
2000 usporiadal Tóno Trnka furmanské preteky v Dohňanoch. Na to,
aby mohol preteky uskutočniť, musel vynaložiť mnoho úsilia a vyčistiť
pozemok za dedinou, ktorý dovtedy slúžil skôr ako smetisko. Preteky
v Dohňanoch potvrdili, že tento druh testácie chladnokrvných koní
má svojich priaznivcov, o čom svedčili návštevy na prvých ročníkoch.
Paralelne s furmanskými aktivitami na Považí sa začali organizovať
i furmani na strednom a východnom Slovensku v Asociácii furmanov
Slovenska (AFuS). Ustanovujúci snem sa uskutočnil 29. 10. 2000
v Polomke.

A. Trnka – Nastor a Dárek (2000)

V roku 2002 bolo združenie zaregistrované na MV SR. Už v roku 2000 sa uskutočnili
prvé furmanské preteky aj v Polomke. O tom, že furmanstvo bolo fenomén začiatku
tretieho milénia, svedčí i kalendár furmanských súťaží z roku 2003. Furmanské preteky
sa v tomto roku uskutočnili dvakrát v Polomke, Terchovej, Dohňanoch, Kováčovej, Pavlovciach, Bytči a vo Veľkom
Folkmáre. Rok 2004 bol rokom, keď bola v rámci AFuSu vyhlásená liga furmanov, ktorá vrcholila majstrovskou
súťažou. Zároveň furmani – členovia ZCHKS, ktorí sa aktívne zúčastňovali furmanských súťaží v rámci AFuSu,
vyslovili požiadavku zastrešiť furmanské súťaže uznanou chovateľskou organizáciou, ktorá vedie plemenné
knihy chladnokrvných koní, s následným využitím výsledkov furmanských súťaží ako vyššej kontroly úžitkovosti
chladnokrvných koní. Dôležitým faktorom pri myšlienke vytvorenia paralelnej organizácie furmanských súťaží bola
rozdielna filozofia hodnotenia furmanských súťaží v AFuSe, kde sa dával väčší dôraz na furmana, pričom zanikala
kvalita koní. V neposlednom rade pri vzniku súťaže „O pohár ZCHKS“ zohrala úlohu i finančná stránka. Väčšina
furmanov – členov ZCHKS bolo z oblasti Považia a Ponitria, takže účasť v kvalifikačných kolách na východnom
a strednom Slovensku bola finančne náročná. Z tohto dôvodu boli ku konca roka 2004 spracované prvé pravidlá
furmanov pre súťaže organizované ZCHKS. Stretnutie k pravidlám furmanských súťaží sa uskutočnilo 13. 11. 2004
v zasadačke JO PD Soblahov v Trenčíne - Nozdrkovciach. Toto symbolické miesto akoby predurčilo v ďalšom období
Nozdrkovce ako miesto významných medzinárodných podujatí v rámci furmanstva organizovaných ZCHKS.

2001 - 2004

2005

V roku 2005 sa v rámci AFuSu a ZCHKS uskutočnilo dvadsaťdeväť podujatí, z toho šesť podujatí
započítaných do “Pohára ZCHKS“, ktorý nemal v prijatej podobe finálovú časť a o víťazovi rozhodol
najvyšší súčet bodov, ktoré furman získal počas roka. Jednotlivé kolá sa uskutočnili v Podolí, v Dohňanoch,
v Lužiankach pri Nitre, v Trenčianskej Turnej a v Nitre. Prvým víťazom „Pohára ZCHKS“ v roku 2005 sa stal Pavol
Kitaš. Na druhom mieste skončil Viliam Grega a tretie miesto obsadil Jozef Puškár. Celkovo sa do furmanských
súťaží v roku 2005 zapojilo devätnásť furmanov.
Paralelne sa rozvíjajúce furmanské súťaže
v ČR, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku nedávali
spávať členom Predstavenstva ZCHKS. V roku
2006 došlo k dohode medzi jednotlivými krajinami V4, a tento
rok bol rokom prvej medzinárodnej konfrontácie slovenských
furmanov. Kvalifikovať sa na prvé Majstrovstvá Európy furmanov
(MEF) sa mohli však len štyria furmani z každej krajiny. Slovensko
ako organizátor súťaží mohol na štart postaviť šiestich furmanov.
O postup do Dobšinej sa bojovalo v ôsmich súťažných kolách
(Dohňany, Trenčianska Turná, Podolie, Golianovo, Pšurnovice,
Nitra, Trenčín, Chocholná - Velčice). Prvenstvo v „Pohári ZCHKS“
v tomto roku obhájil Pavol Kitaš. Na druhom mieste skončil Jozef
Matejík, a tretie miesto obsadil Vilo Grega.

