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Vážení chovatelia, majitelia

a milovníci koní,

otvárate prvé číslo už 8. ročníka nášho 

zväzového časopisu. Prvý mesiac má za se-

bou hlavná chovateľská sezóna a onedlho 

bude v plnom prúde aj tá športová.

Chovateľom už robia radosť prvé 

tohtoročné žriebätá, z ktorých určite mno-

hé uvidíme na stále sa zvyšujúcom počte 

regionálnych výstav. Zahanbiť sa určite ne-

dajú ani majitelia mladých žrebcov a kobýl 

pri predvýberoch a následných výkonnost-

ných skúškach. Staršie kone sa budú môcť 

prezentovať okrem výstav aj na mnohých 

športových podujatiach, vrátane tretieho 

ročníka Šampionátu mladých koní sloven-

ského teplokrvníka pod patronátom Zväzu. 

Sily a zručnosť si furmani so svojimi chlad-

nokrvnými koňmi opäť zmerajú v rámci 

„Pohára ZCHKS“, pričom najlepší majú 

možnosť zúčastniť sa MEF 2009 v morav-

skom Klokočove. 

Pre uľahčenie orientácie v mnohých 

plánovaných podujatiach Vám v časopise 

ponúkame sumárny kalendár akcií organi-

zovaných nielen Zväzom, ale aj NŽ Topoľ-

čianky, š.p., či Závodiskom Bratislava, š.p., 

a uvedených je aj niekoľko zaujímavých 

zahraničných podujatí. Určite Vás zaujmú 

aj súhrnné informácie o činnosti Zväzu 

za minulý rok, počty narodených žriebät 

a zhodnotenie výsledkov pripúšťania v ro-

ku 2007, ale aj príspevok o požiadavkách 

na premiestňovanie zvierat a mnohé ďal-

šie. 

Veríme, že spolupráca Zväzu s cho-

vateľmi a majiteľmi koní sa bude stále 

zlepšovať, a prajeme Vám aj v tejto se-

zóne veľa zdravia, elánu, chovateľských 

i športových úspechov.

Redakcia
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INFOSERVIS                                                                                                                                                                                                               INFOSERVIS

Bonitácie v šľachtiteľských 
a chránených chovoch koní 
na Slovensku v roku 2009:

Jarné:

NŽ Topoľčianky, š.p. 13. – 14. 5. 2009

PD Smižany 19. 5. 2009

SCHK Dobšiná 20. 5. 2009

Žrebčín Motešice 27. 5. 2009

Jesenné:

NŽ Topoľčianky, š.p 14. – 15. 10. 2009 (+ VS)

PD Smižany 20. 10. 2009 (+ VS)

SCHK Dobšiná 21. 10. 2009 (+ VS)

Žrebčín Motešice 28. 10. 2009
 

Predvýbery a skúšky výkonnosti
teplokrvných žrebcov

Predvýbery teplokrvných žrebcov športového typu do 100-dňového 
testu sa uskutočnia dňa 19. 5. 2009 o 14

00
 hod. na východnom 

Slovensku a dňa 27. 5. 2009 na západnom Slovensku. Miesta 
výberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov 
prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky 
do predvýberu teplokrvných žrebcov zašlite do 30. apríla 2009!

Skúšky výkonnosti teplokrvných a žrebcov plemena furioso sa 
uskutočnia v dňoch 6. – 7. 10. 2009. Miesto bude spresnené na základe 
výberového konania. 

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie skúšok výkonnosti 
teplokrvných žrebcov a žrebcov plemena furioso v roku 2009 treba 
zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2009!

Predvýber žrebcov všetkých plemien
 Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien 

v kompetencii ZCHKS (nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, 
slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov 
PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie 
svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje  
žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2009. Ako 
súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu Potvrdenia o pôvode žrebca. 
Na základe žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie 
predvýberov žrebcov.

Výkonnostné skúšky kobýl 
 Žiadame majiteľov mladých 3 - 4-ročných kobýl všetkých plemien 

v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, 
norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich 
podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí 
majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky 
výkonnosti, aby svoje  žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu 
ZCHKS do 30. apríla 2009. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia 
podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné 
Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem 
chovateľov.

Prekážkový materiál
Z dôvodu zlej platobnej disciplíny pri prenájme prekážkového 

materiálu Predstavenstvo ZCHKS prijalo nové pravidlá na jeho 
prenájom. Novú zmluvu nájdete na www.horses.sk.

Hafling - výkonnostné skúšky žrebcov 

V stredu 8. 12. 2008 sa u nás po šiestich rokoch opäť konali 
výkonnostné skúšky haflingských žrebcov. Zúčastnili sa ich dva žrebce: 
3-ročný Mozart po 3582 Marlboro z matky 3300 Elsie a 8-ročný Stival 
po 4488 Stasos z matky 3013 Quesi, ktorý dostal možnosť absolvovať 
výkonnostné skúšky dodatočne, nakoľko v plemenitbe už pôsobil 
aj uplynulú pripúšťaciu sezónu (výber dostal na základe vlastnej 
výkonnosti vo westernových disciplínach). Keďže štatút PK presne 
nedefinuje pojem „vlastná výkonnosť“, bolo nevyhnutné aby si Stival, 
pokiaľ má naďalej pôsobiť v chove ako plemenník, výkonnostné 
skúšky dorobil.

Výkonnostné skúšky žrebcov plemena hafling ako mnohostranne 
úžitkového koňa sa riadia pravidlami STN 46 6310 „Plemenné kone“ 
a pozostávajú z nasledovných skúšobných disciplín: predvedenie 
na ruke (hodnotí sa typ a pohlavný výraz koňa a exteriér), drezúrna 
úloha pod sedlom (hodnotí sa prijazdenosť a mechanika pohybu), 
terénna jazda na 10 km, vozatajský parkúr a drezúrna úloha 
v záprahu (hodnotí sa poslušnosť a ovládateľnosť koňa) a napokon 
spoľahlivosť v ťahu.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: predseda komisie – Walter 
Werni za WHV, členovia – MVDr. Michal Hollý (ŠVPS), MVDr. Cyril Bonta, 
Ing. Eva Mlyneková a Ing. Lenka Polyaková.

Podmienky výkonnostných skúšok splnili obidva žrebce a na základe 
výsledného hodnotenia boli zaradené do triedy I. s celkovým počtom 
bodov 7,63 – Stival a 7,83 – Mozart.
 

STIVAL

Meno koňa : Stival  140/00 nar. : 8. 5. 2000

Farba : ryšiak zákl. miery : 146-158-192-22,5

Chovateľ : J. Grondžák, Hor. Tižina plemeno : hafling

Majiteľ : J. Veterník, Príbovce pohlavie : žrebec

Celkové hodnotenie body celk. koef.  spolu výsledná trieda

A: typ a pohl. výraz 7,60 3  22,80

Trieda I.
B: exteriér 7,74 2  15,49

C: výkonnosť 7,60 3  22,8

SPOLU  8  7,64

MOZART

Meno koňa : Mozart  373/05 nar. : 16. 5. 2005

Farba : ryšiak zákl. miery : 151-161-175-20,0

Chovateľ : P. Slovák, Podhorany plemeno : hafling 

Majiteľ : P. Slovák, Podhorany pohlavie : žrebec

Celkové hodnotenie body celk. koef.  spolu výsledná trieda

A: typ a pohl. výraz 7,50 3  22,50

Trieda I.
B: exteriér 7,55 2  15,10

C: výkonnosť 8,36 3  25,08

SPOLU  8 7,83

Žriebätá bez potvrdení o pôvode 
a bez pasov

Pri inventarizácii prvotnej evidencie za roky 2004 – 2008 boli 
zistené nezrovnalosti, ktoré zabraňujú chovateľským organizáciám 
vystaviť POP a pasy koní. Žiadame všetkých majiteľov koní uvedených 
na www.horses.sk alebo nových majiteľov predmetných koní aby 
vydokladovali sporné a chýbajúce údaje, ktoré sú v tabuľke uvedené 
v kolónke „Dôvod“. Najčastejším dôvodom, ktorý neumožňuje 
vystavenie dokladov, je nedoloženie paternity pri inseminácii 
a dokladovanie kúpy matky pri registrácii žriebäťa. 

Pokyny pre majiteľa/držiteľa žrebca

Z dôvodu nejasností a nízkej úrovne pri vyplňovaní pripúšťacích 
registrov žrebcov, ako aj nedodržiavanie termínov pripúšťacieho 
obdobia a odovzdávania plemenárskej dokumentácie (pripúšťacie 
registre) si Vás dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie niektorých 
zásad vedenia plemenárskej dokumentácie. 

Postup vyplnenia pripúšťacieho registra: pre každú kobylu sú 
určené 4 prepisové listy v poradí biely, červený, zelený, modrý. 
Pod zelený list je potrebné podložiť tvrdú podložku, aby sa vpisované 
údaje nepretlačili na nasledujúce listy, určené pre ďalšiu kobylu!!! 
Držiteľ žrebca vypisuje kolónky na prvej strane (biely lístok) podľa 
predtlače. Každá kolónka dátumu pripustenia platí pre jednu ruju 
a zapisuje sa v nej dátum posledného skoku. Držiteľ žrebca si zvlášť 
vedie interné záznamy, v ktorých si zapisuje každé pripustenie. 
Záznamy slúžia pre kontrolu Plemenárskou inšpekciou SR. Po skončení 
pripúšťania a vyplnení pripúšťacieho lístka držiteľ žrebca vytrhne 
modrý a zelený pripúšťací lístok a odovzdá ich majiteľovi kobyly. 
V prípade opakovanej ruje je potrebné modrý a zelený pripúšťací 
lístok opätovne vložiť na doplnenie dátumu ďalšieho pripúšťania. 
V kolónke posledné pripustenie zaznačí držiteľ žrebca dátum 
posledného pripustenia kobyly. Pre lepšiu orientáciu konzulenta 
pri registrácii narodených žriebät je potrebné pri majiteľovi kobyly 
uviesť jeho telefónny kontakt. Červený a biely pripúšťací lístok 
zostáva nevytrhnutý v registri. Po skončení pripúšťacej sezóny 
(30. september) pošle držiteľ žrebca najneskôr do 31. októbra 
aktuálneho roku vyplnený pripúšťací register (červené a biele 
pripúšťacie lístky) na adresu CE chovu koní (uvedenú v hlavičke 
registra) na spracovanie. Po spracovaní a potvrdení centrálnou 
evidenciou budú biele pripúšťacie lístky zaslané majiteľovi žrebca. 
Na základe skúseností z predchádzajúcich sezón, keď 50 % majiteľov 
resp. držiteľov žrebcov termín odovzdania plemenárskej dokumentácie 
do 31. októbra nedodržalo, uznané chovateľské organizácie pristúpili 
k nasledovnému opatreniu: 

pripúšťacie registre zaslané po termíne 31. október bežného roku 
nebudú akceptované pri spracovávaní plemenárskej dokumentácie 
na CE. Žriebätám narodeným z tohto pripustenia budú doklady 
vystavené len na základe potvrdenia otcovstva DNA testom. 

Zmeny stanice žrebca počas pripúšťacej sezóny je potrebné oznámiť 
uznanej chovateľskej organizácii. 

Prípadný úhyn žrebca je  majiteľ povinný hlásiť na CE chovu koní 
do 30 dní na predpísanom tlačive spolu s vrátením pripúšťacieho 
registra a výberovej knižky žrebca.

Dôležité dátumy pre chovateľov:
1. 2. – 30. 9.   – pripúšťacie obdobie
30. 9.   – koniec pripúšťacieho obdobia
do 31. 10.  – odovzdanie plemenárskej dokumentácie
    (pripúšťacie registre)
do 31. 12. – zaslanie Žiadostí o výber žrebca 
    na nasledujúcu sezónu

Majiteľom kobýl pripúšťaných plemennými žrebcami odporúčame, 
aby dôsledne vyžadovali od majiteľov žrebcov dodržiavanie uvedených 
pokynov. Pri preberaní pripúšťacích lístkov je potrebné skontrolovať 
správnosť údajov. Vyhnú sa tak nepríjemnostiam pri následnej 
registrácii svojich žriebät.

Subvencované služby na rok 2009
Na základe § 4 Nariadenia vlády č. 159/2008 Z. z. Vás ZCHKS 

žiada o doloženie aktuálneho dokladu (nie staršieho ako 30 dní) 
na podnikanie v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov, 
uvedených v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
– chovateľ hospodárskych zvierat, ktorý podniká podľa: 

§ 5 Zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní;
§ 12 a) Zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon   
        č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov;
§ 11 Zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách;
§ 56 a § 221 Obchodného zákonníka;
§ 20 f) Občianskeho zákonníka.

Požadovaný doklad slúži ako podklad k uzatvoreniu Zmluvy 
na subvencované služby v roku 2009. V prípade, že doklad na 
ZCHKS nezašlete do konca aktuálneho mesiaca, v ktorom Vám bola 
poskytnutá prvá subvencovaná služba v roku 2009, nemôže s Vami 
ZCHKS uzatvoriť zmluvu a služba Vám bude fakturovaná v zmysle 
aktuálneho cenového výmeru.

Chovateľský seminár - Topoľčianky
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p., pozýva chovateľov genetických 

zdrojov koní lipican, hucul a shagya-arab na tradičný chovateľský 
seminár, ktorý sa uskutoční 3. 4. 2009 (piatok) o 10

oo
 hod. 

v zasadačke Národného žrebčína Topoľčianky (oproti centrálnej 
evidencii). Súčasťou seminára bude aj prehliadka plemenných žrebcov 
a chovných objektov Národného žrebčína.

Žiadosť o predvýber žrebcov treba zaslať písomne najneskôr 
do 31. 3. 2009 na adresu: Ing. Emil Kovalčík, PhD., Národný žrebčín 
Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky; 
e-mail: marketing@nztopolcianky.sk. 

K žiadosti pripojte fotokópiu Osvedčenia o pôvode žrebca, miesto 
ustajnenia žrebca a kontakt na majiteľa (E-mail, telefón, mobil).

Kurz - Ochrana zvierat pri preprave
 Záujemcovia o absolvovanie tréningového kurzu na prepravu 

živých zvierat „Ochrana zvierat pri preprave“, zameraného 
na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, sa môžu 
prihlásiť na ZCHKS. Kurz sa po dohode s Inštitútom vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach uskutoční v prvej polovici mesiaca 
apríl 2009. O presnom dátume a mieste kurzu Vás budeme informovať. 
Predpokladaná cena kurzu je 52 EURO.

mailto:marketing@nztopolcianky.sk
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POZVÁNKA   

Predstavenstvo ZCHKS pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú 
schôdzu Zväzu, ktorá sa bude konať dňa 28. marca 2009 o 10

00
 hod. na Obecnom 

úrade v Topoľčiankach. 

Program: 

  1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, 
     zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Správa o činnosti Zväzu za rok 2008 
  4. Správa o hospodárení za rok 2008
  5. Správa mandátovej komisie
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2008
  8. Prestávka
  9. Podpora chovu koní v období 2009 – 2013 
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

Prezentácia členov Zväzu bude od 9
00

 hod. do 10
00

 hod. Štatutárny zástupca 
právnickej osoby sa preukáže členským preukazom a OP alebo splnomocnením 
podpísaným štatutárnym zástupcom podniku a OP. Fyzické osoby sa preukážu 
členským preukazom a OP, splnomocnené osoby (len členovia družstva) notárom 
(resp. matrikou) overeným splnomocnením a OP.

Výročná členská schôdza sa bude riadiť Stanovami ZCHKS a platným volebným 
a rokovacím poriadkom. Jednou z podmienok účasti je uhradený členský vklad 
na rok 2009. Pre zabezpečenie občerstvenia prosíme o potvrdenie účasti na tel. 
číslach: 037/630 15 59, resp. 0905/832 412, alebo na e-mail: zchks@horses.sk.

ĽUBOMÍR  KAMAS  
50-ROČNÝ

Nechce sa to ani veriť, 
ale 16. januára sa dožil okrúhlych 
päťdesiatich rokov Ľubko Kamas. 
Všetci, čo ho poznajú, vedia, že 
kone sú jeho láskou. Tento rodák 
z Prečína bol po roku 1989 jedným 
z prvých priekopníkov furmanských 
pretekov na Slovensku. Okrem 
organizátorských povinností bol 
sponzorom, rozhodcom a ak bolo 
treba – vodičom. Ako spoluorganizátor 
bol pri zrode furmanských pretekov 
v Dohňanoch, nemalou mierou 
sa pričinil o usporiadanie výstavy 
koní v Jasenici. Bol jedným 
zo zakladateľov „Pohára ZCHKS furmanov“. Vo svojej maštali má haflingy, 
noniusy a araby. Učarovali mu však aj noriky. Ako rozhodca furmanských pretekov 
rozhodoval snáď na všetkých pretekoch pod patronátom ZCHKS, bol hlavným 
rozhodcom na ME 2007 v Klokočove (ČR). Okrem koní je výborným spoločníkom, 
muzikantom a priateľom. 

