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Dňa 17. februára 2021 sa významného životného jubilea – šesťdesiat rokov svojho
života, dožil člen ZCHKS a známy chovateľ arabských koní Jozef Gíreth z Kaľamenovej.
Jozef Gíreth po ukončení základnej školy pokračoval v štúdiu na vojenskej strednej a vysokej
škole. V armáde úspešne pôsobil v rôznych funkciách až do svojho odchodu do dôchodku.
Počas celej vojenskej kariéry však veril, že sa mu podarí splniť si svoju najväčšiu celoživotnú
túžbu. Od ranného detstva totiž sníval o tom, že raz bude mať vlastné hospodárstvo, na ktorom
sa bude venovať chovu koní. Začiatky neboli ani jednoduché, ani ľahké. Napriek počiatočným
ťažkostiam sa nenechal odradiť a tvrdo pracoval na splnení svojho sna. Začalo to chovom
poníkov, no farma sa onedlho preorientovala na chov arabských koní.

„Farma Gíreth“, ktorú podľa mena svojej dcéry majiteľ nazýva aj „Alžbetin dvor“, je pre koniarov
v súčasnosti už známym chovateľským zariadením. Uskutočnilo sa tu množstvo výstav
a jazdeckých pretekov, a narodilo sa tu viac ako 200 žriebät. Farma sa nachádza v nádhernom
prostredí obce Kaľamenová, neďaleko ktorej je minerálny prameňa Budiš. Priestrannému
hospodárskemu dvoru dominuje renovovaná nádherná historická kúria rodu Rakovských,
využívaná ako administratívna budova. Vedľa hospodárskeho dvora sú výbehy a rozľahlé
pasienky, na ktorých sa pasie početné stádo koní a ktoré sú po dĺžke viac ako tri kilometre
lemované korytom rieky Turiec. Farma disponuje aj dobre vybaveným strojovým parkom
a poľnohospodárskymi pozemkami, na ktorých sa pre kone dorába vlastné krmivo. Jubilant teda
môže konštatovať, že vo veku šesťdesiat rokov sa mu podarilo vďaka svojmu úsiliu, zanieteniu
a vytrvalosti splniť si svoj životný sen.

Pri tejto príležitosti aspoň stručne vymenujeme aj ďalšie aktivity jubilanta. Je jedným
zo zakladajúcich členov ZCHKS a je tiež dlhoročným členom SJF, kde pôsobil aj ako člen
kontrolnej komisie. Aktívne sa zapája do aktivít v chove arabských koní, je zakladateľom
a predsedom organizácie AKS – Arabské kone Slovenska. Výkonnosť koní odchovaných
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na farme sa testuje na pretekoch vo vytrvalosti, ktoré jubilant viackrát absolvoval aj ako jazdec
v sedle. Okrem toho na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach úspešne
absolvoval podkúvačský kurz. Tých aktivít je však oveľa viacej, toto sú len tie najvýznamnejšie,
týkajúce sa chovu koní.

Jožko, do ďalších rokov života Ti želáme všetko najlepšie, hlavne dobré zdravie, ale aj veľa
osobných, chovateľských a športových úspechov.
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