2006

J. Matejík – Bret a Frico (2005)
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Na štart MEF 2006 sa postavili
zástupcovia
Zväzu
chovateľov
koní na Slovensku: Pavol Kitaš
z Golianova, Viliam Grega z PD Podolie a Jozef
Matejík z Chocholnej – Velčíc, za Asociáciu furmanov
Slovenska nastúpili: Pavol Chobor z Pavloviec, Peter
Pardus z Hniezdneho a Ján Suško z Belej nad Cirochou;
za Českú republiku: Ján Blizňák z Podlesí, Jaroslav
Petřek zo Zubří, Petr Vlašic z Břeclavi, a za Poľsko: Ján
Urbaczka a Krysztof Gorzołka z Istebnej. Prvou súťažou
bol furmanský slalom. Na dodržiavanie stanovených
pravidiel
v jednotlivých
súťažiach
dohliadal
rozhodcovský zbor v zložení: František Nedbálek (hlavný
rozhodca, ČR), MVDr. Viktor Tabiš, Ľubomír Kamas
a Juraj Pacolt (SR). Celým podujatím divákov odborne
a zároveň veľmi pútavou formou sprevádzal moderátor
Ing. Emil Kovalčík, PhD. Miestom súťaže sa stal priamo
areál strediska chovu koní, ktorého pracovníci sa
v príprave skutočne vyznamenali, a pripravili pre
súťažiacich prekrásnu trasu furmanského slalomu
tvoreného štrnástimi prekážkami, ktorý bol dostatočne
náročný a pestrý. V prvom kole po jazdách v plnom
trysku bolo jasné, že na prvých miestach sa umiestnia
súťažiaci z Českej republiky, ktorým však výborne
konkuroval Pavol Chobor zo Slovenska. Druhá súťaž
bola orientovaná na prácu s drevom. Furmani museli
preukázať svoj odhad, šikovnosť a zručnosť pri „začelení

2006

Dohňany (2000)

Terchová (2005)

Dohňany (2000)

dreva“. Tu sa jasne ukázalo ktoré kone skutočne
pracujú v lese a ktoré sa „preháňajú“ po furmanských
slalomoch. Prekonanie nájazdu cez pripravené drevo
sa pre niektoré kone stalo neprekonateľnou prekážkou.
Víťazom tejto súťaže sa stal Pavol Chobor, na druhom
mieste skončil Janko Urbaczka z Poľska a ako tretí sa
umiestnil Ján Blizňák z ČR. Posledná súťaž – ťažký ťah
– sa uskutočnila klasickým spôsobom. Kone súťažili
v saniach v jednotke. Každý furman mal možnosť vybrať
si jedného z koní, s ktorými súťažil v predchádzajúcich
disciplínach. Z prvých piatich koní v tejto disciplíne
dokázal s poľskými koňmi držať krok len Nacho Salazar
Jána Blizňáka, ktorý skončil na treťom mieste. Prvé
miesto si so svojím valachom vybojoval Krysztof
Gorzołka z Poľska pred druhým Petrom Pardusom (SR).
Víťaz potiahol hmotnosť 1 200 kg do vzdialenosti
9,3 metra. Po celkovom vyhodnotení sa víťazom
prvých Medzinárodných majstrovstiev furmanov stal
reprezentant ČR Ján Blizňák s plemennými žrebcami
Nacho Salazar a Steiman. Druhé miesto obsadil slovenský
reprezentant Pavol Chobor s koňmi Fuxo a Kubo, a ako
tretí skončil poľský zástupca Ján Urbaczka s Cypiskom
a Karym.
Táto „nadčasová akcia“, ktorá sa vryla do pamäti
furmanskej verejnosti, mala aj svoj propagačnoekonomický dopad a zviditeľnila chov norika muránskeho
v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Dohňany (2000)