Ľubko, do ďalšieho života Ti prajeme všetko najlepšie, hlavne veľa 
zdravia, šťastia, elánu, úspechov a pekných chvíľ pri koňoch!               

Redakcia 

Zoznam žrebcov 2009 
Vo vydaní katalógu žrebcov na rok 2009 došlo k uve-
deniu nesprávnych údajov. Ospravedlňujeme sa za 
chyby:

Žrebec 3612  Denver (ST) (str. 21) 
– narodený v roku 1989

Žrebec 3720  Cartouche d´Or (ST) (str. 21) 
– pripúšťací poplatok je 100,- €

Žrebec 4560  Jihaad (Or1/1) (str. 57) – správny 
pôvod:

Hamadahn
Maleik El Kheil

Hagunia

Jihan
Asbah

Asila

Po vydaní došlo k zmenám niektorých údajov:

Žrebec 2446  Huneg (norik) (str. 43)
– zmena majiteľa a stanice: 
Plaveč (L. Kalakaj, Hviezdoslavova 105/12, 065 44 
Plaveč), telefón:  0907 102 952

Žrebec 3728 Nacho bečvanský (sliezsky norik) (str. 
44) – nové tel. číslo: 0904 330 669

Žrebec 3721 Streigat (sliezsky norik) (str. 45) 
– nové tel. číslo: 0904 330 669

Slovenský športový pony

V roku 2009 uplynie 30 rokov od vtedy, čo 
Katedra špeciálnej zootechniky VŠP v Nitre (dnešná 
SPU) začala riešiť výskumnú úlohu „Vyšľachtenie 
malého športového mnohostranne úžitkového 
koňa“. Doterajšie výsledky, ako aj pozitívna odozva 
z praxe potvrdzujú, že tento počin bol správny. 
V súčasnosti je už uvedený typ koňa u nás realitou. 
V experimentálnom chove tohto plemena na Veľkom 
Poli v spoločnosti Roľan s.r.o. Nová Baňa sa chová 
42 plemenných kobýl a 4 plemenné žrebce. Kone 
slovenského športového pony majú dobrý charakter 
i dobrú výkonnosť, ktorú potvrdili na kolbiskách 
doma i v zahraničí. 

V súvislosti s týmto významným jubileom sa 
slovenský športový pony predstaví na výstavách 
„Agrokomplex 2009“ v Nitre a „Kôň 2009“ 
v Trenčíne.

Prof. Ing. Dušan Medvecký, DrSc.
emeritný profesor

INFOSERVIS                                                                                                                                                          ZARAĎOVANIE  ŽREBCOV DO POPULÁCIÍ 

 

SLOVENSKÝ  TEPLOKRVNÍK 
Žrebce plemien koní, ktoré podľa STN 46 6310 „Plemenné 

kone“ (1997) spĺňajú podmienky zaradenia do plemenitby 
v populácii slovenského teplokrvníka a neabsolvovali 
výkonnostné skúšky, môžu byť zaradené do plemenitby 
po splnení jedného z nasledovných kritérií:

• Skok:  stupeň „ST“ a vyššie – minimálne 3 súťaže 
(prémiové a vybrané) v jednej sezóne s celkovým súčtom 
max. 12 trest. bodov;

• Kritérium mladých koní: finále 4-, 5-, 6-ročných v skoku 
– 1. – 5. miesto medzi žrebcami, ale nie horšie ako celkovo 
8. miesto;

• Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka: 
finále Šampionátu mladých koní ST v skoku 1. – 5. miesto 
medzi žrebcami, ale nie horšie ako celkovo 8. miesto.

• Drezúra:  3 súťaže IM a vyššie – priemer. min. 60 % 
získaných bodov v jednej sezóne; 

• Všestranná spôsobilosť:  3 CCI s hodnotením v priebehu 
2 rokov, z toho dokončené najmenej 1 CCI* – umiestnenie 
v 1. polovici skončených súťažiacich;

• Drezúra a všestranná spôsobilosť:  víťaz ročníka;
• Vytrvalostné dostihy:  stupeň „ST“ (101 – 120 km alebo 

2 x 80 km)
• Záprahy:  5 súťaží za 2 roky stupeň „T“ (účasť vo všetkých 

dištanciách);
• Anglické plnokrvné žrebce:  hodnotenie exteriéru 

v triede Elita, individuálny výber na základe komplexného 
zhodnotenia dosiahnutej výkonnosti a pôvodu jedinca.

 Importované žrebce  – žrebce všetkých plemien bez výberu 
v krajine pôvodu musia splniť všetky kritériá pre výber v SR.

(Aktualizované na základe zasadania Rady PK slovenského 
teplokrvníka 14. 4. 2007.)

CHLADNOKRVNÉ  KONE
Žrebce plemien koní, ktoré podľa STN 46 6310 „Plemenné 

kone“ (1997) spĺňajú podmienky zaradenia do plemenitby 
v populácii chladnokrvníka norického a belgického typu 
a neabsolvovali výkonnostné skúšky, môžu byť zaradené 
do plemenitby po splnení nasledujúceho kritéria:
• Umiestnenie koňa v dlhodobej súťaži organizovanej ZCHKS 
do 5. miesta po splnení ostatných podmienok.

 SHETLAND  PONY
RPK prijala uznesenie o možnosti udelenia výberu žrebcom, 

ktoré spĺňajú fenotypové podmienky a výšku na kohútiku 
palicovú, pre zápis do PK žrebcov na základe hodnotenia 
komisie. Výber môže byť udelený po splnení ostatných 
podmienok (DNA typ).  

FG
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Zväz chovateľov koní na Slovensku ako 
uznaná chovateľská organizácia a garant 
plemena slovenský teplokrvník vypisuje už 
III. ročník Šampionátu mladých koní sloven-
ského teplokrvníka. 

ZCHKS sa pre tento krok rozhodol z dôvo-
du, že športová testácia je jedným z najdôle-
žitejších spôsobov kontroly úžitkovosti špor-
tových plemien koní a v duchu podpory slo-
venských chovateľov a majiteľov športových 
koní. Každý chovateľ pri výbere rodičovského 
páru sleduje výkonnostnú úroveň potenciál-
nych rodičov. Ak má k dispozícii čo najviac 
výsledkov, jeho voľba je zjednodušená.

Vzhľadom na dlhý generačný interval koní 
je množstvo informácií o výkonnosti mladých 
koní veľmi dôležité. Serióznemu chovateľovi 
nestačia iba výsledky z výkonnostných skú-
šok, potrebuje aj informácie z kolbiska. 

Verím, že nasledovné podmienky účasti 
v šampionáte splní čo najviac koní, a že celé 
podujatie si získa pozitívnu odozvu u chova-
teľskej i športovej verejnosti.

I. ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

Šampionát mladých koní slovenského tep-
lokrvníka (ďalej len Šampionát) organizuje 
Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo 
(ďalej ZCHKS), za účelom kontroly úžitko-
vosti koní zapísaných v Plemennej knihe slo-
venského teplokrvníka a za účelom podpory 
športovej testácie koní slovenského chovu.

II. PODMIENKY  ÚČASTI

a)  šampionátu sa môžu zúčastniť:

- kobyly zapísané v Plemennej knihe slo-
venského teplokrvníka

Kobyly musia pred zaradením do PK 
absolvovať výkonnostné skúšky alebo zvod 
kobýl. V odôvodnených prípadoch sa zvod 
môže konať u majiteľa kobyly na základe 
žiadosti majiteľa. Otec a otec matky kobyly 
v priamej materskej línii musia byť najmenej 
do 4. generácie predkov príslušníkom vlast-
nej chovnej populácie plemena. Výsledné 
hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných 
úžitkových znakov kobyly musí dosiahnuť 
najmenej 7,1 bodu. Minimálna palicová výška 
na kohútiku musí byť 159 cm.

Účasť kobýl iných plemien

S podmienkou splnenia kritérií platných 
pre slovenského teplokrvníka sa môžu 
bez osobitného súhlasu šampionátu zúčastniť 
kobyly týchto plemien: anglický plnokrvník, 
anglický polokrvník, angloarab, vybrané 
jedince arabského pôvodu, trakénsky kôň, 
všetky varianty nemeckého jazdeckého koňa, 
holandský, belgický a francúzsky kôň, furio-
so, nonius, český teplokrvník a klusák. 

- žrebce zapísané v Plemennej knihe 
slovenského teplokrvníka po absolvovaní 
výkonnostných skúšok, alebo zaradené 
do PK na základe vlastnej výkonnosti.

Účasť plemenných žrebcov iných plemien

Importované žrebce musia byť zapísané 
do PK slovenského teplokrvníka na základe 
absolvovania výkonnostných skúšok alebo 
na základe vlastnej výkonnosti a splniť 
podmienky stanovené v zákonných normách 
a v Štatúte plemennej knihy slovenského 
teplokrvníka.

- ostatné žrebce a valachy, narodené 
na Slovensku a registrované v populácii 
slovenského teplokrvníka.

Registrácia kobýl a žrebcov v CE 
nenahrádza zápis kobýl a plemenných 
žrebcov do PK a neumožňuje kobylám 
a žrebcom účasť v Šampionáte !!!

b) štartujúce kone budú rozdelené 
do 3 vekových kategórií podľa roku 
narodenia:

-  4-ročné kone
-  5-ročné kone
-  6-ročné kone

III. ŠPORTOVO – TECHNICKÉ  PODMIENKY

Šampionát sa uskutoční formou 
seriálu kvalifikačných kôl na významných 
parkúrových pretekoch v Slovenskej republike 
a jedným finále.

a) Základnou podmienkou konania 
kvalifikačných kôl sú riadne schválené 
rozpisy, rešpektovanie pravidiel jazdeckého 
športu a ustanovení Šampionátu mladých 
koní, vydaného ZCHKS.

b)  V rámci seriálu Šampionátu sa 
uskutoční 7 kvalifikačných kôl (Trebostovo, 
Dunajský Klátov, Tatranská Lomnica, Veľký 
Šariš, Stropkov, Trenčianske Teplice, Nitra 
– presné termíny konaní budú uvedené na 
web stránke ZCHKS).

Finále sa uskutoční 26. – 27. septembra 
v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach.

c) Do finále Šampionátu postupuje 
z celého seriálu 15 najlepších koní z každej 
vekovej kategórie. Podmienkou účasti 
vo finále je bodovanie minimálne v dvoch 
kvalifikačných kolách.

d) Náročnosť a počet parkúrov 
v kvalifikačných kolách a vo finále:

Kategória
Kvalifikačné kolá

(klasický parkúr, 
stupnica „A“)

Finále

(2-kolová súťaž s 1 
rozoskakovaním, 

stupnica „A“)

4-ročné 2 x Z + 1x ZL ZL

5-ročné 2 x ZL + 1 x L L

6-ročné 2 x L + 1 x S* S*

e) Za umiestnenie a dosiahnutý počet 
trestných bodov v jednotlivých kvalifikačných 
kolách získavajú kone nasledovný počet 
bodov, vo finále dvojnásobný počet:

Tr. body
Umiestn. 0 4 8 12

I. 10 / 10 10 / 8 10 / 4 10 / 2

II. 8 / 10 8 / 8 8 / 4 8 / 2

III. 6 / 10 6 / 8 6 / 4 6 / 2

IV. 4 / 10 4 / 8 4 / 4 4 / 2

V. 2 / 10 2 / 8 2 / 4 2 / 2

f)  Víťazom sa stáva dvojica z najvyšším 
počtom získaných bodov.

IV. ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE

a) Za športovo – technické podmienky 
zodpovedajú organizátori jednotlivých 
kvalifikačných kôl seriálu.

b) Jednotlivé kvalifikačné kolá sa 
uskutočnia ako samostatné súťaže.

c) ZCHKS zabezpečí do jednotlivých 
kvalifikačných kôl stuhy pre víťaza 
a umiestnených.

d) Za spracovanie výsledkov 
do priebežného rebríčka a finále zodpovedá 
ZCHKS.

e) ZCHKS zabezpečí zverejnenie 
priebežných výsledkov po každom kole 
šampionátu na web stránke a v tlačových 
periodikách zväzu.

f)  Majiteľom koní, ktoré postúpia 
do finále, bude písomne potvrdená ich účasť 
vo finále Šampionátu.

g) Za kone majiteľov, ktorí sú členmi 
ZCHKS, sa neplatí štartovné v súťažiach 
zaradených do Šampionátu.

V. VYHODNOTENIE  ŠAMPIONÁTU

a) Víťazi a ďalší umiestnení v každej 
kategórii budú ocenení stužkou ZCHKS ihneď 
po skončení finále.

b) Žrebce z každej kategórie, ktoré sa 
vo finále Šampionátu umiestnia do 5. miesta, 
získajú oprávnenie pre pôsobenie 
v plemenitbe.

c) Vo finále Šampionátu bude majiteľom 
prvých piatich umiestnených koní rozdelená 
nasledovná finančná dotácia: 

4-ročné kone :  1 000,- EURO 
5-ročné kone :  1 500,- EURO 
6-ročné kone :  2 000,- EURO 

ZCHKS

III.  ROČNÍK  ŠAMPIONÁTU MLADÝCH  KONÍ  SLOVENSKÉHO  TEPLOKRVNÍKA
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V uplynulom roku 2008 Predstavenstvo 
ZCHKS zasadalo štyrikrát, z toho 1-krát 
v rámci ČS v Topoľčiankach. V období 
január – december  2008 pracovníci 
ZCHKS zabezpečovali štandardné úlohy 
vyplývajúce z oprávnenia na výkon 
činností:

1. LICENTÁCIA PLEMENNÝCH ŽREBCOV

V súčinnosti s Výberovou komisiou koní 
pre chov koní MP SR a s CE pri NŽ Topoľčianky, 
š.p., sme zorganizovali stretnutie s majiteľmi 
žrebcov v Topoľčiankach a v Spišskej Novej Vsi. 
Z dôvodu nového cenového výmeru bol výber 
žrebcov zaradený ako subvencovaná služba. 
Chovateľom koní spĺňajúcich podmienky 
schémy pre podporu plemenných kníh nebol 
poplatok za výber účtovaný. Chovateľom 
bola vystavená faktúra so 100 % zľavou, 
kde bola vyúčtovaná len DPH. V súčasnom 
období pôsobí v prirodzenej plemenitbe 
alebo v inseminácii 177 plemenných žrebcov 
v kompetencii ZCHKS, ktorým bolo vydané 
osvedčenie na použitie v plemenitbe na rok 
2008 (v roku 2007 bolo 179 plemenných 
žrebcov). Na základe ukončených výberov 
bol vydaný Zoznam žrebcov na pripúšťaciu 
sezónu 2008. V zozname boli zverejnené 
i plemenné žrebce Quarter horse a Paint 
horse, ktoré spĺňajú podmienky v krajine 
pôvodu.

2. PREDVÝBERY A VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY 

V priebehu mesiaca máj sme zabezpečili 
predvýbery teplokrvných žrebcov. Na základe 
Metodických pokynov na zaraďovanie 
teplokrvných žrebcov do 100-dňového testu 
boli v súčinnosti s Výberovou komisiou 
pre chov koní MP SR vykonané hodnotenia 
žrebcov centrálne na dvoch zvodových 
miestach: 

– 20. 5. 2008 – JK Mackovjak SNV. Komisii 
v zložení Ing. František Grácz, MVDr. Štefan 
Karahuta, Ing. Juraj Kovalčík a F. Rindoš 
boli predvedené štyri žrebce. Na základe 
komplexného zhodnotenia typu a pohlavného 
výrazu, exteriéru, mechaniky pohybu v kroku, 
v kluse, v cvale a v skoku vo voľnosti komisia 
rozhodla, že do stodňového testu bude 
zaradený len oldenburský žrebec Christen. 
Ostatné žrebce nevyhoveli podmienkam 
predvýberu. 

– 26. 5. 2008 sa v areáli JO Elán Čierna 
Voda uskutočnil druhý predvýber. Komisia 
pracovala v zložení: Ing. František Grácz, 
Ing. Juraj Kovalčík a MVDr. Michal Hollý, 
pre plemeno furioso bol prizvaný Ing. Peter 
Görözdi. Z kolekcie štyroch žrebcov 
pre populáciu slovenského teplokrvníka 
nevyhovel podmienkam žrebec Athomic. 
U žrebcov furioso sa predstavila kolekcia 

žrebcov po Furioso XXVII Wigo, doplnená 
1 žrebcom po Catalin XI, 1 žrebcom po  
Gidran XVII a moravským teplokrvníkom Iršaj. 
Predvýberu nevyhoveli žrebce G XVII-10, 
F XXVII-7 a F XXVII-6. Majitelia žrebcov Linaro 
a Iršaj požiadali o individuálny predvýber. 
Majiteľom žrebcov boli výsledky predvýberu 
oznámené hneď po skončení predvýberu 
spolu s charakteristikou jednotlivých pozitív 
prípadne nedostatkov.

