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Stavy koní v okolitých krajinách v pomere k počtu 

obyvateľov a rozlohe krajiny

Krajina

Počet koní 

k 31. 12. 2017

Počet obyvateľov 

(v tis.)

Rozloha v km2

Počet koní 

na 1000 obyvateľo

v

Počet koní 

na 1 km2

SR**** 17 021 5 400 48 845 3,15 0,34

ČR* 91 396 10 500 78 866 8,7 1,15

Maďarsko ** 65 000 10 000 93 031 6,5 0,70

Poľsko *** 304 000 39 000 312 679 7,79 0,97

Rakúsko***** 120 000 8 300 83 870 14,46 1,43



Počet koní na 1000 obyvateľov Počet koní km2

*     ÚE koní ČR

**      prof. Sandor Mihók Univerzita Debrecin

***    Polski Zwiazek Hodowców Koni

****  ZCHKS

***** referár  Die Bedeutung der Pferdewirtschaft in Österreich Dipl.-Ing. Dr. Johannes Frickh
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Situácia v chove  koní na Slovensku

V poslednej dekáde 20.storočia dochádza v chove koní k zmenám, ktoré zásadným 

spôsobom ovplyvnili chov koní na Slovensku. 

Do roku  1989 bol chov koní riadený prostredníctvom ŠPP GR Bratislava 

Po roku 1989 vzniká podnik pre chov koní: 

• Žrebčín Topoľčianky – v roku 1993 získava štatút Národného Žrebčína š.p. 

• Žrebčín Motešice po privatizácii Žrebčínca Šamorín prevzal jeho úlohu  na 

západnom Slovensku následne bol sprivatizovaný v roku 2002 čiastočne 

obnovený

• Žrebčín  Nový Tekov - sprivatizovaný

• Závodisko š.p. Bratislava  - plní funkciu dostihovej autority 

• Žrebčínec Šamorína – sprivatizovaný

• Žrebčínec Veľký Šariš - sprivatizovaný



Chovateľská verejnosť v roku 1991 na ustanovujúcej schôdzi v Nitre zakladá Zväz 

chovateľov koní na Slovensku.

Úlohy ZCHKS:

• zastupuje záujmy chovateľov koní vo vzťahu k MPRV SR 

• zastupuje záujmy chovateľov v medzinárodných organizáciách ( WBFSH) 

• zabezpečuje vedenie plemenných kníh plemien:

slovenský teplokrvník

furioso

nonius

hafling

norik

norik muránsky

belgik

plemenné knihy skupiny plemien pony

angloarab - 2017

somár domáci -2017

• zabezpečuje výkon kontroly úžitkovosti

• vydávanie potvrdení o pôvode 

• vydávanie pasov konovitých v zmysle európskej legislatívy

• Vedenie centrálneho registra koňovitých zvierat



• Závodisko, š.p., Bratislava - Poverená plemenárska organizácia

- anglický plnokrvník, klusák, zabezpečuje testáciu A1/1

Uznané a poverené chovateľské organizácie v chove koní

• Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ZCHKS) - UCHO

- ST, furioso, nonius, hafling, norik muránskeho typu, norik, belgik, angloarab,

pony, somár domáci

• Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. - Poverená plemenárska organizácia

- lipican, hucul, shagya arab, arabský plnokrvník ,

• Plemenárske služby SR š.p. - Poverená plemenárska organizácia

- kontrola úžitkovosti  HD, ošípaných, oviec, hydiny, bežcov 

- vedenie centrálnej evidencie  HZ , od 1.1.2013

- akreditované pracovisko na spracovanie DNA 

- od 1.1.2016 aj CE koňovitých zvierat



Vývoj stavov koní na Slovensku v období rokov 

1965 - 2018

Rok Počet koní (ks) Rok Počet koní (ks)

1965 89 010 1995 11 188

1970 68 905 2000 9 516

1975 35 858 2005 8 328

1980 20 489 2010 14 622

1985 18 497 2013 12 877

1990 13 595 2018 19 525 

Zdroje: údaje za roky 1965 – 2005 – Štatistický úrad SR; za rok 2010 - CE koní pri NŽ,   2013 – 17 ZCHKS, CEHZ