Dohňany (2000)

Pšurnovice (2003)

Pšurnovice (2003)

Dohňany (2005) – sprievodný program: L. Jurko s otcom
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Po úspechu v roku 2006 sa v roku 2007
do kalendára dostalo desať podujatí. Tento rok
bol na furmanské podujatia zvlášť bohatý. Okrem
tradičných súťaží sa pod patronátom zväzu uskutočnili súťaže aj
v Lokci, Žaškove a Morovne. Tieto lokality poskytli súťažiacim
náročnosť z dôvodu členitosti terénu. V Lokci sme boli svedkami
prvej oficiálnej orby koňmo. Táto reminiscencia bola príjemným
spestrením pretekov v Lokci a zapadla do prírodného koloritu
Oravy. V roku 2007 sa furmanských súťaží zúčastnilo 29 furmanov.
Tento rok bol špecifický v prekrývaní sa termínov. I napriek
snahám slovenskej strany o zmenu termínu sa MMF uskutočnili
v Čechách v rovnakom termíne ako vrchol našej sezóny
v Chocholnej - Velčiciach, t. j. 29. – 30. septembra 2007. Pred
funkcionármi zväzu, rozhodcami, furmanmi, ako aj priaznivcami
chladnokrvných koní stála otázka ako vzniknutú situáciu vyriešiť.
Ľahké by bolo odignorovať MMF v Čechách a sústrediť sa na finále
„Pohára ZCHKS“. Po dlhých úvahách sme zvolili kompromisné
riešenie. Na MMF sme vyslali dvoch furmanov (Viliam Grega,
Patrik Játy), ktorí v priebežnom poradí pred finále v Chocholnej
figurovali na druhom a treťom mieste. Slovenskú ekipu doplnil
v Klokočove (ČR) zástupca AFuSu (Peter Chobor). Jozef Matejík
ako usporiadateľ finále dal pochopiteľne prednosť domácim
finálovým pretekom. Ako rozhodca do Klokočova cestoval Ľubo
Kamas, výpravu dopĺňali zástupcovia Lesov SR, š. p., OZ Revúca.
Domáce majstrovstvá boli v plnej réžii MVDr. Eduarda Morvaya
a MVDr. Viktora Tabiša, ktorí si v piatok odskočili do Klokočova
povzbudiť slovenských furmanov. O tom, že konkurencia
i úroveň bola výborná, svedčí zastúpenie furmanov v Chocholnej.
Po zásluhe sa víťazom súťaže „O pohár ZCHKS“ pre rok 2007 stal
Jozef Matejík so svojím párom Frico a Bret.
V Klokočove obhájil celkové víťazstvo z minulého roku Ján
Blizňák (Nacho Salazar – Brys Slezský). Druhé miesto obsadil
Peter Chobor (Eliáš – Fuxo) pred domácim Miroslavom Košťálom
(Heraklit – Hiszpan). Spestrením ME v Klokočove bola i účasť
nemeckého súťažiaceho Thomasa Mullera (Bubi – Batzy), ktorý
zvíťazil v ťažkom ťahu (2 900 kg).