Zo siedmich predvybraných žrebcov 
(4 teplokrvné, 2 žrebce furioso a 1 moravský 
teplokrvník) sa VS v Šamoríne zúčastnilo 
päť. Z toho žrebec Furioso XXVII-
10 skúškam výkonnosti nevyhovel 
a absolvoval opravné VS v disciplíne parkúr 
v Motešiciach dňa 22. 10. 2008. Z pohľadu 
organizačno-technického zabezpečenia boli 
pre zúčastnené žrebce vytvorené optimálne 
podmienky. Je potešiteľné, že Šamorín ako 
bývalé centrum chovu koní na západnom 
Slovensku opäť začína žiť.

3. PREDVÝBERY A VS CHLAD. ŽREBCOV

Individuálne predvýbery chladnokrvných 
žrebcov boli v Podolí, v Golianove, 
v Tomášikove a v Trenčíne, do 80-dňového 
testu bolo zaradených 7 žrebcov. VS dvoch 
žrebcov z PD Podolie sa uskutočnili v máji 
2008. V Golianove sa VS 21. 10. 2008 
zúčastnili 4 žrebce.

4. VS ŽREBCA NONIUS 

VS sa uskutočnili vo Vítkovciach 
31. 10. 2008. Po minulom roku je to už druhý 
žrebec tohto plemena, ktorý bol pripravený 
vo Vítkovciach.

5. VS ŽREBCOV HAFLING 

Uskutočnili sa 10. 12. 2008 v Nitre. Skúšok 
sa zúčastnil mladý 3-ročný žrebec Mozart 
a starší žrebec Stival na základe rozhodnutia 
Rady PK plemena hafling z 5. 11. 2008 
za účasti člena WHF. 

6. JARNÉ A JESENNÉ BONITÁCIE, VS KOBÝL 

V ŠCH Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná, v PD 
Čingov Smižany, v ŠCH furioso Motešice 
a v Roľan s.r.o. Nová Baňa sa uskutočnili 
bonitácie koní za účasti ZCHKS. V rámci 
jarných bonitácií sa uskutočnili predvýbery 
chladnokrvných kobýl na VS: 4 kobyly 
v Smižanoch a 8 kobýl v Dobšinej. Počas 
jesenných bonitácií sa uskutočnili VS 2 kobýl 
v PD Smižany a 8 kobýl – Lesy SR, š.p., SCHK 
Dobšiná. 30. 10. 2008 sa uskutočnili VS 
dvoch chladnokrvných kobýl v Príbovciach. 
Výkonnostné skúšky kobýl furiosa sa 
uskutočnili 7. októbra 2008 za účasti 
11 kobýl. Kompletné VS absolvovalo 7 kobýl, 

štyri kobyly v majetku p. Helda absolvovali 
na Čiernej Vode hodnotenie typu, exteriéru 
a skoku vo voľnosti. Vozotajské disciplíny 
absolvovali 28. 10. 2008 v prekrásnom 
prostredí Častej. Jesenná bonitácia koní 
plemena furioso sa uskutočnila 22. októbra 
2008 v strediskách Cetuna – dorast mladých 
žrebcov, a Motešice – základné stádo kobýl. 
Na požiadanie majiteľa firmy Kamenec s.r.o. 
Bukovec sa uskutočnila bonitácia chovu 
koní furioso a norik muránsky v Bukovci. 
23. 10. 2008 sa uskutočnila bonitácia chovu 
slovenského športového pony na Veľkom 
Poli. Stav základného stáda je v súčasnom 
období konsolidovaný. V rámci bonitácie 
sa uskutočnil predvýber dvoch žrebcov 
na prípravu na VS v roku 2009.

7. PUBLIKÁCIE VYDÁVANÉ ZVÄZOM

Začiatkom roka bol vydaný zoznam 
žrebcov. Pokračujeme vo vydávaní časopisu 
Svet koní. V roku 2008 vyšlo 5 čísel. ZCHKS 
vydal tradičný kalendár na rok 2009, ktorý 
bol distribuovaný členom ZCHKS spolu 
so 4. číslom Sveta koní koncom októbra 
2008.

8. VÝSTAVY

Podľa kalendára výstav sa uskutočnili 
regionálne výstavy v Jasenici a v Dlhej 
nad Oravou, ktoré prispeli k propagácii koní 
v regiónoch Považia a Oravy. Medzinárodná 
výstava „Kôň 2008“ v Trenčíne bola za účasti 
101 koní (Slovensko, ČR, Maďarsko, Rakúsko) 
jednou z nosných akcií ZCHKS v roku 2008. 
Večerné predstavenie sa stretlo s priaznivou 
odozvou verejnosti. Zo štatistického 
prehľadu návštevnosti počas troch dní je 
zrejmé, že jesenný termín bol pre výstavu 
vhodnejší. V rámci výstavy sa uskutočnilo 
hodnotenie kobýl plemena hafling, ktorého 
sa malo zúčastniť 12 kobýl. K hodnoteniu 
sa dostavili len 4 kobyly. Kobyly, ktoré sa 
zvodu nezúčastnili, nebudú v zmysle Štatútu 
PK plemena hafling zaradené do plemennej 
knihy. 

Na Agrokomplexe 2008 sa zúčastnili kone 
plemien hafling – Agrofarma Červ. Kameň, 
norik muránsky – Lesy SR, š.p., belgik – 
PD Podolie, furioso – Red Horse Cetuna, hucul 
– SHR C. Baláž Sklené (spolu 19 koní). Výstava 
stráca na atraktivite. Po skúsenostiach 
z roku 2008 ZCHKS zaujal na záverečnej 
porade stanovisko, v ktorom upozornil 
na proporcionálne nevyváženú prezentáciu 
jednotlivých vystavovateľov na centrálnej 
ploche. V prípade, že scenár AX 2009 nebude 
zohľadňovať požiadavky ZCHKS, výstavy sa 
nezúčastníme. 

Na výstave v Lysej nad Labem sa 
zúčastnili dva plemenné žrebce, ktoré 

úspešne prezentovali slovenský chov 
furiosa. Došlo k predbežnej dohode s Ing. 
Demetrom a p. Czajlíkom na rok 2009. Počas 
tradičných jazdeckých pretekov vo Veľkom 
Šariši a v Dunajskom Klátove by sa v roku 
2009 mali uskutočniť výstavy koní i v týchto 
regiónoch bohatých na kone, ale zatiaľ 
bez propagačných akcií. 

Svrčinovec dodatočne zorganizoval výstavu 
koní na Kysuciach s bohatým sprievodným 
programom. I napriek nepriaznivému počasiu 
ju možno považovať za pozitívny krok 
pre propagáciu chovu koní na Kysuciach.

9. FURMANSKÉ SÚŤAŽE

V roku 2008 sa uskutočnil „Pohár 
ZCHKS“ s finále v Chocholnej - Velčiciach. 
Je potešujúce, že furmanské súťaže 
majú z roka na rok zvyšujúcu sa úroveň. 
Uskutočnilo sa 12 kvalifikačných kôl. Prvých 
päť súťažiacich z celkového hodnotenia 
a víťaz M SR pod patronátom AFUSu postúpilo 
na MEF v Dobšinej. Dňa 11. októbra 2008 sa 
uskutočnili MEF v Dobšinej za účasti trinástich 
furmanov zo štyroch krajín. MEF otvoril 
minister pôdohospodárstva SR Ing. S. Becík, 
PhD. Podujatie malo vysokú spoločensko 
– športovú úroveň. Sledovali ho plné tribúny. 
Možno povedať, že MEF bola nosná akcia 
ZCHKS v roku 2008. Po skončení sezóny 
sa 22. 10. 2008 uskutočnilo vyhodnotenie 
furmanskej sezóny 2008 s analýzou 
jednotlivých kôl, ako aj MEF v Dobšinej. 
Zároveň bol spracovaný predbežný kalendár 
na rok 2009 s možnosťou usporiadania 
spoločných majstrovstiev SR (ZCHKS, AFUS).

10. ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ ST

Uskutočnilo sa 6 kôl podľa plánu. 
Finále sa uskutočnilo v Topoľčiankach 27. – 
28. septembra 2008. Na rok 2009 je potrebné 
uvažovať o zmene modelu súťaže.

11. PREKÁŽKOVÝ MATERIÁL

V sezóne 2008 bol dokúpený nový 
kompletný parkúr, momentálne ZCHKS 
zapožičiava dve sady prekážkového materiálu. 
V roku 2008 boli na východnom Slovensku 
prekážky zapožičané na 13 jazdeckých dňoch 
a na západnom Slovensku na 15 jazdeckých 
dňoch. 

12. REGISTRÁCIA, VYDÁVANIE DOKLADOV

Z registrovaných 528 koní v kompetencii 
ZCHKS v roku 2007 bolo zabezpečené vydanie 
POP + pasov na všetky narodené žriebätá 
okrem jedincov, ktoré nesplnili podmienky 
DNA analýzy pri inseminácii. U chovateľov 
spĺňajúcich podmienky schémy PK boli 
doklady expedované bezplatne. V roku 

2007 bolo pripustených 864 kobýl plemien 
v kompetencii ZCHKS (rok 2006 – 861 kobýl). 
K 31.decembru 2008 bolo zaregistrovaných 
538 žriebät.

13. DOTAČNÁ POLITIKA MP SR

V roku 2008 bolo do 31. 12. 2008 vydaných 
98 potvrdení pre potreby chovateľov 
(agroenvironment, ohrozené druhy HZ 
– kone). V roku 2008 ZCHKS požiadal v zmysle 
Nariadenia č. 369/2007 o nasledovné dotačné 
tituly:

Plemenná kniha 

Žiadosť 1 956 735,- Sk  
Skutočnosť - 1 200 000,- Sk 
Čerpané: 1 200 000,- Sk

V mesiaci október a november boli 
vystavené faktúry na základe subvencovaných 
služieb so 100 % zľavou. Chovatelia zaplatia 
len DPH.

Kontrola úžitkovosti

Žiadosť 910 000,- Sk 
Skutočnosť  910 000,- Sk
Čerpané 909 984,- Sk 

Kôň 2008 + Výstava GR Topoľčianky

Žiadosť 670 000,- Sk 
Skutočnosť 670 000,- Sk
Čerpané:  670 000,- Sk

AX 2008 

Žiadosť 210 000,- Sk 
Skutočnosť  205 000,- Sk
Čerpané:  205 000,- Sk

Na ocenenie na výstave AX 2008 

Žiadosť 88 000,- Sk 
Skutočnosť 86 000,- Sk
Čerpané 79 000,- Sk

Lesy SR, š.p., nepodpísali zmluvu, 
finančné prostriedky vo výške 7 000,- SK boli 
vrátené do štátneho rozpočtu.

ZCHKS na základe prípravy zmien 
v Nariadení vlády č. 159/08 pripravilo 
komplexný návrh dotačných titulov pre kone, 
ktorý bol zaslaný na MP SR. Podstatné časti 
boli zverejnené vo Svete koní č. 5/08.

14. HOSPODÁRENIE ZCHKS

Hospodárenie zväzu za január – december 
2008 je 14 000,- Sk. Zväz nemá záväzky 
po lehote splatnosti. 

Pohľadávky do 31. 12. 2008 spolu boli 
vo výške 76 000,- Sk, z toho 52 000,- Sk 
po lehote splatnosti. 

FG

          SPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZCHKS  ZA  ROK  2008                                                                                                                           SPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZCHKS  ZA  ROK  2008
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VS  teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso 30. septembra 2008, Šamorín

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Quins 2004 W. Ulan, Bratislava 8,36 8,11 8,54 8,4 E

2. Catalin XI-1 Karát 2005 MBL s.r.o Bratislava 8,08 7,89 8,28 8,2 E

3. Christen O/22 2004 D. Koprivňák, Rafajovce 7,78 7,62 8,39 8,1 E

4. Salvatore von Weichenberg 2005 S. Gombošová, Šamorín 8,04 7,61 8,17 8,0 I.

5. Furioso XXVII-10 2005 L. Nagy, Kľúčovec 8,46 8,12 7,47 7,8 I.

VS kobýl plemena slovenský teplokrvník - 22. februára 2008, Chorvátsky Grob

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Jawa 133/04 2004 J. Čambal, Ivánka pri Dun. 7,83 7,83 7,82 7,84 I.

2. Johanka 466/04 2004 MBL s.r.o. Chorv. Grob 7,53 7,15 8,00 7,77 I.

VS kobýl plemena furioso - 7. októbra 2008, Chorvátsky Grob

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. North Star X-9 Kalinka 2005 MBL s.r.o. Chorv. Grob 8,27 8,07 8,00 8,11 E

2. Gidran XVIII-2 Katanga 2005 SHR Dr. S. Magál, Ch. Grob 7,80 7,78 8,22 8,05 I.

3. Koheilan VII-2 Káhira 2005 SHR Dr. S. Magál, Ch. Grob 7,27 7,35 8,35 7,94 I.

4. Gidran XVII-9 Karička 2005 MBL s.r.o. Chorv. Grob 7,57 7,06 8,34 7,93 I.

5. Karin po Furioso XXII 2001 SHR Dr. S. Magál, Ch. Grob 7,00 6,92 8,40 7,83 I.

6. Gidran XVIII-1 Kaluga 2005 SHR Dr. S. Magál, Ch. Grob 7,20 7,07 8,28 7,82 I.

7. Koheilan VII-1 Kuba 2005 MBL s.r.o. Chorv. Grob 6,33 6,41 8,58 7,70 I.

VS kobýl plemena furioso - 28. októbra 2008, Častá

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. 45 Molly po Gidran XVII 2001 SHR D. Heldová, Č.  Kameň 8,93 8,79 8,04 8,54 E

2. 44 Gidran XVII-5 Granika 2001 SHR D. Heldová, Č.  Kameň 7,93 7,62 8,44 8,04 I.

3. 25 Gidran XVI-38 Gizela 1998 SHR D. Heldová, Č.  Kameň 8,27 8,09 7,70 7,99 I.

4. 43 Gidran XVII-2 Gigi 2005 SHR D. Heldová, Č.  Kameň 8,10 7,54 7,69 7,69 I.

VS kobýl plemena slovenský teplokrvník - 16. októbra 2008, Spišská Nová Ves

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Ria 144/04 2004 Equus sport s.r.o. Nemecká 7,70 7,79 7,87 7,82 I.

2. Dixi 51/04 2004 SHR Z. Kuchár, Spiš. N. Ves 7,52 7,66 7,90 7,78 I.

3. Gira 42/04 2004 Equus sport s.r.o. Nemecká 7,62 7,69 7,83 7,78 I.

4. Tina 159/04 2004 SHR Z. Kuchár, Spiš. N. Ves 7,36 7,47 7,93 7,73 I.

5. Denisa 180/04 2004 Herbaton s.r.o. Klčov 7,40 7,56 7,60 7,55 I.

VS kobýl plemena slovenský teplokrvník - 15. októbra 2008, Nitra

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Balerínka 54/770 2004 VPP-SPU s.r.o. Kolíňany 7,42 7,47 7,71 7,60 I.

VS chladnokrvných žrebcov - 5. januára 2008, Žaškov

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Egon 523/04 2004 K. Trojak, D. Niva 8,9 8,78 8,63 8,73 E

2. Max  90/04 2004 Š. Turac, Rabčice 8,50 7,91 8,36 8,18 E

3. Jantár  4446-76 2004 J. Matejík, Chocholná 7,87 7,70 7,75 7,74 I.

     VÝSLEDKY VÝKONNOSTNÝCH SKÚŠOK 2008                                                                                                         VÝSLEDKY VÝKONNOSTNÝCH SKÚŠOK 2008

VS chladnokrvných žrebcov - 7. mája 2008, Podolie

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Mafián 350/05 2005 PD Podolie 7,66 7,48 7,39 7,46 I.

2. J.R. 348/05 2005 PD Podolie 7,16 7,03 7,94 7,43 I.

VS chladnokrvných žrebcov - 21. októbra 2008, Golianovo

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Nacho bečvanský 72/995 2006 M. Podolan, Lubina 8,23 8,42 8,59 8,46 E

2. Streigat  72/925 2005 M. Podolan, Lubina 8,33 8,39 8,10 8,27 E

3. Alex 11/37 2006 J. Murčo, Čadca 8,36 8,10 8,33 8,23 E

4. Narex 67/430 2006 P. Kitaš, Golianovo 7,89 7,94 8,57 8,19 E

VS kobýl chráneného chovu norika muránskeho typu - 8. októbra 2008, Dobšiná 

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Jazva 3414-16 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 8,50 8,36 8,50 8,44 E

2. Janka 3414-15 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 8,57 8,31 8,42 8,39 E

3. Jana 4493-65 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 8,50 8,27 8,41 8,36 E

4. Jarka 4493-58 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 8,27 8,07 8,59 8,32 E

5. Jaška 4474-58 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 8,00 8,03 8,53 8,24 E

6. Johanka 4474-54 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 8,53 8,36 8,01 8,23 E

7. Jela 3414-19 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 7,80 7,74 8,37 8,02 I.

8. Jolika 4493-63 2004 Lesy SR, š.p., SCHK Dobšiná 7,60 7,66 8,03 7,81 I.

VS chladnokrvných kobýl - 8. októbra 2008, Smižany

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Fakľa 110/06 2006 PD „Čingov“ Smižany 7,83 7,83 8,71 8,22 E

2. Blanka 109/06 2006 PD „Čingov“ Smižany 8,00 7,92 8,47 8,16 E

VS chladnokrvných kobýl - 30. októbra 2008, Príbovce

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Janča 4493-57 2005 SHR J. Veterník, Príbovce 8,26 8,32 8,27 8,24 E

2. Sissi 279/05 2006 SHR J. Palla, Lutiše 7,93 7,44 8,10 7,82 I.

VS  žrebcov slovenského športového pony - 15. januára 2008, Nitra

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Laman 449/04 2004 A. Žitniak, Orav. Podzámok 7,90 8,00 8,21 8,13 E

2. Šambo 448/04 2004 A. Žitniak, Orav. Podzámok 7,90 8,05 7,88 7,92 I.

