
Podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov 

 

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo (ďalej len ZCHKS), ako uznaná 

chovateľská organizácia (ďalej len UCHO) zabezpečuje šľachtenie plemien koní, ktorým vedie 

plemennú knihu na základe oprávnení vydaných MPRV SR v deväťdesiatych rokoch minulého 

storočia. V populáciách koní slovenský teplokrvník, plemená pony, hafling, chladnokrvné 

plemená koní (norik, belgik, norik muránsky) zväz koordinuje šľachtenie od roku 1999. Toto 

oprávnenie bolo ZCHKS rozšírené o plemená nonius a furioso po privatizácii žrebčína 

Motešice a Nový Tekov. V roku 2016 bolo oprávnenie rozšírené o plemeno angloarab. 

Z dôvodu rozširovania chovu somára domáceho na Slovensku ZCHKS požiadal ministerstvo 

aj o poverenie vedením Plemennej knihy somára domáceho.  

V súvislosti s uznávaním šľachtiteľských chovov (ďalej len ŠCH) ZCHKS 

stanovuje pre žiadateľa o uznanie ŠCH nasledovné pravidlá: 

• minimálna početnosť stáda kobýl v reprodukcii je 25 kobýl, pričom optimálna veková 

štruktúra stáda by sa mala pohybovať v rozmedzí 10 – 12 rokov.  

• pre zabezpečenie odchovu je potrebné deklarovať pastevnú plochu minimálne 

0,75 ha/kobyla. Pre kobyly so žriebätmi 1 ha/kobyla a žriebä. 

• obnovu základného stáda je potrebné zabezpečovať výhradne prostredníctvom 

výkonnostných skúšok, alebo na základe lineárneho hodnotenia kobýl a deklarovaním 

výkonnosti kobýl. Bližšie informácie o stupni výkonnosti, na základe ktorej je možné kobyly 

zaradiť do základného stáda kobýl ŠCH, sú definované v akceleračných programoch 

schválených pre jednotlivé plemená koní.  

Súčasťou žiadosti o uznanie ŠCH je: 

• dobrý zdravotný stav koní. Pri populácii slovenského teplokrvníka ako súčasť protokolu 

o zdravotnom stave jednotlivých kobýl v ŠCH je potrebné doložiť RTG vyšetrenie končatín 

kobýl podľa vzoru, ktorý platí v teplokrvnej populácii žrebcov pred zaradením do 

plemenitby. 

• predloženie individuálneho pripárovacieho plánu pre populáciu ŠCH. Schvaľovanie 

pripárovacieho plánu zabezpečuje každoročne UCHO pre príslušné plemeno. 

• deklarácia produkcie plemenných žrebcov za posledných 10 rokov pre zemský chov. 

 

Do plemenitby v ŠCH je možné zaraďovať plemenné žrebce, ktoré spĺňajú podmienky 

AP pre príslušné plemeno. Mladé plemenné žrebce zaraďovať do plemenitby v ŠCH na základe 

individuálneho posúdenia a schválenia príslušnou UCHO prostredníctvom rady PK príslušného 

plemena. 

Prehodnocovanie ŠCH sa uskutočňuje každoročne počas jarnej a jesennej bonitácie, 

pričom súčasťou hodnotenia by mali byť deklarované reprodukčné a výkonnostné ukazovatele. 

Na základe žiadosti chovateľských subjektov v zmysle Zákona č. 194/98, § 8, Výberová 

komisia pre chov koní MPRV SR v zmysle § 9, ods. 1, písm. a) navrhne  ministerstvu uznanie 

alebo zrušenie šľachtiteľského chovu koňovitých zvierat. 

 

Schválené Predstavenstvom ZCHKS 27. 4. 2022 

 