2007

Klokočov (2007) - ekipa PD Podolie
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V roku
2008
pokračovali
furmanské
súťaže
podľa
zaužívaných pravidiel. V tomto roku
sa uskutočnilo rekordných trinásť kôl (Nová Bystrica,
Žaškov, Morovno, Jasenica, Podolie, Trenčín, Trenčianska
Turná, Golianovo, Pšurnovice, Nitra, Blesovce, Cabaj
- Čápor, Chocholná - Velčice). V tomto roku sa už
neuskutočnili preteky v Dohňanoch. V miestach,
na ktorých sa preteky a výstavy konali od roku 1999, bol
vybudovaný cyklistický areál ... I tento rok sa bojovalo
o účasť na Majstrovstvách Európy. Podľa dohody sa mali
ME uskutočniť v Poľsku. Po predbežných prísľuboch
nakoniec poľská strana, kde furmanstvo nebolo
organizované, od usporiadania majstrovstiev upustilo.
V domácej lige „O pohár ZCHKS“ sa v roku 2008 najviac
darilo Jánovi Debnárovi pred Pavlom Kitašom a Jozefom
Halásom. Títo súťažiaci spolu s Patrikom Játym, Petrom
Pardusom a Jozefom Matejíkom nás reprezentovali na ME
furmanov, ktoré opätovne po dvoch rokoch zorganizoval
ZCHKS v spolupráci s Lesmi SR, š. p., v Dobšinej.
Majstrovstvá Európy furmanov v Dobšinej 2008 otvoril
Ing. Stanislav Becík ako minister pôdohospodárstva SR.
Trinásť štartujúcich zo štyroch krajín tvorilo štartové
pole. Nechýbal obhajca titulu Jan Blizňák z Českej
republiky spolu s najlepšou trojicou z kvalifikačných
pretekov v Čechách. Dvaja poľskí zástupcovia, účastníci
viacerých furmanských súťaží, neboli len do počtu.
Snáď len maďarský pretekár bol menej skúsený. Je len
na škodu veci, že na poslednú chvíľu odriekli svoju účasť

2008

zástupcovia z Rakúska a aj účastník vlaňajších pretekov
z Nemecka. Svoje skúsenosti predviedol obhajca titulu,
keď svoje nádherné tmavé žrebce Baron ze Zubří I
a Baron ze Zubří II, mimochodom vlastní bratia
po otcovi i matke, previedol traťou bez zaváhania
a prvú disciplínu vyhral. Druhú súťaž vyhral Krysztof
Gorzolka z Poľska na koňoch Gniady a Bartek, druhý
skončil Jozef Matejík zo Slovenska s koňmi Bred
a Jantár. Razom bolo poradie také premiešané, že v hre
o titul majstra Európy ostalo ešte množstvo pretekárov,
čo pridalo na napínavosti celých majstrovstiev. Divácky
najatraktívnejšia je už tradične súťaž o najsilnejšieho
koňa, či vlastne pár koní – ťažký ťah. So základnou
hmotnosťou 1 500 kg si poradili všetky kone, preto sa
začalo prikladať najprv po 200, neskôr (po dosiahnutí
2 500 kg) už len po 100 kg. Pripravenosť koní na túto
disciplínu bola totiž nevídaná a konečných 3 100 kg
potiahli ešte dva páry, aj keď už nie po celej dĺžke
trate. Bezmála desať metrov (9,90 m) s viac ako tromi
tonami záťaže však stačili Jánovi Debnárovi zo Slovenska
s koňmi Mišo a Luca na to, aby sa stal víťazom tejto
disciplíny. Peter Pardus s Kubom a Linderom tiež potiahli
3 100 kg, ale „len“ na vzdialenosť 6,30 m, čím skončil
na druhom mieste, a žrebce tretieho Jana Blizňáka si
poradili s tromi tonami na vzdialenosť 8,40 m. V silnej
konkurencii tretie miesto pre Slovensko vybojoval Ján
Debnár. Obhajca titulu Jan Blizňák skončil nakoniec
na druhom mieste, pretože o jeden bod bol tentokrát
lepší jeho kolega z Čiech Oskar Sněhota.