3. Jupík 147/04 2004 Equus sport s.r.o. Nemecká 7,30 7,36 7,66 7,53 I.

VS žrebcov plemena nonius - 21. novembra 2008, Vítkovce

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Némo 2004 Vítkov. stajne s.r.o. Vítkovce 7,50 7,90 7,55 7,62 I.

VS žrebcov plemena hafling - 10. decembra 2008, Nitra

Pč Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda

1. Mozart 2005 P. Slovák, Podhorany 7,50 7,90 7,55 7,62 I.

2. Stival 2000 SHR J. Veterník, Príbovce 7,60 7,74 7,60 7,64 I.
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Na zasadnutí sa zúčastnili : AUS – S. Budik; CZ – J. Dostál, J. Fatěnová, 
P. Fousková, J. Hrbáčková, L. Jelínek, V. Kocáb, V. Krybus, I. Sedláč-
ková; HUN – L. Bartók; POL – 3 účastníci; SVK – S. Magál, P. Görözdi . 
Zasadnutie moderoval Dr. S. Magál. Zúčasntnení prerokovali postupne 
tieto body:

1.PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV PROJEKTU „GENÉZA A VÝVOJ PLEMENA 
FURIOSO. SPOLOČNÁ RAKÚSKO-SLOVENSKÁ STRATÉGIA ROZVOJA.“

Projekt prebiehal v rokoch 2005 – 2007 medzi AUS – SVK, t.j. S. Budi-
kom (Veterinärmedizinische Universität Wien) a S. Magálom (Žrebčín 
Motešice). Vychádzal z tradície chovu rakúsko-uhorských koní a bol 
zameraný na:

• vývoj rakúsko-uhorských polokrvných kmeňov po rozpade Dunajskej 
monarchie;
• históriu Žrebčína Motešice;
• výmenu plemenného materiálu pri reprodukcii koní:

a) výber chovu a výber chovných koní podľa zostavenej metodiky
* kobyly  :   2 z AUS a 8 z SVK,
* žrebce  :  2 z AUS (Przedswit Nora, Przedswit Mira) a 
                 4 z SVK (F XXV, F XXX, C XI, NS XI).
b) samotná reprodukcia s využitím najnovších poznatkov a metód 
v tejto oblasti a jej hodnotenie.
c) vyhodnotenie narodených koní.

Z podpory tohto projektu sa narodilo 8 žriebät.

• stretávania, semináre a diskusiu o chove koní nesúcich rak.-uhor. 
gény, zameraných na nomenklatúru, štandardizáciu chovateľských do-
kumentov, reprodukciu, využitia koní furioso (šport, turistika, pre deti 
atď.), marketing a manažment v chove rak.-uhor. koní;
• vytvorenie www stránok (www.furioso.sk, www.kone.sk ).
Celý projekt mal za cieľ zachovanie koní nesúcich rakúsko-uhorské 
gény. Bola to prvá lastovička v projektoch a mala za účel zistiť poten-
ciál využitia možných projektov. 

2. SITUÁCIA V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH FIF

2.1  ČESKÁ REPUBLIKA
- v súčasnosti je v PK registrovaných 189 koní, 
   zastúpených v kategóriách: 

* plemenné žrebce            - 17  
* plemenné kobyly  - 132 
* dorast MT   - 40 

V roku 2008 sa narodilo 11 žriebät.

- v roku 2009 budú usporiadané chovateľské zvody a v septembri 
už tradičná regionálna výstava. Plánovaná je aj účasť na výstavách 
v rámci ČR a na výstave IFF.

2.2  RAKÚSKO

- je tu malá populácia koní nesúcich gény rak.-uhor. kmeňov - kone 
starších vekových kategórií, 3 plemenné žrebce;
- bola vyzdvihnutá spolupráca so slovenskou stranou, vďaka projektu 
realizovanému v rokoch 2005 – 2007 došlo k výmene plemenného ma-
teriálu medzi SVK a AUS;
- do chovateľskej práce sú preberané princípy z chovu furiosa na Slo-
vensku;
- furioso sa svojou malou početnosťou radí v Rakúsku do málopo-
četných plemien. Situácia okolo málopočetných plemien chovaných 
v Rakúsku nie je dobrá, dostávajú nižšie finančné príspevky než popu-
lačne zastúpené plemená. U kobýl je dotácia 150,- EUR a u žrebcov je 
dotácia 250,- EUR.

2.3  POĽSKO

- kone nesúce gény rak.-uhor. kmeňov sú zaradené v plemene malo-
poľský kôň;
- malopoľský kôň sa chová v 3 typoch:
*  francúzsky angloarabský kôň športového typu,
*  angloarab, typ arabský,
*  kone nesúce gény rak.-uhor. kmeňov, hlavne kmene Furioso 
a Przedswit;
- kone nesúce gény rak.-uhor. kmeňov sú posudzované v rámci ple-
mien malopoľského koňa;
- nie sú špeciálne združenia zaoberajúce sa chovom rak.-uhor. kme-
ňov;
- asi 150 kobýl má vo svojom pedigree gény rak.-uhor. kmeňov;
- pripravuje sa podrobné spracovanie informácií o koňoch nesúcich 
gény rak.-uhor. kmeňov, ale tieto kone zostanú súčasťou malopoľské-
ho plemena.

2.4  MAĎARSKO

- v chovoch je recesia;
- posledné veľké stádo nesúce maďarské gény Furioso – North Star je 
v predaji (stádo Ludvíka Bavorského);
- základné stádo má 500 kobýl a 80 žrebcov;
- nie je vyriešená obmena plemenných žrebcov, pretože tie súčasné 
kvalitné žrebce patria do vyšších vekových kategórií a ZK žrebcov sú 
v súčasnosti pre chovateľov drahé;
- momentálne je v chove koní nevhodná organizační štruktúra;
- tento rok sa v Maďarsku opäť organizuje výstava FIF v Hódmezövá-
sárhely;

- 20. 8. 2009 sa bude konať výstava v Salgótarján, kde sa pripravujú 
súťaže tradičných plemien bez účasti globálnych športových koní. Tie-
to súťaže by mohli byť medzinárodné s preverením športových kvalít 
geneticky ohrozených populácií.

2.5  SLOVENSKO

- zaznamenáva konjunktúru v chove, viac ľudí sa pozitívne zaujíma 
o plemeno furioso;
- v spolupráci so ZCHKS začali furiosa prezentovať ako rodinného 
koňa;
- hlavný selekčný tlak je na charakter. Charakterné kone sa darí pro-
dukovať vďaka dobrému odchovu. Niekedy boli kone chované v pod-
mienkach, ktoré charakterové nedostatky podporovali. Dnes vďaka 
odchovu na Cetuni, kde sú všetky vekové kategórie odchovávané 
spoločne, stádo chovanie skoriguje.
- dotačná politika má 2 typy:

a) len na kobylu 620,- EUR,
b) na všetky kone plemena nad 6 mesiacov 280,- EUR – platí len 
pre subjekty, ktoré sú registrované ako SHR (musí mať 0,5 ha 
pôdy).

Prehľad dotácií v jednotlivých krajinách:

Krajina na žrebca/EUR na kobylu/EUR
A 250 150
PL 0 350
CZ 0 235
HU 0 105
SK 0 620  /  280

ZASADNUTIE  FIF  2009 - ČIERNA VODA, 18. JANUÁR 2009

3. KALENDÁR AKCIÍ

3.1  „V. IFF“ - HUN

Usporiadateľom V. IFF je Maďarsko. 
Výstava sa koná 24. – 26. 4. 2009 v Hód-
mezövásárhely.
Kategórie: 

1)  1-ročné kone
2)  2 – 3-ročné kone
3)  4 – 5-ročné kobyly
4)  6 – 7-ročné kobyly
5)  8 – 9-ročné kobyly
6)  10-ročné a staršie kobyly
7)  plemenné žrebce

Propozície budú zaslané do konca januára. 
Každá krajina má 14 dní na zaslanie prihláš-
ky. Cestovné bude doriešené. Na 1 koňa má 
1 ošetrovateľ zdarma stravu a ubytovanie. 
Čestným hosťom výstavy je Ukrajina.
V roku 2010 bude výstavu IFF organizovať 
ČR. Bolo by vhodné spracovať propozície 
ešte v roku 2009 kvôli možnosti získania 
dotácií.

3.2  „KOŇ 2009“ TRENČÍN - SVK

Tradičná výstava sa bude konať 
27. – 30. 8. 2009. Propozície budú v prie-
behu mája. Výstava bude tvorená pred-
vádzaním, športovými ukážkami (parkúry) 
a večer bude konská show. Finančne by to 
malo byť rovnaké ako v minulom roku.

3.3  VÝSTAVA BRNO - CZ

Na Výstavisku v Brne budú mať v rám-
ci poľnohospodárskej výstave možnosť 
prezentovať sa aj kone. Termín akcie je 
26. – 28. 6. 2009.

3.4  VÝSTAVA SALGÓTARJÁN - HUN
Budú tu súťaže tradičných plemien – mož-
nosť medzinárodného športového porov-
nania.

4. FINANCOVANIE – DOTÁCIE

Peniaze – základná otázka pre chovateľov. 
Nebojme sa peniaze získať z prostriedkov 
EU.

4.1  INTERREG
- program podporujúci cezhraničnú spolu-
prácu členských štátov EÚ, Nórska a Švaj-
čiarska na obdobie 2007 – 2013 s názvom 
INTERREG IVC;
- najjednoduchší, stačia 2 neziskové orga-
nizácie, každá v prihraničnej oblasti jednej 
krajiny;
- až 95 % vyfinancuje EÚ, je tu najviac 
peňazí;
- akcie typu stretnutia, výstavy, chovateľ-
ské porovnania v súťažiach atď.;

http://www.furioso.sk/
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- projekt funguje medzi AUS – SVK, z českej strany sa projekt dote-
raz nepodarilo otvoriť.

4.2  VISEGRAD  FUND
- informácie o grantoch na www.visegrad.com;
- program podporujúci spoluprácu krajín CZ, SVK, HUN, PL + 1 ( 
AUS);
- o Visegrádsky fond si môžu požiadať združenia združujúce 
3 – 4 štáty;
- sú tu menšie peniaze, ale granty sa dajú predkladať častejšie, je 
to vlastne integrácia spoločenských akcií.

4.3  REGIONAL  FUND
- pre centrálnu Európu; 
- pre neziskovky aj pre podnikateľov;
- výmena tradícií – furioso je tradícia; 
- je možno získať až 80 % financií;
- napr. výskum schopnosti ťahať koč.

5. PREZENTÁCIA V ŠPORTE

Veľké populácie koní majú väčšiu úspešnosť, populácia furiosa je 
malá. Nemôže konkurovať globálnemu športovému koňovi. Treba 
nájsť priestor, kde sa kone furioso majú možnosť presadiť. Navrhnu-
té sú 3 disciplíny, kde sa toto plemeno môže presadiť:

1)  Voltíž  - tu sa už úspešne prezentujú, treba to využiť; je to 
ukážka spolupráce koní a detí.
2)  Všestrannosť  - furioso bol vojenský kôň šľachtený na všestran-
nosť – to sa musí využiť;
-ak to budú spoľahlivé kone skákajúce pevné prekážky, budú žiada-
né; 
-Gidrani z HUN sa už v tomto športe prezentujú s veľmi dobrými 
výsledkami, čo podporilo predaj týchto koní;
-snahou Žrebčína Motešice je tiež prezentovať furiosa v military, čo 
sa aj darí.
3)  Záprahy  - v Motešiciach sa zapriahajú kone, ktoré sa nehodia 
do chovu;
-momentálne je veľká príležitosť predávať kone zvyknuté chodiť 
v záprahu, je ich nedostatok;
-prípravou prezentácie koní pre toto využitie v súťažiach sa otvára 
trh. Platí: ak sa to podarí v jednej krajine, podporí to chov i v ostat-
ných krajinách. Aby sa ľudia pýtali: „Čo je to furioso?“
-efektívnosť marketingu – „virálny marketing“ – virál – klebeta = 
tajný typ;
-v SVK sa už na tejto stratégii pracuje – v Čechách sú zapožičaní 
furiosovia, ktorých prezentujú juniori (Příhoda, Knoflíček);
-zamerať sa na trhu na rodičov – rodinný kôň – aby rodičia tohto koňa 
kúpili pre svoje deti;
-ak má niekto pekné fotografie deti a furioso, treba ich zaslať 
na SVK k prezentácii na www, čím sa podporí záujem o kone nesúce 
rak.-uhor. gény.

6. SKOK VO VOĽNOSTI MOTEŠICKÝCH KONÍ

7. LUDVÍK BAVORSKÝ

L. Bartók prezentoval životnú cestu nedávno zosnulého L. Bavorské-
ho. V Sarváre mal rozsiahle hospodárske majetky. Najskôr choval 
kone plemena nonius a potom prešiel na furiosa. Vo svojom chove 
mal lepšie výsledky než Mezöhegyes. Zásoboval plemenným mate-
riálom zemský chov. Po 2. sv. vojne sa presťahoval do Nemecka i 

s chovom koní. V 80-tych rokoch venoval Maďarsku 50 ks koní pat-
riacich k plemenu furioso. Po jeho smrti je chov bez vedúceho a je 
postupne rozpredávaný. Vnučka Augusta si ponechala len pár koní. 
Tri kobyly z jeho chovu sú i v Motešiciach.

8. FIF STUD - BOOK – STREDOEURÓPSKA  PK  FURIOSO
- prvé otázky znejú: „Chceme túto knihu?“, „Sme schopní ju vytvo-
riť?“
- išlo by o PK medzinárodnú, v každej krajine by si zväz viedol svoju 
vlastnú PK podľa národnej legislatívy a z týchto PK by boli kone vy-
berané podľa daných kritérií do medzinárodnej PK;
- kedy, ako, s akými kritériami vytvoriť túto knihu – otvorenie, uza-
tvorenie;
- k založeniu sa môžu použiť peniaze z fondov;
- PK by mala podobu ako internetovú, tak knižnú, internet by umož-
ňoval aktuálne údaje;
- spracovaním PK by bol poverený S. Budik.

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV KRAJÍN:

POĽSKO. Vo zväze kone nesúce rak.-uhor. gény nie sú riadne zma-
pované a rozkategorizované. Záleží aká by bola pre FIF PK furioso 
definícia (koľko generácií čistokrvnej plemenitby, ktoré plemená 
môžu byť použité k zušľachťovaniu atď.)
ČESKÁ REPUBLIKA. Podľa L. Jelínka to nie je problém. Nemôžu sa 
chváliť chovateľskou prácou, v chove prevažujú staršie kone. 
MAĎARSKO. L. Bartók – sú ochotní údaje z maďarskej PK dať 
k dispozícii, ale má to zmysel iba v prípade, že FIF bude všetko 
organizovať a riadiť. Je potrebné doriešiť otázky registrácie koní, 
označovania koní atď. Bolo by vhodné zostaviť jednotnú hodnotiacu 
komisiu FIF k posudzovaniu koní zapisovaných do FIF PK furioso, ale 
aj hodnotiacu tieto kone na výstavách.
RAKÚSKO. S. Budík súhlasí s vytvorením PK a rád ju bude viesť, len 
je potrebné dohodnúť kritériá zápisu koní.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA. S. Magál – informovanosť má zmysel. 
V každej krajine sú tieto kone chované pod rôznymi kritériami. Pre-
to by bolo vhodné tieto kritériá zjednotiť, nech potenciálny kupec 
v ktorejkoľvek krajine vie, čo kupuje. FIF je sieť pre všetkých cho-
vateľov furiosa, mohla by sa stať inštitúciou. Finančná a chovateľská 
hodnota koní zapísaných do FIF PK furioso by bola vyššia. Systém by 
mohol byť podobný ako u trakénskych koní.
Úloha: zistiť legislatívne princípy v trakénskom zväze.