Dobšiná (2008) - J. Halás pri práci s drevom
Lokca - slávnostný nástup (2005)

Dobšiná (2008) - slávnostný nástup
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Naša škola sa riadi heslom „Čo robíme, to učíme“

2009

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.
9. 2007 združením súkromnej strednej odbornej
školy a stredného odborného učilišťa, ktoré mali
takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v
poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch.
Škola, ktorá sa nachádza v Banskej Bystrici očarí
Vaše zmysly už pri vstupe do areálu, neunikne
Vám dupot koní, bzučanie včiel, sladká vôňa medu,
chmeľu či čerstvého pečiva.
Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných
odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej
výrobe. Na výber je niekoľko učebných odborov:
mäsiar, cukrár/ kuchár, cukrár/ pekár, záhradník,
včelár/ včelárka, biochemik pre výrobu piva a sladu.
Škola ponúka aj študijné odbory: manažment
regionálneho cestovného ruchu, podnikanie
v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých

zvierat, a �ež odbor, ktorý vám chceme priblížiť
podnikateľ pre rozvoj vidieka. Študen� získavajú
vedomos� z oblas� rozvoja vidieka, mechanizácie,
chovu zvierat, pestovania rastlín a ekonomiky.
V odbore sú zaradené predmety poľovníctvo a
sokoliarstvo. Absolven� sa teda stanú podnikateľmi
na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu
v rámci poľnohospodárstva a agroturis�ky
a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.
Kam na vysokú po absolvovaní SOŠ Pod Bánošom?
Žiaci môžu pokračovať vo svojom obore na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ,
Technickej univerzite vo Zvolene alebo na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Odbory v škole sú cer�fikované medzinárodnou
spoločnosťou IES (Interna�onal Educa�on Society),
čo znamená, že výučný list a maturitné vysvedčenie
je platné i v zahraničí.

Veľmi dôležitou časťou výučby je študentská
prax v každom odbore. Študen� získavajú prax
v zmluvných prevádzkach a v školských dielňach.
Žiaci v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka
nadobúdajú odborný výcvik aj v exteriéri školy, kde
upravujú areál a starajú sa o rôzne druhy zvierat.
Dominantou zvieracej rodiny na škole sú haflingy
Maťo a Majo. Študen� majú možnosť vyskúšať
si prácu pri koňoch so všetkým, čo k tomu patrí
(pravidelné kŕmenie, čistenie stajne, stavanie či
prekladanie výbehov, príprava koňa pred jazdou aj
samotné jazdenie). Mať v škole kone je obrovská
výhoda pre študentov, ale aj pre učiteľov. Študen�
majú s nimi priamy kontakt a výučba sa tak stáva

jednoduchšou, pretože je lepšie raz vidieť a skúsiť,
ako stokrát počuť.
Kone neslúžia len ako učebná pomôcka. V lete
škola organizuje konské tábory, kde sa de� za pár
dní naučia, ako sa správne starať o kone. Tak�ež
sú veľkým lákadlom pre verejnosť pri poduja�ach
Otváranie a Zatváranie Bánoša (zamerané na
prezentáciu tradičných remesiel a farmárskyc
h produktov). Novinkou do budúcnos� bude
nová koniareň, ktorá je momentálne vo výstavbe
a nedávno škola zabezpečila nový koč pre kone,
ktorý sa bude využívať na reprezentáciu školy
pri rôznych spoločenských akciách a rozvíjaní
agroturis�ky.