Kontakty na zástupcov FIF:
S. Budik                  sven.budik@vu.wien.ac.at ,   436644957331
L. Bartók      info@furiosonorthsar.hu, 36303200782
p. Dózsal      dozsatamas@freemail.hu 
F. Grácz      zchks@horses.sk  421905832412
S. Magál     magal@furioso.sk  421903722330
p. Goraus      agoraus@interia.pl  48602719694
p. Woda      hodowla@pzhk.pl  48502083669
p. Feherváry     e.fehervary@tekro.sk 421905483135

I.Sedláčková

ZASADNUTIE  FIF  2009 - ČIERNA VODA, 18. JANUÁR 2009                                                                 ÚSPECHY  SLOVENSKÝCH  VYTRVALOSTNÝCH  KONÍ  V  ZAHRANIČÍ

Kone narodené a odchované na Slo-
vensku sa stále častejšie zúčastňujú za-
hraničných pretekov. Neskromne možno 
povedať, že z roka na rok so stále lep-
šími výsledkami. Medzinárodné preteky 
organizované v zahraničí na vzdiale-
nosti od 80 km po 160 km v jeden deň 
sú pod záštitou FEI (Svetová jazdecká 
federácia) a obsadené kvalitnými koňmi 
a pretekármi. Najvýraznejšie výsledky 
zaznamenali slovenské kone na týchto 
podujatiach: Stredoeurópsky vytrva-
lostný pohár 2008 (CEEC), MS mladých 
koní v Compiégne a MS 2008 v Malajzii.

STREDOEURÓPSKY VYTRVALOSTNÝ PO-
HÁR

Piaty ročník Stredoeurópskeho vytrva-
lostného pohára pozostával zo siedmich 
podujatí: Fisherhude, Bábolna, Topoľčian-
ky, Bad Blumau, Kreuth, Most, Holzerode. 
V tomto seriáli FEI pretekov sa stáva 
tradíciou úspech slovenských vytrvalost-
ných jazdcov a koní. Po výraznom úspechu 
súrodencov Boulbolovcov v uplynulých roční-
koch tohto roku zabodovala Lucia Starovecká 
z klubu JŠK Svätý Jur, ktorá s koňom Satén 
obsadila prvú priečku v kombinácii jazdec 
a kôň. Satén, sedemročný slovenský tep-
lokrvník po Saturn (Or1/1) z Meandry (A1/1) 
zo slovenského chovu sa tak stal najúspeš-
nejším koňom 5. ročníka CEEC 2008. Celkovo 
sa tohto seriálu zúčastnilo vyše 150 jazdcov 
a koní z pätnástich krajín. Najvýraznejším 
úspechom tejto dvojice bolo 1. miesto 
na CEI*** 120 km na domácej pôde v NŽ To-
poľčianky, kde skvelú formu víťazného koňa 
potvrdila aj veterinárna komisia udelením 
Ceny kondície.

MAJSTROVSTVÁ SVETA MLADÝCH KONÍ 
2008 – COMPIÉGNE, FRANCÚZSKO

Šiesty ročník Svetového šampionátu 
mladých vytrvalostných koní sa už tradične 
konal v dňoch 22. – 24. augusta 2008 vo fran-
cúzskom historickom mestečku Compiégne 
neďaleko Paríža. Novinkou tohto ročníka 
bolo rozdelenie 7- a 8-ročných koní do dvoch 
súťaží, pričom sedemročné kone bežali CEI** 
119 km a osemročné CEI*** 140 km. Tie isté 
okruhy, ten istý tím veterinárov a ten istý 
náročný terén podmáčaný celodenným ne-
utíchajúcim dažďom, 20 cm hlboký piesok, 
blato, kaluže – pre všetky kone rovnaké pod-
mienky, no podmienky pre také mladé kone 
naozaj náročné. Po minuloročnom úspešnom 
debute sa v Compiégne predstavili opäť kone 
zo Slovenska. Slovenský pretekár Feras Bo-
ulbol s mladým 7-ročným arabským žrebcom 
Musaferom vyštartoval medzi prvými s cieľom 
urobiť čo najlepší výsledok. Úspešne zdolal 

trať vo vynikajúcom čase 7:12:03 s prie-
mernou rýchlosťou 16,6 km/h a obsadil tak 
13. miesto. Zo 47 štartujúcich dvojíc dokon-
čilo túto trať len 26.

MAJSTROVSTVÁ SVETA 2008 TERENGGANU, 
MALAJZIA

Tohtoročné Majstrovstvá sveta vo vytrva-
lostnom jazdení, ktoré sa konali v dňoch 7. 
– 9. novembra 2008 v Malajzii, mali nielen 
punc exotiky, ale aj všadeprítomnej typickej 
malajskej pohostinnosti a luxusu v spojení 
s dokonalou organizáciou. Tomu všetkému 
dominovali excelentné výkony koní, na kto-
rých nebolo ani poznať, že sa preteky be-
žali v tropických klimatických podmienkach. 
Zo Slovenska získali kvalifikáciu po úspešnom 
prebehnutí 2 x 160 km v kvalifikačnom čase 
12 km/hod. štyri kone: araby rodiny Boulbo-
lovcov Habib, Medina, Nazira, a kobyla Silvie 
Potočnej – Silvia. Po smrteľnom zranení Ha-
biba a rozhodnutí Silvie Potočnej neštartovať 
na MS do Malajzie odcestovali dva kone. 

Dvanáste Majstrovstvá sveta vo vytrva-
lostnom jazdení držia dve prvenstvá. Boli to 
prvé MS, ktoré sa uskutočnili v Ázii, a kvôli 
extrémne vysokým tropickým horúčavám 
cez deň sa po prvýkrát väčšia časť MS be-
žala v noci. Na štartovú čiaru MS 2008 sa 
o 17:30 postavilo 126 koní z 31 krajín, vrá-
tane 2 reprezentantov zo Slovenska – Feras 
Boulbol s kobylou Medina a Katarína Šafra-
nová s kobylou Nazira. Väčšina štartujúcich 
koní boli arabské plnokrvníky (73), druhým 
najpočetnejším plemenom boli angloaraby 
(16), nasledované krížencami araba (15), 
krížencami bez uvedenia pôvodu (7), 2 fran-
cúzske jazdecké kone, 1 shagya arab, ostatné 
bez uvedenia plemennej príslušnosti. 160 km 

dlhú trať MS, rozdelenú na 6 okruhov, dokon-
čilo 48 koní – vrátane oboch slovenských koní: 
Nazira – 41. miesto, Medina – 44. miesto. Me-
dina, deväťročná arabská kobyla so sýrskym 
pôvodom, ale narodená a odchovaná na Slo-
vensku, už úspešne absolvovala s Ferasom 
Boulbolom jedny Majstrovstvá sveta v roku 
2006 v Aachene. 

Vytrvalostná disciplína síce nepatrí na Slo-
vensku medzi divácky najatraktívnejšie, no 
vo výsledkových listinách zaujímavých zahra-
ničných pretekov sa stále častejšie objavujú 
kone zo Slovenska. Priaznivý obraz slovenské-
ho chovu ukazuje aj rebríček FEI – vo finálnej 
verzii sa pre rok 2008 v kategórii Kombinácia 
jazdec a kôň opäť objavili slovenské kone. 
Najlepšie umiestnenie dosiahla dvojica SATÉN 
s Luciou Staroveckou – 11. pozícia. V rebríčku 
FEI v kategórii Kôň pre rok 2008 je SATÉN  na 
20. mieste.

Na tomto mieste treba pripomenúť 
úspechy ďalších koní zo slovenského chovu, 
ktoré sú trénované a pretekajú za ČR. Je to 
7. miesto pôvodne slovenského dvanásťroč-
ného valacha UMAG (Or1/1) s Emilom Štefe-
kom v sedle v kategórii Kombinácia jazdec 
a kôň v konečnom FEI rebríčku. Na 27. mieste 
skončila osemročná, takisto slovenská Or1/1 
kobyla ÚCTA K TEBE v sedle s Petrem Jad-
lovským. V rebríčku FEI v kategórii Kôň 2008 
skončili UMAG na 15. mieste a ÚCTA K TEBE 
na 38. mieste.

Nakoniec mi nezostáva nič iné ako 
zablahoželať slovenským chovateľom 
ku skvelým úspechom vytrvalostných koní 
a zapriať im veľa šťastia v nasledujúcej 
sezóne 2009.

Lucia Starovecká

mailto:sven.budik@vu.wien.ac.at
mailto:info@furiosonorthsar.hu
mailto:dozsatamas@freemail.hu
mailto:zchks@horses.sk
mailto:magal@furioso.sk
mailto:agoraus@interia.pl
mailto:hodowla@pzhk.pl
mailto:e.fehervary@tekro.sk
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Klasifikácia chovov, opatrenia 

na postupné zavádzanie siete 

dohľadu a zdravotné požiadavky 

pri premiestňovaní živých zvie-

rat a zárodočných produktov

– usmernenie na rok 2009.

 V súlade s Nariadením vlády Slo-

venskej republiky č. 280/2003 Z. z. 

o zdravotných problémoch, ktoré 

ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobyt-

kom a ošípanými (ďalej len Nariadenie 

č. 280/2003 Z. z.), Nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. 

o požiadavkách na zdravie zvierat 

pri premiestňovaní oviec a kôz a ich 

obchode s členskými štátmi (ďalej 

len Nariadenie č. 47/2005 Z. z.) 

a Nariadením vlády Slovenskej repub-

liky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách 

na zdravie zvierat koňovitých pri ich 

premiestňovaní, ich výmene s členský-

mi štátmi a ich dovoze z tretích krajín 

(ďalej len Nariadenie č. 294/2003 

Z. z.) a v súlade so Zákonom č. 39/

2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

(ďalej len Zákon č. 39/2007 Z. z.), 

najmä na vykonanie § 20 a § 46 tohto 

zákona vydáva Štátna veterinárna 

a potravinová správa Slovenskej re-

publiky (ďalej len „ŠVPS SR“) nasle-

dovné usmernenie.

 V zmysle § 20, ods. 4 Zákona 

č. 39/2007 Z. z. premiestňovanie ži-

vých zvierat a zárodočných produktov 

možno vykonať len v súlade s klasifiká-

ciou chovov a regiónov. Klasifikovanie 

chovov a regiónov z hľadiska výskytu 

chorôb uvedených v prílohách č. 4 

a 5 Zákona č. 39/2007 Z. z. vykonáva 

podľa § 6, ods. 2, písm. f) tohto záko-

na ŠVPS SR. V súlade s touto kompe-

tenciou ŠVPS určuje tieto podmienky, 

za ktorých sa vykonáva klasifikácia 

chovov, a za ktorých je možné pre-

miestňovať živé zvieratá a zárodočné 

produkty medzi chovmi1.

III.  KONE

Na premiestňovanie živých zvierat je 

potrebné splniť tieto požiadavky:

1. registrované zvieratá (Národný žrebčín 

v Topoľčiankach, š.p., alebo Štátne závodisko 

Bratislava, š.p.), ktoré sú premiestňované 

zo svojho chovu, musia byť sprevádzané 

identifikačným dokladom – pasom koňa;

2. zvieratá určené na chov a produkciu 

musia byť počas prepravy sprevádzané 

sprievodným dokladom a pasom koňa, ak sú 

registrované v súlade s Nariadením č. 294/

2003 Z. z.;

3. športové a dostihové kone na jazdecké 

preteky musia mať vystavený identifikačný 

doklad koňa alebo sprievodný doklad, 

prípadne zdravotný preukaz s potvrdením 

údajov uvedených ako v sprievodnom 

doklade.

Premiestňované kone nesmú pochádzať 

z chovu, ktorý podlieha zákazu z dôvodov 

týkajúcich sa zdravia zvierat, a ani neprišli 

do kontaktu so zvieratami čeľade koňovité 

pochádzajúcimi z chovu, ktorý podlieha 

zákazu alebo obmedzeniu premiestňovania 

z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat:

1. počas šiestich mesiacov počnúc dňom 

posledného skutočného alebo možného 

kontaktu s chorým zvieraťom, ak ide 

o zvieratá čeľade koňovité, u ktorých je 

podozrenie, že majú žrebčiu nákazu. Avšak 

v prípade žrebca platí zákaz až dovtedy, kým 

sa zviera nevykastruje.

2. počas šiestich mesiacov počnúc 

dňom, kedy sa choré zvieratá zabijú 

na bitúnku ak ide o sopľavku alebo nákazlivú 

encefalomyelitídu koní.

3. ak ide o infekčnú anémiu - až 

do dátumu, kedy sa infikované zvieratá zabili 

a zostávajúce zvieratá vykazujú negatívnu 

reakciu pri dvoch Cogginsových testoch 

vykonaných v trojmesačnom odstupe.

4. počas šiestich mesiacov od posledného 

prípadu ak ide o vezikulárnu stomatitídu.

5. počas jedného mesiaca od posledného 

prípadu ak ide o sneť slezinovú (anthrax).

6. ak všetky zvieratá druhov vnímavých 

k chorobe umiestnené v chove boli zabité 

a objekty dezinfikované do 30 dní počnúc 

dňom, kedy sa zvieratá zlikvidovali 

a objekty vydezinfikovali, okrem prípadu 

sneti slezinovej (anthraxu), keď je obdobie 

zákazu 15 dní.

 

Zvieratá čeľade koňovité musia byť 

čo najskôr prepravené z chovu pôvodu 

priamo alebo cez schválený trh zvierat 

alebo stredisko na zhromažďovanie 

zvierat do miesta určenia v dopravných 

prostriedkoch alebo kontajneroch, 

ktoré boli pred prepravou vyčistené 

a dezinfikované schváleným dezinfekčným 

prostriedkom. Dopravné prostriedky 

musia byť navrhnuté tak, aby trus, 

podstielka a krmivo nevypadávali 

z dopravného prostriedku počas prepravy. 

Preprava musí byť vykonávaná v súlade 

s Nariadením Rady č. 1/2005.

A. Športové a dostihové kone na jaz-

decké preteky (strediská zhromažďovania 

zvierat)

V sprievodnom doklade alebo 

v zdravotnom preukaze alebo 

v identifikačnom doklade koňa úradný 

veterinárny lekár potvrdí: 

1. ochranné očkovanie proti influenze koní 

podľa  metodiky VPO na rok 2009 a 2008,

2. plnenie monitoringu sopľavky, infekčnej 

anémie, infekčnej arteritídy, infekčnej 

metritídy a žrebčej nákazy podľa plánu 

VPO na rok 2009 a 2008 u koní používaných 

v plemenitbe.

Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor 

na jazdeckých pretekoch, skontroluje 

splnenie požadovaných veterinárnych 

podmienok a zdravotný stav koňa.

Platnosť potvrdenia je na celú dostihovú 

sezónu.

B.  Registrované, chovné kone

V sprievodnom doklade alebo v pase koňa 

úradný veterinárny lekár potvrdí: 

1. ochranné očkovanie proti influenze koní 

podľa  metodiky VPO na rok 2009 a 2008,

2.splnenie monitoringu sopľavky, 

infekčnej anémie, infekčnej arteritídy, 

infekčnej metritídy a žrebčej nákazy 

podľa plánu VPO na rok 2009 a 2008 u koní 

používaných v plemenitbe.

C. Zvieratá určené na chov a produkciu 

Sprievodný doklad vystavuje úradný 

veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu 

zvierat na základe vykonania klinickej 

prehliadky pri premiestňovaní zvierat, 

overenia statusu chovu a plnenia plánu VPO 

v roku 2009 a 2008, prípadne na základe 

dokladu o vykonaní požadovaného 

laboratórneho (iného) vyšetrenia a určenej 

špecifickej profylaxie. Výsledky vyšetrení 

potvrdí RVPS na sprievodnom doklade. 

Sprievodný doklad musí byť vystavený 

najskôr 72 hodín pred naložením zvierat. 

Doba platnosti dokladu je 10 dní.

Úradný veterinárny lekár sa musí v čase 

kontroly, najmä na základe vyhlásení vlast-

níka alebo chovateľa ubezpečiť, že nie sú 

žiadne dôvody, ktoré by viedli k záveru, že 

zvieratá čeľade koňovité boli počas 15 dní 

pred kontrolou v kontakte so zvieratami če-

ľade koňovité postihnutými infekčným alebo 

nákazlivým ochorením.

Zvieratá čeľade koňovité nesmú byť ur-

čené na zabitie v rámci národného progra-

mu eradikácie nákazlivej alebo infekčnej 

choroby.

Pre skupinu zvierat určených na pre-

miestnenie do toho istého chovu stačia pasy 

zvierat alebo identifikačné doklady vydané 

pre individuálne zvieratá a 1 sprievodný 

doklad, v ktorom úradný veterinárny lekár 

uvedie identifikáciu všetkých premiestňova-

ných zvierat.

U premiestňovaných zvierat musí byť 

plnené: 

• splnenie monitoringu sopľavky, infekčnej 

anémie, infekčnej arteritídy, infekčnej 

metritídy a žrebčej nákazy podľa plánu VPO 

na rok 2009 a 2008 ak ide o zvieratá určené 

na plemenitbu.

 Potvrdenie o klinickej prehliadke 

premiestňovaných zvierat môže na základe 

poverenia RVPS vystaviť i súkromný 

veterinárny lekár, s ktorým RVPS v mieste 

pôvodu zvierat má uzatvorenú platnú Zmluvu 

o vykonaní odborných veterinárnych činností 

na rok 2009. 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 2009.