Spoločné foto pri príležitosti hodnotenia sezóny

V roku 2009 na domácej furmanskej scéne pribudli
súťaže v Oraviciach, Tepličkách a Prečíne. Spolu
súťažili furmani v dvanástich kolách (Oravice, Nová
Bystrica, Žaškov, Morovno, Prečín, Chocholná - Velčice,
Podolie, Trenčianska Turná, Golianovo, Blesovce,
Trenčín, Tepličky). Celkovým víťazom sa stal Ľubo
Dobrotka pred Jozefom Matejíkom a Jozefom Halásom.
V tomto roku sa furmanských súťaži zúčastnilo
tridsaťštyri furmanov. Po roku sa mali furmani z Európy
stretnúť v Klokočove a súťažiť o európsky primát
v kombinovaných súťažiach chladnokrvných koní.
Bohužiaľ „celoeurópske“ súťaženie sa scvrklo na súboj
domácich českých furmanov s furmanmi zo Slovenska.
Z nepochopiteľných dôvodov sa súťaží nezúčastnili
furmani z Poľska ani z Maďarska, a na poslednú chvíľu
sa ospravedlnili Nemci. Zo slovenskej strany sa súťaží
zúčastnili prvý traja furmani z dlhodobej kvalifikácie
„O pohár ZCHKS“. Na požiadanie usporiadateľov sa
v predvečer súťaží doplnilo štartové pole o mená dvoch
ďalších furmanov zo Slovenska. „Majstrovstvá Európy“
mali štandardný scenár pozostávajúci z furmanskej
súťaže, súťaže s drevom a ťažkého ťahu. Kto chcel
uspieť, nesmel v žiadnej z týchto disciplín výrazne
zaváhať. Vodná priekopa doplnená v deň pretekov
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doplna pochovala nádeje Jozefa Matejíka, ktorého
kone odmietli do vody vstúpiť, a po tejto súťaži pre
Matejíkovcov preteky skončili. V prvej súťaži Patrik
Játy potvrdil, že jeho posledné výsledky neboli náhodné
a vo furmanskom parkúre obsadil prvé miesto. V druhej
súťaži sa darilo Paľovi Kitašovi, ktorý súťaž vyhral
pred Ľubom Dobrotkom. Pre nedodržanie kurzu trate
bol z tejto disciplíny vylúčený Jozef Halás. V ťažkom
ťahu skončili najlepšie z našich Ľubo Dobrotka
na štvrtom mieste, a túto priečku obsadil ako najlepší
zo Slovákov i v celkovom hodnotení. V súťaži jasne
dominoval Pavol Raichel a Ján Blizňák, ktorí skončili
v ťažkom ťahu spoločne na prvom mieste. Celkovým
víťazom MEF v Klokočove 2009 sa stal Jan Blizňák pred
Vladimírom Hajmarom. Tretí skončil Mojmír Kubíček
pred už spomínaným Ľubom Dobrotkom. Šieste miesto
obsadil Pavol Kitaš. Majstrovstvá Európy furmanov 2009
boli na dlhé obdobie posledným stretnutím furmanov
s puncom medzinárodného porovnania v rámci krajín
stredoeurópskeho regiónu.
FG
Pokračovanie v čísle 01/2020
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Stredná odborná škola veterinárna v Nitre

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHOVU KONÍ A SLUŽIEB
LÓTENYÉSZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
ŠTÚROVA 74, ŠAĽA

031/7702982

POSADIA SA DO VYSOKOŠKOLSKÝCH LAVÍC AJ DO TRAKTORA
Absolventi Strednej odbornej
školy veterinárnej v Nitre
môžu bez problémov pokračovať v štúdiu na vysokej
škole alebo ísť rovno do praxe. Škola im zabezpečí úplné
stredné odborné vzdelanie
s maturitou.
Škola na „Šindolke“ prijala prvých žiakov v roku 1960.
Od tých čias opustilo jej lavice viac ako desaťtisíc absolventov. V súčasnosti sú nosnými študijnými odbormi
veterinárne zdravotníctvo a hygiena a agropodnikanie.
Prvý je zameraný na chov hospodárskych a cudzokrajných zvierat, kde žiaci získavajú vzdelanie pre činnosť
veterinárnych asistentov a vedia sa postarať o chov a
zdravie zvierat. Druhý sa orientuje na farmárstvo a
kynológiu. Jeho absolventi sa v praxi uplatňujú ako
technicko-hospodárski a riadiaci pracovníci na farmách,
môžu viesť malé i stredné podniky a mať vlastné chovné
stanice. Škola má vyše dvadsať tried na výučbu teórie.
Pre overenie svojich praktických zručností majú žiaci k
dispozícii kynologickú učebňu, biologické, chemické a
veterinárne laboratórium, učebňu rastlinnej výroby, chirurgie, informatiky, pitevňu i školské terárium. Súčasťou
školy je informačné centrum, ktoré umožňuje spracovanie informácií v elektronickej forme.
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Z cudzích jazykov sa vyučuje anglický, nemecký a
ruský jazyk.
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre veterinárne vedy, jediné svojho druhu
na Slovensku.
Prvý kontakt s hospodárskymi zvieratami zažijú žiaci
v školskej voliére, kde chovajú hydinu, králiky, ovce,
kozy, poníka i somárika.
Chov včiel sa naučia v školskej včelnici.
O cudzokrajné zvieratá sa žiaci starajú v školskom
viváriu.
Na pestovateľské aktivity slúži záhrada.
Žiaci študujúci kynológiu realizujú svoje aktivity a výcvik psov na parkových plochách školy, tiež v priestoroch mestského kynologického klubu, pre svojich psíkov
im slúži dvadsať voliér.
Technické zručnosti sa naučia na praktických cvičeniach pri obsluhe mechanizácie. Ak majú záujem, môžu
opustiť školu aj s vodičským preukazom na traktor.