(Footnotes)
1 chovom sa rozumie chov podľa § 2, 

písm. c) Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej 

kontrole pri výmenách živých zvierat 

a produktov živočíšneho pôvodu s členskými 

štátmi 

ŠVPS SR
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SUMÁRNY  KALENDÁR  AKCIÍ  NA  ROK  2009                      SUMÁRNY  KALENDÁR  AKCIÍ  NA  ROK  2009

Dátum ZCHKS - družstvo NŽ Topoľčianky, š.p.
Furmanské preteky Závodisko 

Bratislava, š.p. Zahraničie
ZCHKS AFuS

11.7. Majstrovstvá SR - drezúra,
Drezúrny Pohár NŽ Topoľčianky 

(IV. kolo)

Humenné

12.7. Nový Tekov - klus. 
dostihy

18.7. Výstava koní Kysúc - Svrčinovec Vyšné Remety

19.7. 17. slov. cvalové derby

25.7. Trenč. Turná

26.7. Nový Tekov - klus. 
dostihy

1.8. Golianovo Bardejov

2.8. Dostihy Topoľčianky

5.8.
Záprahové sústredenie III. 

(5.-8.8.)
8.8. Nesluša

15.8. Výstava koní 
- Kovava nad Rimavicou

Čierne 
nad Topľou

16.8. Nový Tekov - klus. 
dostihy

20.8.

Medzinárodná výstava AX 2009 - Nitra 
(20.-23.8.)22.8. Blesovce Slatiňany (CZ) - Šampionát ČMB

23.8. Ľutina Senica

28.8.

Medzinárodná výstava Kôň 2008 - Trenčín 
(28.-30.8.)29.8. Trenčín Detva

30.8. Drezúrny Pohár NŽ Topoľčianky 
(V. kolo) Cena turfu

4.9.

Pardubice (CZ) 
- Výstava „Koně v akci 2009“ (4.-6.9.)5.9.

Slovenský voltížny pohár
Veľký Folkmár

6.9. Veľká staroháj. 
steeplechase

11.9.

CAI*-A kat. 1, 2, 4, 
Majstrovstvá SR dvojzáprahov 

(11.-13.9.)
12.9. Tepličky

 Závadka 
n. Hronom
a Jakubany

Klokočov (CZ) - MEF 2009 

13.9. Oaks

15.-16.9. Challenge Cup

18.9.

Lysá n. Labem (CZ)
- Výstava „Kůň 2009“ (18.-22.3.)19.9. Vikartovce

20.9. Drezúrny Pohár NŽ, 
Topoľčianky (finále)

26.9.
Finále Šampionátu mladých koní ST ( parkúr) 

- Topoľčianky
27.9. Saint Leger

4.10. Dostihy Topoľčianky

6.10. Výkonnostné skúšky teplokrv. žrebcov a 
žrebcov furioso 

11.10. Pardubice (CZ)
- 119. Veľká pardubická

15.10.
VS kobýl furioso a slovenský teplokrvník 

- Čierna Voda
16.10.

Lisieux (FR) - Medzinár.
  šampionát chladnokrvných 

koní (16.-18.10.)
17.10. Hubertus

18.10. Bratislava

20.10. Bonitácia Smižany,
VS chladnokrvných kobýl 

22.10. Bonitácia, VS chladnokrvných kobýl 
- Dobšiná

24.10.
Vytrvalostné preteky

25.10. Veľká jesenná 
steeplechase

28.10. Bonitácia - Motešice, Cetuna

29.12. Deň otvorených dverí

Dátum ZCHKS - družstvo NŽ Topoľčianky, š.p.
Furmanské preteky Závodisko 

Bratislava, š.p. Zahraničie
ZCHKS AFuS

14.3. Řitka u Prahy (CZ)  
- Seminár o chove Welsh Pony & Cob

14.-22.3. Essen (SRN) - Equitana

18.-22.3. Lysá n. Labem (CZ)
- Výstava „Jar s koňmi“

27.3. Konferencia „Norik muránsky“ - Zvolen 

28.3. VČS - Topoľčianky

31.3.-3.4. Záprahové sústredenie I.

3.4. Stretnutie chovateľov
- seminár

3.-4.4. Generálna schôdza HIF

5.4. Jarná cena Petržalky

12.4. Veľká aprílová cena

18.4. Drezúrny Pohár NŽ Topoľčianky 
(I. kolo) Hniezdne

19.4. Cena trojročných 
kobýl

24.4.

    Hódmezövásárhely (HUN)
- Výstava koní (24.-26.4.)25.4. Nová 

Bystrica

26.4. Cena trojročných 
žrebcov

1.5. Deň otvorených dverí

2.5. Žaškov

2.5. CAN - priateľské čiastkové 
záprahové preteky, záprahové 

sústredenie II. (2.-3.5.)3.5. Šurany

9.5. Kamienka

16.5. Morovno Veľký Šariš

17.5. Drezúrny Pohár NŽ Topoľčianky 
(II. kolo) Jarná cena kobýl

19.5. Bonitácia - Smižany,
Predvýber teplokrvných žrebcov (východ)

21.5. Žrebčín Písek (CZ) -
 I. predvýber tepl. žrebcov

20.5. Bonitácia, predvýber chladnokrvných 
kobýl a žrebcov - Dobšiná

22.5.

Medzinárodné vytrvalostné 
preteky CEI (22.-24.5.)23.5. Výstava koní považia - JASENICA Jasenica

24.5. Veľká jarná cena

27.5. Bonitácia - Motešice, Cetuna
Predvýber teplokrvných žrebcov (západ)

30.5. Výstava koní - Dvory nad Žitavou
AEGON CUP – Cena NŽ 

Topoľčianky, š.p. (30.-31.5.)

Kováčová Slatiňany (CZ) - Národný šampionát 
Welsh Pony & Cob 2009 (30.5.)

31.5.

6.6. Drezúrny Pohár NŽ Topoľčianky 
(III. kolo)

7.6. XXXI. ročník 
„Turf-gala“

9.6. ESSA – Stretnutie riaditeľov 
významných európskych 

žrebčínov

Žrebčín Písek (CZ) -
 II. predvýber tepl. žrebcov

10.6.

14.6. Dostihy Topoľčianky

20.6. Výstava koní Oravy- Dlhá nad Oravou
Centrálny zvod kobýl hafling

Chocholná 
- Velčice Pavlovce

25.-27.6. Brno (CZ) - Národná výstava hospod. 
zvierat 

26.6.

Brück (SRN) – Nemecký šampionát 
(26.-28.6.)27.6. Podolie Brezno

28.6. Derby-Trial 

4.7. Žrebčín Tlumačov (CZ)
- Výstava chovateľov koní Moravy a 

Sliezska 5.7. Dostihy Topoľčianky



PRIHLÁŠKA
na regionálne výstavy koní usporiadané v spolupráci so ZCHKS v roku 2009

(Jasenica, Dvory nad Žitavou, Vyšná Kaloša, Svrčinovec, Veľký Šariš, Dlhá nad Oravou)

1. Prihláška na výstavu (miesto a dátum): ................................................................................

2. Meno koňa: ...........................................................................................................................

3. Plemeno: ...............................................................................................................................

4. Pohlavie: ...............................................................................................................................

5. Vek koňa: ..............................................................................................................................

6. Farba a odznaky: ...................................................................................................................

           7. Pôvod:

O:
OO:
MO:

M:
OM:
MM:

8. Majiteľ: .................................................................................................................................

9. Chovateľ: ..............................................................................................................................

10. Využitie koňa: .......................................................................................................................

11. Dosiahnuté úspechy: .............................................................................................................

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

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

12. Potomstvo: ............................................................................................................................

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

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

          V ................................ dňa: ................................... ..............................................
                                                                                                         Podpis majiteľa koňa

Na zadnej strane nájdete kontaktné adresy jednotlivých organizátorov, presné miesto a termíny jednotlivých výstav, ako aj individuálne podmienky účasti.

     NARODENÉ ŽRIEBÄTÁ PODĽA PLEMIEN V ROKOCH 2002 – 2008                         REGIONÁLNE VÝSTAVY  KONÍ USPORIADANÉ V SPOLUPRÁCI SO ZCHKS 

Porovnanie počtov narodených žriebät podľa plemien v rokoch 2002 – 2008

P.č. Plemeno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. furioso 23 28 37 32 35 25 30

2. belgonorik 98 53 28 27 20 15 7

3. norik 60 40 44 24 33 27

4. belgik 5 9 7 3 7 4

5. slov. teplokrvník 231 288 269 235 199 196 213

6. waleský pony 1 0 1 0 1 1 0

7. hafling 15 20 33 24 16 17 31

8. nonius 5 3 3 2 3 7 8

9. norik muránsky 36 25 39 33 34 44 48

10. WPB 5 5 6 9 3 3 9

11. shetlandský pony 0 0 2 10 7 1 3

12. slov. šport. pony 17 12 16 19 21 23 16

13. krížence 80 92 100 121 107 156 140

14. paint horse 1

15. achaltekinský kôň  2

Spolu 511 591 583 563 473 528 539
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 REGIONÁLNE VÝSTAVY KONÍ USPORIADANÉ V SPOLUPRÁCI SO ZCHKS                                                                                 METODICKÝ POKYN K PREDVÝBERU ŽREBCOV

Výstava koní Považia  –  JASENICA
Jasenica  –  23. mája 2009

Prihlášky zasielajte najneskôr do 15. 5. 2009 na adresu:
Ľubomír Kamas, Prečín 143,  018 15 Prečín

alebo na e-mail: ivakama@centrum.sk
Viac informácií na tel. č.: 0905 322 701

Výstava koní  –  DVORY NAD ŽITAVOU 
Jazdecký areál ZAD Dvory nad Žitavou  –  30. mája 2009
Prihlášky zasielajte najneskôr do 20. 5. 2009 na adresu:
ZAD, Veľká Komárňanská 5,  941 31  Dvory nad Žitavou
alebo na e-mail: zad@zaddvory.sk,  fax: 035/64 84 204
Viac informácií na tel. č.: 0905 331 907, 035/69 11 411

Poznámka:  Súťažná kategória bude otvorená pre 4 a viac prihlásených koní.

Výstava koní  –  VEĽKÝ ŠARIŠ
Jazdecký areál Žrebčinca Veľký Šariš, s.r.o.  –  13. júna 2009

Prihlášky zasielajte najneskôr do 8. 6. 2009 na adresu:
Žrebčinec Veľký Šariš s.r.o., Pod Bikošom 1,  082 21  Veľký Šariš

alebo na e-mail: zrebcinecvsaris@centrum.sk
Viac informácií na tel. č.: 0905 529 349,  051/77 62 516

Výstava koní  –  ORAVA
Jazdecký areál Húšť Dlhá nad Oravou  –  20. júna 2009

Štartovné 4,- € sa uhrádza na mieste. Vystavovateľom bude poskytnuté občerstvenie.
Prihlášky zasielajte najneskôr do 10. 6. 2009 na adresu:

František Brienik, Dlhá nad Oravou 191,  027 55  Dlhá nad Oravou
alebo na e-mail: m.brienikova@orava.sk

Viac informácií na tel. č.: 0905 283 274,  0905 278 534
Poznámka:  Súťažná kategória bude otvorená pre 4 a viac prihlásených koní.

Výstava koní  –  KYSUCE
Svrčinovec  –  18. júla 2009

Štartovné 4,- € sa uhrádza na mieste. Vystavovateľom bude poskytnuté občerstvenie.
Prihlášky zasielajte najneskôr do 10. 7. 2009 na adresu:

Pavol Dej, Svrčinovec 809/5,  023 12  Svrčinovec
alebo na e-mail: pavlicekd28@azet.sk

Viac informácií na tel. č.: 0902 756 797

Výstava koní  –  ZAPAČSKÝ ZLATÝ KANTÁR
Ranch Cindyum Zapač  –  15. augusta 2009

Štartovné 10,- € sa uhrádza na mieste. Vystavovateľom bude poskytnuté občerstvenie.
Prihlášky zasielajte najneskôr do 5. 8. 2009 na adresu:
P. Spodniak, Zapač 155,  985 05  Kokava nad Rimavicou

alebo na e-mail: p.spodniakova@zoznam.sk
Viac informácií na tel. č.: 0905 799 155

Zväz chovateľov koní na Slovensku v spolupráci s Výberovou 
komisiou pre chov koní pri MP SR vypracoval metodické pokyny 
pre predvýber teplokrvných žrebcov a žrebcov plemena furioso 
na ich zaradenie do 100- dňového testu.

Na základe výsledkov hodnotenia v predvýbere budú žrebce zaradené 
do 100-dňového testu prípravy na skúšky výkonnosti, ktorý môžu ab-
solvovať iba pod vedením vedúceho výcviku s kvalifikáciou „tréner“. 
Podmienkou pre zaradenie žrebca do testu je celkové hodnotenie 
minimálne 7,1 bodu v každom hodnotenom znaku.

Minimálne 3-členná komisia 10 – bodovou stupnicou hodnotí:

1. PÔVOD
Pri hodnotení pôvodu sa posudzuje kvalita chovnej a úžitkovej 
hodnoty predkov do štvrtej generácie, stupeň a účelnosť použitia 
príbuzenskej plemenitby, homogenita skladby rodokmeňa vzhľadom 
na zastúpené plemená. Použité plemená v rodokmeni žrebca musia 
byť v súlade so štatútom plemennej knihy.

2. TYP A POHLAVNÝ VÝRAZ
Vybrané žrebce musia byť typovo v súlade s charakteristikou chovné-
ho cieľa, s výrazným pohlavným dimorfizmom.

3. EXTERIÉR
V rámci exteriéru sa hodnotia: 
a) telesné línie: krk, hrudník, plece, chrbát, bedrá a zadok;
b) fundament: hrudníkové a panvové končatiny vrátane kopýt;
c) celkový súlad: harmónia telesných partií vrátane hlavy, celkovej 
stavby a rámca spoločne s ušľachtilosťou a konštantnosťou pri reš-
pektovaní úžitkového typu a plemennej príslušnosti.

Telesné rozmery musia byť v súlade so Štatútom plemennej knihy 
plemena slovenský teplokrvník a plemena furioso:
                                                            max.                       min.

Výška na kohútiku palicová  163 cm  161 cm

Obvod hrudníka   196 cm  193 cm

Obvod záprstia   22,2 cm  21,5 cm

Rozdiel OH a pásmovej VK  23,0 cm  17,0 cm

4.   MECHANIKA POHYBU
Mechanika pohybu sa hodnotí pri predvedení žrebca na ruke v kroku 
a v kluse. V rámci kvalitatívnych vlastností mechaniky pohybu sa 

posudzuje spôsob pohybu, priestrannosť, pružnosť, takt, akcia a ka-
dencia. 

5.   SKOK VO VOĽNOSTI
Touto skúškou sa hodnotia skokové schopnosti koní pri skákaní vo voľ-
nosti, t.j. pri maximálnom obmedzení vonkajších vplyvov. Hodnotí sa 
ochota, pokojné správanie koňa, spôsob vykonania skoku (skokový 
štýl, pozornosť, technika práce nôh, obratnosť, pružnosť, kmih, vý-
bušnosť, snaha o nápravu predchádzajúcej chyby a pod.).

Schopnosti koní pri skákaní vo voľnosti sa skúšajú v uličke v krytej 
hale alebo v ohraničenej otvorenej jazdiarni. Kone absolvujú skúš-
ku samostatne, po jednom, pri voľnom pohybe po vypustení z ruky 
do skúšobnej dráhy.

Skok pozostáva z kavalety vysokej 50 cm, na vzdialenosť 6,5 – 7,0 m 
oxer vysoký 80 cm, na vzdialenosť 10,5 – 11,5 m oxer vysoký 110 cm 
pre 3-ročné, resp. 130 cm pre 4-ročné žrebce, široký 130 cm, s pred-
nou šikmou stenou (prútená prekážka).

Ukazovateľ                   hodnotenie       koeficient body

TYP  A  POHL.  VÝRAZ 1
EXTERIÉR

a) telesné línie
b) fundament
c) celkový súlad

s p o l u :

1
2
3
6 : 6

1

MECHANIKA  POHYBU
- krok
- klus

s p o l u :

1
1
2

1

: 2

SKOK VO VOĽNOSTI            1

Predvýber žrebcov na základe vyššie uvedenej metodiky bude v tomto 
roku realizovaný formou zvodov v termíne máj – jún 2009. Výkon-
nostné skúšky predvybraných žrebcov sa uskutočnia v prvej dekáde 
mesiaca október 2009.

FG

KALENDÁR  FURMANSKÝCH  SÚŤAŽÍ  ZCHKS  NA  ROK  2009
Pč Dátum Miesto Okres Kontaktná osoba Zabezpečenie Tel. kontakt

1. 28.2.2009 Oravice TR Gnida Daniel ZCHKS 0908/836 616

2. 25.4.2009 Nová Bystrica CA Petrek Peter ZCHKS 0908/311 180

3.  2.5.2009 Žaškov DK Kitaš Pavol ZCHKS 0905/375 120

4. 16.5.2009 Morovno   ZH Dobrotka Ľubomír ZCHKS 0907/778 576

5. 23.5.2009 Jasenica PB Kamas Ľubomír ZCHKS 0905/322 701

6. 20.6.2009 Chocholná - Velčice TN Matejík Jozef ZCHKS 0903/225 704

7. 27.6.2009 Podolie NMV Haluza Peter ZCHKS 0903/223 112

8. 25.7.2009 Trenčianska Turná TN OÚ Trenčianska Turná ZCHKS 032/65 85 205

9.   1.8.2009 Golianovo NR Kitaš Pavol ZCHKS 0905/375 120

10. 22.8.2009 Blesovce TO OÚ Blesovce, Murčo Miroslav ZCHKS 0911/206 604

11. 29.8.2009 Trenčín - výstavisko TN Grácz František ZCHKS 0905/832 412

12. 12.9.2009 Tepličky HC Sollár Peter ZCHKS 0905/508 713

mailto:zad@zaddvory.sk
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VÝŽIVA S LA SARD                                                         www.granuleprekone.sk                                   PRÍSTREŠOK KEDYKOĽVEK ROZOBERATEĽNÝ A PREMIESTNITEĽNÝ

Niekoľko dobrých dôvodov, prečo kŕmiť zmesi La Sard:
Naše receptúry vychádzajú z noriem a doporučení publikovaných spoločnosťou KER (Kentucky equinne research).

   1. Obsahy N - látok (bielkovín)
Zmesi La Sard neobsahujú viac bielkovín ako je nevyhnutné a nezaťažujú metabolizmus koňa nadmerným množstvom balastných látok a ich 
metabolitov a pohybujú sa vo všetkých živinových ukazovateľoch v tolerančnom optime.

   2. Obsahy SEk  (stráviteľnej energie)
U zmesí La Sard vplyvom dostatočne vysokých hladín stráviteľných energií optimálnych pre danú kategóriu a záťaž koňa nedochádza k menej 
vhodnému využívaniu bielkovín ako zdroja energie. Dodaná energia je nielen vo forme rozdielnych typov sacharidov s rôznou dobou vyplavo-
vania do krvi a tým i využitia, ale sú vo zvýšenej miere dodávané i tuky.

   3. Obsahy vlákniny a ich zloženie
Vyšší obsah vlákniny, najmä acidodetergentnej (stráviteľnej), zvyšuje zadržiavanie vody v organizme a elektrolytov v črevách, čím priazni-
vo ovplyvňuje intestinálnu mikroflóru, stav a zásobovanie organizmu týmito látkami i pri vyššej záťaži, či už pracovnej,fyziologickej alebo 
záťaži z prostredia. Nakoniec vyšší obsah stráviteľnej vlákniny je tiež významnou prevenciou vzniku kolikových stavov a schvátenia kopýt 
(laminitis).

   4. Obsahy prvkov a mikroprvkov a ich forma dotácie
Hladiny prvkov sú na takej úrovni, že pri dodržiavaní kŕmnych návodov a doporučení nie je treba pre zdravé zvieratá za bežných podmienok 
používať ďalšie minerálne doplnky. V zmesiach La Sard sú Zn a Cu dodávané v chelátovej (organickej) forme, takže významne lepšie využiteľ-
né a tak nadmerne nezaťažujú kone ani životné prostredie.

   5. Preverenie v športe i v chove
Zmesi LaSard sú preverené odberateľmi s vynikajúcimi výsledkami v športe i v chove.
parkúr: Igor ŠULEK - JŠ Topoľčianky, Zoltán Tóth -JK  Fresta Brno,...  dostihy: tréneri MVDr. Olehla, MVDr. Janda, Žrebčín Napajedla, veľko-
chov A1/1 Haralda Seehubera v Rakúsku, Světlana Mazáčová,...  endurance: Jaromír Široký, Emil Štefek,...

   6. Vzájomná zastupiteľnosť a kombinovateľnosť
Všetky typy zmesí La Sard sú plne vzájomne kombinovateľné a pri zmene záťaže a potrieb koňa je možno prechádzať na iný, pre daného 
koňa v danom období vhodnejší typ zmesi La Sard či ich iný pomer bez nebezpečenstva  nedostatku alebo tiež škodlivého prebytku živín.

   7. Predajné služby
Predajom služby nekončia. Poskytujeme svojim zákazníkom pomoc so zložením kŕmnych dávok, ich optimalizáciu a individualizáciu.

Názov    Špecifikácia        Cena EUR / 25 kg  Cena Sk / 25 kg
Hobby   Pre kone v ľahkej záťaži, chovné a rastúce kone     9.63  €   290,- Sk 
Hobby Gel  S vysokým obsahom želatínového hydrolyzátu pre prevenciu 
  a zlepšenie funkcie kĺbneho a väzivového aparátu    12.62  €   380,- Sk
Šport   Pre kone v strednej záťaži (parkúr,endurance)     10.96  €   330,- Sk
Extrem   Pre kone vo vysokej záťaži (dostihy,western-rýchlostné)    11.29  €   340,- Sk
Top Turf G  Pre kone vo vrcholnej fyzickej záťaži     15.27  €   460,- Sk
Chov   Pre kojace kobyly a cicajúce žriebätá s vysokým obsahom lysinu     10.96  €   330,- Sk
Odstav   Pre odstavené žriebätá, znižujúce nebezpečenstvo vzniku osteochondrózy    11.29  €   340,- Sk
Ročky    Pre ročky, znižujúce nebezpečenstvo vzniku osteochondrózy   10.29  €   310,- Sk

Vrecia sú balené po 25kg. 

Gamma Force  Doplnkové krmivo pre podporu rastu svalovej hmoty a pre extrémne zaťažované kone
*  plastové vedierko s objemom 5,6 l a  hmotnosťou obsahu 3.600 g                      15.6  €     470,- Sk              
*  vrece s hmotnosťou  25 kg                                                                                76   €              2 290,-Sk              

Pri objednávke je možnosť dopravy na celom území Slovenska v cene  0,17 € / km (5,-Sk/km) v množstve od 25 kg do 1000 kg.
Pri odbere 1000 kg je cena dopravy 0,14 € / km (4,22,-Sk/km).                                                                                         
Uvedené ceny sú bez DPH. 

Andrej HURBÁNEK, 906 22 Poriadie 225,  okres Myjava 
IČO: 44585934, DIČ: 1047005740, IČ DPH: 1047005740, mobil: 0907 55 11 92, email:  info@granuleprekone.sk  

Firma Schetelig ponúka pre všetkých milovníkov a chovateľov koní jednoduché a veľmi účelné riešenie pre 
svoje koníky vo forme mobilného prístrešku. Prístrešok je kedykoľvek rozoberateľný a premiestniteľný, preto ho 
s obľubou využívajú v celej EÚ, kde sa umiestňuje na pozemky / aj prenajaté / za účelom prekrytia svojho majetku 
kde ho vedia rýchlo a efektívne prispôsobovať svojim podmienkam.  
Využitie prístrešku : ustajnenie koní,  uskladnenie krmiva / slamy /,  uskladnenie  techniky a strojov,  uskladnenie 
náradia... Bližšie informácie ako i využitie prístrešku nájdete na našej webovej stránke : www.schetelig.sk  pod 
hlavičkou haly, maštale a prístrešky.

Kontakt : Ľubomír Hindák,  0911 852 850
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Predaj
18February 2009
Predám žrebca 
plemena haflinger 
nar. 05/2008, dobrá 
povaha,pekné chody. 
Cena dohodou.
Kontakt: 
0914133194, ussu-
ri@centrum.sk,Bytča

Predaj
18February 2009
LETKISS (Furioso) 
predám 3 r. valacha 
v základnom výcviku 
po Koheilan VII. 
Valach bude vysoký, 
silný a kompaktného 
exteriéru s dobrými 
chodami. V súčast-
nosti je pripravova-
ný pod sedlom aj v 
záprahu a vyznačuje 
sa pracovitosťou a 
ochotou. Má veľmi 
milú povahu. Bude 
vhodný aj pre väč-
šieho alebo silnejšie-
ho jazdca. Predpo-
kladané využitie do 
záprahu, na military 
alebo parkúr. Kon-
takt 0903/722 330, 
furioso@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
LIANA (furioso), nar. 
19.4.2006 po otcovi 
F XXIII (Rinaldo) z 
vynikajúcej matky 
NS IX-36/Nioba. 
Kobylka kvalitného 
exteriéru, výbor-
nými povahovými 
vlastnosťami a 
kvalitnými chodami 
so základným výcvi-
kom. Je pravidelne 
očkovaná, odčervo-
vaná. Odchovaná v 
stáde na pastvinách. 
Predpokladané 
využitie: parkúr, 
drezúra, military. 
Kontakt: 0903/722 
330, furioso@furi-
oso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
MONIKA (furioso) 
nar. 2.2.2007 po NS 
XI (skok ST) z matky 
F XVIII-15/CIA. 
Kobylka príjemnej 
temperamentnejšej 
povahy s jemnej-
ším exteriérom so 
základnými návykmi 
pri ošetrovaní a 

kutí. Predpoklad 
vyžšieho vzrastu. Je 
pravidelne očkova-
ná a odčervovaná. 
Vyrastá v stáde 
a na pastvinách. 
Predpokladané vyu-
žitie: chov, parkúr, 
military. Kontakt: 
0903/722 330, furio-
so@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
MOSKVA (furioso), 
nar. 6.3.2007, 
hnedka po F XXV 
(Eurograf) z matky 
Časpal I-11/
Čakanka. Kobyl-
ka vynikajúceho 
pôvodu, kvalitného 
exteriéru sa vyzba-
čuje veľmi dobrou 
nekonfliktnou pova-
hou so základnými 
návykmi. Vychová-
vaná na pastvinách v 
stáde. Predpoklada-
né využitie: Military, 
parkúr, drezúra, 
chov. Kontakt: 0903/
722 330, furioso@fu-
rioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
MARTIN (furioso), 
nar. 16.4.2007, 
hnedák po NS XI 
(skok ST) z matky F 
XVI-7/Facka. Žrebec 
sa vyznačuje dobrým 
exteriérom a dobrou 
ľahko zvládateľnou 
povahou. Nekonflikt-
ný v stáde vyrastá 
na pastvinách (CE-
TUNA). Predpoklada-
né využitie: parkúr, 
military, záprahy, 
drezúra. Kontakt: 
0903/722 330, furio-
so@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
MINSK (furioso), nar. 
25.4.2007 po F XXV 
(Eurograf) z matky 
Miss xx. Žrebec sa 
vyznačuje vynika-
júcim pôvodom, 
dobrým exteriérom 
a povahou. Vyrastá 
na kvalitných 
pastvinách v stáde 
(CETUNA). Predpo-
kladané využitie: 

Parkúr, military Kon-
takt: 0903/722 330, 
furioso@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
LAURA (furioso), nar. 
6.2.2006 po F XXIII 
(Rinaldo) z matky F 
XVIII-2/Fantázia. Ko-
bylka so základnými 
návykmi, kvalitného 
exteriéru s dobrou 
povahou a choda-
mi. Je pravidelne 
očkovaná, odčer-
vovaná a vyrastá 
na pastvinách. V 
stáde je nekonflikt-
ná. Predpokladané 
využitie: Parkúr, dre-
zúra, military, chov 
Kontakt: 0903/722 
330, furioso@furi-
oso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
LOJZO (ST), nar. 
12.6.2006, valach 
po 271 Przedswit 
svrž.-2 z matky Šari. 
Valach v základ-
nom výcviku veľmi 
príjemnej povahy, 
ľahko zvládateľný. 
Kontakt 0903/722 
330, furioso@furi-
oso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
303 HONDA 
/Przedswit XIX-1/, 
nar. 11.4.2002 z 
matky 251 Furio-
so XVI-10, tmavá 
hnedka, chovná 
kobyla po dvoch 
žriebätách s veľmi 
dobrým pôvodom a 
výborným exterié-
rom. V súčastnosti 
po ožrebení, pláno-
vané pripustenie. 
Vhodná na chov Kon-
takt 0903/722 330, 
furioso@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
337 Gidran XVII-
9/KARIČKA, nar. 
1.6.2005, plemenná 
kobyla po matke: 
North Star IX-10 

(matka plemen-
níka EUROGRAF). 
Kobyla sa vyznačuje 
výbornou povahou, 
ľahkou jazditeľ-
nosťou. Vhodná aj 
pre ambiciózneho 
juniora. Pri skákaní 
veľmi opatrná, neva-
dia jej profily pritom 
je rýchla a obratná. 
Predpokladané 
využitie: Parkúr, 
military, chov Kon-
takt 0903/722 330, 
furioso@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
18February 2009
Predám žrebčeka 
MAKAR MAKAR (furi-
oso), nar. 24.5.2007 
po Catalin XI z 
matky 1745 Tabu-4. 
Žrebec výborného 
pôvodu a tvrdej kon-
štitúcie. Pravidelne 
očkovaný a odčer-
vovaný. Vyrastá na 
pastvinách v stáde 
(CETUNA) Predpo-
kladané využitie: 
military, parkúr Kon-
takt: 0903/722 330, 
furioso@furioso.sk
Kontakt: 
0903722330, furio-
so@furioso.sk,

Predaj
17February 2009
Ponúkam pripuste-
nie chladnokrvných 
kobýl licentovaným 
plemenným žrebcom 
2446 HUNEG.Veľmi 
dobra povaha.Mož-
nosť pripustenia 
kobyly aj u Vás 
doma.
Kontakt: 0907 102 
952, kalakaj@g-
mail.com,Hviezdo-
slavova 105. 065 44 
PLAVEČ

Predaj
17February 2009
surne predam dve 
kobyly , jedna 12 
rocna, krasna, 
vysoka, mohutna 
kobyla, vykonnost L 
parkur aj drezura, 
nelakava, vhodna 
aj pre juniora, cena 
60000sk, druha 
dvojrocna vyborny 
povod- hannoveran 
Security, vyborna 
povaha, maznacik, 
bude do sporu, niz-
sieho vzratsu, cena 
30000sk, samozrej-
me moznost dohody. 

Viac info mailom
Kontakt: 
0903831951, adi-
ka0077@azet.sk,

Predaj
16February 2009
Predám žrebca 2 
ročného araba,ko-
bylu hucul 10 roč-
nú,kludnej povahy 
vhodná na jazdenie 
i do záprahu/
www.hipomacov.sk/
.Cena dohodou.
Kontakt: 0905 
805614, ,Hipo Macov

Predaj
15February 2009
na predaj: 4 ročná 
kobyla po Catalin XI 
x Časpal I-8, vhodna 
na šport i chov, 
2500 EUR. 8 ročná 
kobyla po Renomee 
x Furioso vhodna na 
turistiku, 2500 EUR. 
3 ročný, neobsadnu-
tý valach po Catalin 
XI x Firefly, furioso 
- 1000 EUR. možný 
výber z viacero koní
Kontakt: 0905 972 
649, ,

Predaj
14February 2009
Predám sane za 
poníky po rekon-
štrukcii, koženné 
čalúnenie,drevenná 
konštrukcia.NR
Kontakt: 
0907645527, ,

Predaj
14February 2009
Predám voz za dva 
kone drevenná kor-
ba, na nafukovacích 
kolesách s otáčacím 
ojom po rekon-
štrukcii, pre cca 12 
osôb.NR
Kontakt: 
0907645527, ,

Predaj
13February 2009
Predám žrebca 
arabský plnokrvník 
(egyptský pôvod), 
ryšiak, nar.05/06 
o:Saturn, m:po 
Al Sachra Kaytho-
om.Výborná povaha, 
exteriér, na chov 
aj šport.Foto na 
www.santana.wbl.sk
Kontakt: 
0907616435, ,

Predaj
13February 2009
Ročni hřebeček ČT-
-po 2746 Dantes-z 
67/956 Nett-základ-

ni návyky,cena doho-
dou.Nutno vidět.
Kontakt: 
00420732214601, 
skarkajindrich@-
seznam.cz,Podlesi 
262,Val.Mezirici

Predaj
13February 2009
Predam kobylu 
narodenu 94,M:
Gedzit,O:Hosam(o-
riginal arab,B,Egypt 
Cairo).Je zapisana 
v plemennej kniha 
a ma pas kona,zaci-
povana.Momentalne 
po zriebati.Velmi 
dobra povaha.Ne-
hryzie,nekope,dobra 
matka,pravidelne 
ockovana,kuta 
na predok. Cena 
1000eur + dohoda
Kontakt: 0903/
261313, majkacam-
pi@yahoo.com,

Predaj
12February 2009
Predám pek-
ného žrebčeka 
plemena hafling 
(nar.08.08.08) po 
kvalitnom rakúskom 
žrebcovi Stolz. 
Žrebček je čistá 
St-línia po otcovi 
aj po matke. Cena 
dohodou.
Kontakt: 
0902202775, Rma-
teR@centrum.sk,Pe-
čenice,okres Levice

Predaj
12February 2009
Predám 17 vala-
cha,parkurový kôň, 
pekný exteriér, v 
dobrej kondícií, 
Bratislava, cca 825 
Eur.
Kontakt: 
0918581007, ,Bra-
tislava