soupsala@gmail.com

Nadviazaním na dlhodobé tradície a s pohľadom do
budúcnosti chce SOŠChKaS Šaľa naďalej plniť svoje
poslanie – poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie,
svojimi podmienkami zabezpečiť perspektívu pre
tých absolventov, ktorí prejavia záujem vzdelávať sa
v hipologických odboroch, ktoré otvárame aj
v budúcom školskom roku 2020/2021:
·
·

študijný
odbor
AGROPODNIKANIE
SO
ZAMERANÍM NA CHOV KONÍ A JAZDECTVO
učebný odbor CHOVATEĽ SO ZAMERANÍM NA
CHOV KONÍ A JAZDECTVO.

Žiaci po získaní výučného listu majú možnosť
pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu a získať
úplné stredné odborné vzdelanie.
Škola má k dispozícii vlastný chov koní, krytú halu,
otvorenú jazdiareň. Žiaci majú možnosť ustajnenia
vlastného koňa.
Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní
a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a
veríme, že aj budú dosahovať veľké množstvo
športových a odborných úspechov.
Pozitívna
športová aktivita potvrdzuje správnosť metód
výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej

sossala.edupage.org

škole uplatňuje. V spolupráci so Závodiskom š.p.
Bratislava organizujeme Medzinárodné žiacke
dostihy o pohár predsedu NSK, 1. májové parkúrové
preteky a preteky všestrannej spôsobilosti –
Military. Zúčastňujeme sa medzinárodných žiackych
dostihov v Prahe, Budapešti ako aj celoslovenských
jazdeckých súťaží. V NŽ Topoľčianky môžu žiaci
absolvovať aj časť individuálnej odbornej praxe.
Snažíme sa však vytvoriť pre žiakov bez rozdielu
také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu
prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich
individuálneho potenciálu.
Naša škola ponúka aj možnosť účasti žiakov na
medzinárodných výmenných pobytoch (programy
Erasmus+), kde naši žiaci získavajú užitočné
skúsenosti a kontakty, preto je uplatnenie našich
absolventov na trhu práce je veľmi dobré doma i v
zahraničí. Každoročne vysielame našich žiakov na
prax do škôl v Írsku, ČR, Maďarsku, resp. do
firemného prostredia na Sicílíiu, do Španielska a
Portugalska. Aj v školskom roku 2019/2020 plníme
dlhoročný záväzok kvality a európskej integrácie
organizáciou mobilít pre 25 študentov ako jediná
stredná škola v Šali.
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Obec Hričovské Podhradie,
Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo
a Pavol Blaško
Vás srdečne pozývajú na:

4. ročník Furmanských pretekov

Furmanský slalom - Práca s drevom - Ťažký ťah

11. január 2020 od 09.00 hod.
pri futbalovom ihrisku v Hričovskom Podhradí.
Súťažiaci sa môžu prihlásiť priamo u organizátora - Pavol Blaško na tel. č. 0902 232 739.
Predajcovia so stánkom môžu volať na tel. č. 0903 176 040, 041 55 72 186. Občerstvenie je zabezpečené – grilovaná klobása,
varené vínko. Vstupné 2,- €. Deti do 18 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov - vstup voľný. Tešíme sa na Vás!