Predaj
12February 2009
Predám 3r. neobsad-
nutú kobylu s Pasom, 
100 % zdravá, tmavá 
hnedka, čiastočne 
lonžovaná, kľudná, 
pravidelne očkova-
ná, odčervovaná, 
korektúry,Bratisla-
va,cca 825 Eur.
Kontakt: 
0918581007, ,Bra-
tislava

Predaj
12February 2009
Predaj andaluzskych 
a frizskych koni da-
lej koce,postroje,-

sedla,maratonky.Po-
skytujeme vycvik 
koni- sedlo,zaprah.
Kontakt: 
0905525205, uhrov-
cik@post.sk,BA-CU-
NOVO

Predaj
11February 2009
Ponukam na predaj 
krasnu kobyku 
slovenskeho teplo-
krvnika narodenu 
12.maja 2007 s 
pasom.Matka je ST s 
PP po Časpal (furio-
so),otec je nelicen-
tovany ST s PP po 
Gidran (furioso).Je 
mohutna,tempe-
ramentna a 100% 
zdravá.Momentálne 
je 24hod.vonku,čiže 
je nenáročná na 
starostlivosť.Vhodná 
ako na parkúr,tak 
aj na western,či do 
koča.Zvyknuta na 
dvihanie noh,vo-
denie,úväz,lonž a 
pracuje sa s ňou zo 
zeme na baze hor-
semanshipu.Mala na 
sebe sedlo,ale nie je 
obsadnuta.Este je na 
to mlada...v pripade 
rychlej kupy...zlava 
na cene
Kontakt: 
0903597438, 
bohemiagenao@a-
zet.sk,Prešovský kraj

Predaj
11February 2009
DREZURA!4r.Ol-
denb.kobyla,170c-
m,tm.hn.,po otcovi 
SAMBA HIT,talento-
vana,vysoke pred-
poklady do vyssich 
sutazi!len vazny 
zaujem.
Kontakt: 
+4915773120537, 
efberlin@google-
mail.com,

Predaj
11February 2009
Z nedostatku času 
predám 6r valacha 
ST tmavý hnedák 
+ odznaky, pekný, 
vhodný na rekreač-
né jazdenie a dlhé 
vychádzky, ináč 
treba prijazdiť. Bez 
zlozvykov(nekúše, 
nekope, dobre sa 
znáša s veterinárom 
dobre drží nohy pri 
korektúre).Jazdený 
aj 10r dievčaťom. 
Cena 770 eur, doho-
da možná

Kontakt: 
0910432945, pampu-
so1@azet.sk,

Predaj
10February 2009
Predam kobylu 8r. 
Norik Muransky s PP. 
Vhodna aj do tahu aj 
aj pod sedlo. Cena: 
1660 €
Kontakt: 
0915869525, julo-
o@slovanet.sk,Lipt. 
Mikulas

Predaj
09February 2009
Predám 2 kobyly 
- šimle,z oboch strán 
sestry.
Kontakt: 0905 813 
419, ,Nitriansky kraj

Predaj
09February 2009
Preedám 2 ročného 
ťažného žrebca. Je 
kludný, dáva nohy, 
pravidelne odčer-
vovaný, očkovaný. 
Cena dohodou.
Kontakt: 
0905892830, kame-
nec@slovanet.sk,

Predaj
09February 2009
Jazdecké čižmy Pre-
dám gumené jazdec-
ké čižmy, velkosť 35 
(21/2), dľžka cho-
didla 23 cm, výška 
sáry 34/38 (merané 
zvnútra), obvod hore 
33cm, v najširšom 
mieste 34cm, v člen-
ku 29cm. Viac foto 
pošlem na mail, len 
vážny záujem. Cena: 
8 €. Piešťany, 0908 
110 398, inzerat.ko-
ne@centrum.sk
Kontakt: 0908 110 
398, inzerat.kone@-
centrum.sk,Piešťany

Predaj
08February 2009
Predam set na kona. 
Set obsahuje: ohlav-
ku, voditko, plsten-
ku a odpocovaciu 
deku. Ohlavka je 
ciernej farby, pouzi-
vana, nastavitelna, 
velkost FULL. Cena: 
2,98 eur. Voditko je 
k ohlavke(ciernej 
farby), pouzivane, 
s karabinou na 
upnutie, elasticke, 
kvalitne, dlhe 221 
cm. Cena: 3,31 eur. 
Plstenka (sivej farby 
s cierno-bielym 
okrajom) znacky 

Equi-Theme na vse-
stranne a skokove 
sedlo, neposkodena, 
hrubsia, velkost 
FULL. Cena: 26,55 
eur. Odpocovacia 
deka modrej farby, 
flisova, starsia, pou-
zivana. s predlzenim 
na krk, v predu 
ma upinacie skoby 
a jedmu aj pod 
bruchom, velkost: 
chrbtova dlzka aj s 
predlzenim na krk 
210 cm. Cena: 8,29 
eur. Pri kupe celeho 
setu spolu bude 
cena o 5 % nizsia 
(39,07 eur). Foto 
poslem e- mailom.
Kontakt: , alzbe-
ta.francisciova@a-
zet.sk,

Predaj
06February 2009
Ponúkam na predaj 
PALOMINO KOBYLU 
QH, 22 ročnú vhodnú 
len na chov. Cena 
1600
Kontakt: 
0905272567, nata-
lia.p@email.cz,Zvo-
len

Predaj
06February 2009
chcela by som byt 
pri konoch ktore 
mam velmi rada no 
neviem o nich nic a 
tak by som sa chcela 
naucit sa o ne starat 
a vsetko co zahrna 
praca okolo nich(-
kydat,krmit,sed-
lat,zapriahat).Som 
17 rocne dievca 
(baculka) a cez vy-
kendy a prazdne dny 
by som mohla chodit 
popripade ked bude 
treba.Velmi by som 
bola rada keby sa 
nasiel niekto kto by 
ma naucil starostli-
vosti o kone.Neskor 
by som mohla aj 
vypomahat normlane 
a chcela by som zase 
zacat znovu jazdit 
aj ked viem ist len 
krokom.Nevolat len 
sms.
Kontakt: 
0917625717, val.z@-
pobox.sk,martin

Predaj
06February 2009
Predám prívesný 
vozík na prepravu 
2koní, zn.MARO, 
výrobca MARO 
Kralovice s.r.o. v 

spolupráci s firmou 
Bockmann,najväčšia 
prípustná hmotnosť 
prip. na nápravu 
2000kg, spájacie 
zariadenie AL-KO 
251S pre guľu ISO 
50. Vozík je vo veľmi 
dobrom tech.stave 
. Bol veľmi málo 
používaný. Reklamný 
nápis je z samole-
piacej folie.
Kontakt: 0911 611 
595, ,

Predaj
06February 2009
Predam synteticke 
westernove sedlo 
velkost 16. Kupene 
pred pol rokom. Este 
1.5 roka v zaruke. 
Parkrat pouzite. 
Cena 200 eur. Okolie 
TT, NR, GA. Foto 
poslem na mail.
Kontakt: 
0904539201, 
emilia.slamkova@d-
hl.com,

Predaj
05February 2009
Predam A1/1 Sarah 
s PP 1 1/2 rocnu /
zacipovana/ kludnej 
a vyrovnanej pova-
hy, odcervena,pra-
videlna korektura 
kopyt,osetrovana 
detmi.Matka Suna-
mi, otec Legend of 
Glory.Dovod predaja 
nedostatok casu. 
Cena 830,-EUR
Kontakt: 
0903527858, kostu-
rova@zelpo.sk,Brez-
no

Predaj
05February 2009
Predám 4 ročnú 
kobylu, otec Athletic 
Star 4527 matka 
Dara. Kobyla je s 
plným pôvodom, 
ktorej sa treba za-
čať venovať. V tom 
čase bola už pár krát 
obsadnutá. Cena 
dohodou
Kontakt: 0903 614 
178, lubokan@a-
zet.sk,Prešov

Predaj
05February 2009
Predám 11 ročnú 
kobylu, ktorá je po 
Darlingovi 4443/2, 
je výborná matka 
a odchovala mi už 
3 pekné žriebetá. 
Cena dohodou
Kontakt: 0903 614 

178, lubokan@a-
zet.sk,Prešov

Kúpa
17February 2009
Za rozumnu cenu 
kupim poprsny 
postroj na ponyho, 
pripadne chomutovy. 
Dalej mensi vozik na 
gumovych kolesach 
alebo sulku. Cenove 
ponuky aj s foto 
prosim posielat na 
e-mail. Len okolie 
TT, BA, GA, DS. 
Dakujem.
Kontakt: , 
sch01@post.sk,

Kúpa
16February 2009
Do gazdovského 
dvora rôze staré 
stroje a náradie na 
obrábanie pôdy/
pluhy,brány.vozy, a 
iné/ponuknite.Zbier-
ka je na www.hipo-
macov.sk
Kontakt: 0905 
805614, ,Hipomacov

Kúpa
07February 2009
Kúpim CHOMÚT 22 
CÓLOV, príp, 23, aj s 
vankúšom, funkčný.
Kontakt: 
0905636302, ls.ls@a-
zet.sk,

Kúpa
22January 2009
Kúpime poníka.Pre 
malé deti,pošli foto 
a info.Ďakujeme
Kontakt: , sar-
ti@szm.sk,ghjjhm,-
gzuk54

Kúpa
20January 2009
Kúpim anglické sedlo 
všestranné alebo 
skokové môže byť 
aj staršieho typu ale 
aby sa dalo použivať 
najlepšie čiernej 
farby na stredný až 
vyšší kohútik vaše 
ponuky mi posielajte 
na email aj s foto 
Ďakujem
Kontakt: , sand-
ra6789@azet.sk,ban-
skobystricky kraj

Kúpa
16January 2009
Koupím 2 klisny 
huculy pro zápřež 
a chov. Na stáří 
nezáleží.
Kontakt: , castiga@-
seznam.cz,ondra cz

Kúpa
06January 2009
Kupim dvojitu ohlav-
ku Dualy Halter
Kontakt: 
0904539201, 
emilia.slamkova@d-
hl.com,

Služby
18February 2009
Malá rodinná stajňa 
so zameraním na 
chov malých plemi-
en koní a poníkov 
ponúka relaxačné 
vozenie aj mimo 
letnej sezóny.
Kontakt: 
0914133194, ussu-
ri@centrum.sk,Bytča

Služby
18February 2009
PONÚKAM NEOB-
MEDZENÉ JAZDENIE 
na mladej kobyle za 
príspevok na ustaj-
nenie. BA-Rusovce, 
dobrý kolektív. 47,-
/mesiac. (nie úplný 
začiatočník)
Kontakt: 
0902166511, 
munax@se-
znam.cz,Bratislava-
-Rusovce

Služby
17February 2009
ponukam ustajnenie 
koni,hodiny jazdy 
pre zaciatocnikov 
aj pokrocilych,ob-
sadanie a trening 
koni.k dispozicii 
je ubytovanie , 
jazdiaren, kruhovka 
a neobmedzene 
vychadzky.SVODIN/
okres NZ,25km od 
sturova/.
Kontakt: 
0915875054, bu-
bu1988@azet.sk,

Služby
17February 2009
Ponúkam pripuste-
nie chladnokrvných 
kobýl licentovaným 
plemenným žrebcom 
2446 HUNEG.Veľmi 
dobra povaha.Mož-
nosť pripustenia 
kobyly aj u Vás 
doma.
Kontakt: 0907 102 
952, kalakaj@g-
mail.com,Hviezdo-
slavova 105. 065 44 
PLAVEČ

Služby
17February 2009
Ustajnim kone v 
Bratislave, stojisko 
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- stond 130 Eur, box 170 
a 190 Eur, podla dohody.
Kontakt: 0918581007, 
,Bratislava

Služby
16February 2009
Ponúkam neobmedzené 
jazdenie za symbolicky 
príspevok na ustajnenie, 
10 km od BB. Kobylka 
je vyborna na jazdiarni, 
velmi mila, zboznuje 
kontakt s clovekom, bez 
zlozvykov, temperament-
na v terene.
Kontakt: 0915912346, ,

Služby
09February 2009
Ponukam zrebca belgono-
rik,ryšiaka na pripusta-
nie-plemenny s papier-
mi.moznost ustajnenia 
kobyly. Cena dohodou
Kontakt: 0904207459, 
,Dvory nad Žitavou

Služby
08February 2009
Ponúkam sezónnu 
pastvu pre žriebätá a 
kone v krásnej a tichej 
lokalite.(Senec) viac na 
www.nasafarma.estran-

ky.cz
Kontakt: 0904 314 174 
, simona.poluchova@g-
mail.com,

Služby
08February 2009
Ponuknite pracu pre 
-slobodný -zdravotný 
stav bez problémov 
-ukončená SOU drevárske 
Turany,stolár,tesár -1984-
1994 juniorský jazdec 
parkúru v JK Hlboké pri 
JRD Bytča p.Prítel -1996-
2003 platený pracovný 
jazdec v Alvares dressage 
school,LA bande-provin-
cia Casta ESP.Príprava 
remonty a dospelých 
koní do GP a FREESTY-
LEDRESSAGE -2003-2009 
Prirodzený chov koní,vý-
cvik a predaj hotových 
športovcov.Freefarm 
p.Gallasa ... KURZY 
-Etológia a anatómia 
eque p.Strasser -Celostná 
starostlivosť o kopytá+ 
korektúra p.Strasser 
-Absolvent jazdeckého 
výcviku v alvares dress-
age school -Výcvik re-
monty+práca na dvojitej 
lonži -Základy záprahu 

... LICENCIA -Jazdecka 
FEI n.e. 181286,pozasta-
vená 1/2007 -Starting Z2 
... INÉ+HOBBY -AJ -PC 
-BIKE,SKI
Kontakt: , zake1@a-
zet.sk,

Služby
06February 2009
Www.GranulePreKone.sk 
( nový „GEL+“ - granule 
na kĺby s novými dopln-
kami, za starú cenu)
Kontakt: 0907 55 11 
92, info@granulepreko-
ne.sk,Www.GranulePre-
Kone.sk

Služby
04February 2009
Poskytujeme vycvik koni 
pod sedlom aj v zaprahu.
Kontakt: 0905525205, 
uhrovcik@post.sk,BA-
-CUNOVO

Služby
21January 2009
Ponúkam ustajnenie koní 
v kľudnom prostredí 7 
km od Nitry za obcou 
Cabaj-Čápor. Celodenný 
dohľad, výbehy, pastva, 
jazdiaren, krmivo, pod-

stielka.Cena 185 EUR, 
prípadne dohoda
Kontakt: 0907645527, ,
Služby
20January 2009
dobrý deň, študentka 
vysokej školy, ktorá má 
ukončené stredoškol-
ské vzdelanie v odbore 
agroturisrika chov koní 
a jazdectvo, hľadá 
brigádu v okolí nitry 
alebo poprípade v okolí 
prievidze ako ošetrova-
teľka koní, poprípadne 
pomôžem s jazdením, 
akákoľvek práca mi nie 
cudzia, skúsenosti má 
s agroturistikov ale i s 
obsadaním a základným 
výcvikom mladých ko-
ní.na akúkoľvek odpoveď 
rada odpoviem, vopred 
ďakujem ..
Kontakt: 0908489255, 
sunnyfly@azet.sk,karolí-
na rybová , prievidza

Zamestnanie
18February 2009
Hľadá sa zodpovedný/á 
skúsený/á podkoniar/
ka pre olympijskeho 
jazdca Steina Endresena 
z Nórska. Požadujeme 

skúsenosti s parkúrovými 
koňmi, schopnosť orga-
nizácie práce. Vodičský 
preukaz skupiny C výho-
dou. Ubytovanie zdarma 
priamo v areáli Stall 
Bergan. Strava vlastná. 
K dispozícii je firemné 
auto. Plat 1000EUR/mes. 
V prípade záujmu o viac 
info volajte 0907/482004 
alebo píšte na simus-
tek@seznam.cz. Stall 
Bergan má aj svoju 
webovú stránku a to 
www.stallbergan.no.
Kontakt: 0907/482004, 
simustek@seznam.cz,

Zamestnanie
17February 2009
Ponúkame dlhodobú 
brigádu pri koňoch, 2-3 
hodiny denne. Odmena 
dohodou.
Kontakt: 0911764193, 
,Bratislava

Bez jazykovej úpravy. 
Redakcia nezodpovedá 

za obsah a platnosť 
inzerátov.

ADA COLOR ME SMART
Pripúšťanie žrebcom APHA dovoz z USA reg. číslo 740 007
Žrebec  : ADA COLOR ME SMART 
Otec : COLOR ME SMART zarobil ako prvý paint 1 mil. dolárov na výhrach a pripúšťaní
Matka  : po QH, línia po Peppy San Badger
Kontakt : 0905345939
Prihlášky zbierame do konca marca - cena za skok 500 EUR.
Objednávky prijaté po 30.3.2009 - cena za skok 800 EUR. Box pre kobyly GRATIS.

      INZERCIA Z WWW.HORSES.SK   