Stavy koní v období rokov 1965 - 2018



* Podiel jednotlivých plemien koni 

plemeno ks

or. arab/arab 556

furioso /mor. teplokrvník 572

hucul 619

lipican 856

nonius 134

shagya 687

chladno 1678

kríženec 1606

netradičné plemená 242

slovenský športový pony 309

pony ostatné 1213

hafling 404

ostatné teplokrvné 2703

slovenský teplokrvník 3598

westernové plemená 1077

zebra/ kulan/kôň przewalsky 29

A 1/1 738

spolu 19525



Grafické znázornenie podielu jednotlivých plemien



*

Furioso 557

Hucul 619

Lipican 856

Nonius 134

Shagya arab 687

Norik muránsky 557

Slovenský športový pony 309

Slovenský teplokrvník 3598

ostatné 9703



Chart Title

Furioso Hucul Lipican

Nonius Shagya arab Norik muránsky

Slovenský športový pony Slovenský teplokrvník ostatné



Slovenský teplokrvník

Spolu s kobylami a žrebcami ostatných teplokrvných plemien koní

povolených pre zápis do plemennej knihy slovenského teplokrvníka tvoria

36 % populácie všetkých koní. Jeho využitie je vo všetkých disciplínach

jazdeckého športu. V PK je evidovaných 900 kobýl a 15 plemenných

žrebcov plemena

ST

36162 Denver



Furioso

Po privatizácii Žrebčína Motešice hrozil tomuto plemenu úplný zánik. Vďaka

záujmu slovenských chovateľov sa podarilo v prvej fáze toto plemeno

zachrániť a v druhej fáze došlo k jeho konsolidácii. V súčasnosti možno

povedať, že plemeno furioso chované na Slovensku je jedným

z najkonsolidovanejších príslušníkov starorakúskych plemien koní v rámci

európskeho regiónu. Stavy GR

kobyly v PK– 188 ks

plemenné žrebce v PK– 25 ks

Furioso XXX Frodo (FXXIV-2)



Opačné postavenie má nonius – ďalší predstaviteľ génových rezerv koní

Slovenska. Po privatizácii Žrebčína Nový Tekov nemal toľko šťastia ako

furioso. Privatizácia Nového Tekova bola dlhodobejšia, čo spôsobilo

väčšie straty na plemennom materiáli – najmä na chovných kobylách.

Veková štruktúra kobýl noniusa je v súčasnom období nevyhovujúca.

Čistokrvne sú pripúšťané kobyly pochádzajúce zo Žrebčína Nový Tekov.

Perspektíva noniusa ako plemena, ktoré by sme mali zachovať pre budúce

generácie sa javí z pohľadu ZCHKS nepriaznivá. Možno povedať, že bez

podpory štátu je toto plemeno v SR odkázané na zánik.

Kobyly v PK– 27 ks

Žrebce v PK -7 ks

Nonius



Nonius XXIX ( N XVII-49 ) Jem

394 Nonius V -4



Chladnokrvné plemená koní 

Z chladnokrvných plemien koní tvorí najvýznamnejší podiel norik

muránsky. Úžitkové vlastnosti norika muránskeho: dlhovekosť, charakter,

ako aj jeho cenová dostupnosť ho predurčujú k tomu, aby sa postupne stal

dominantným chladnokrvným plemenom v rámci Slovenska.

Kobyly v PK -116 ks

Žrebce v PK – 19 ks



Podiel v populácii chladnokrvných koní majú belgonorické krížence,

obľúbené ako pracovné kone. Pretrvávanie kríženia belgika a norika

v súčasnosti môžeme zhrnúť do nasledujúcich faktorov:

• veľké vzdialenosti od jednotlivých staníc chladnokrvných plemenných

žrebcov, čo v niektorých prípadoch spôsobuje problém v čistokrvnej

plemenitbe;

• neochota chovateľov využívať

insemináciu;

• dobré charakterové a úžitkové 

vlastnosti produktov tohto kríženia.



V poslednom období sa do krízovej situácii dostalo plemeno belgik. Po zrušení chovu

koní v PD Podolie sa belgik ocitol na okraji záujmu chovateľov. Chov je realizovaní

pár nadšencami za pomoci chovateľov z ČR najmä pri plemenitbe. ( V SR je

licencovaný jediný belgický žrebec.

Stav  kobýl    - 20 ks

žrebcov – 3 ks

3831 Agón



Hafling ako plemeno sa na Slovensku po pokusoch v päťdesiatych rokoch

na Muráni oficiálne začalo chovať v deväťdesiatych rokoch minulého

storočia. Prvé dovozy sa realizovali z Rakúska. Chovný materiál

nachádzajúci sa na Slovensku spĺňa prísne kritériá WHF. Neuspokojivé je

využitie plemenitby schopných kobýl v plemenitbe. V PK je 129 kobyly a

13 žrebce.

Hafling



šľachtenie plemena začalo na Veľkom Poly pred vyše tridsiatimi piatimi rokmi 

Po reštrukturalizácii chovu došlo k jeho konsolidácii . V súčasnom období je 

základné stádo po typovej stránke vyrovnané s dobrými reprodukčnými 

ukazovateľmi.  Stav kobýl v PK– 113 ks. Žrebce  PK– 11 ks

.

Slovenský športový pony 



Netradičné plemená ako frízsky kôň, achaltekinský kôň, kabardinsky kôň

paint horse, appaloosa, quarter horse sú postavené tak povediac „mimo

zákon“. Na Slovensku nemajú zastrešenie uznanou chovateľskou

organizáciou. Majitelia týchto koní pri plemenitbe a registrácii čistokrvných

zvierat musia kontaktovať organizáciu v krajine pôvodu toho ktorého

plemena, ktorá v súčasnej situácii administruje vystavovanie potvrdení o

pôvode. Následne sa vystavujú pasy koní

Netradičné plemená





Je predpoklad, že plejáda plemien dovážaných na Slovensko sa bude

rozširovať. Nemožno vylúčiť ani vstup iných uznaných chovateľských

organizácií na „slovenský trh“. Tento proces je pravdepodobne nezvratný. V

schvaľovacom procese je európska zootechnická legislatíva, ktorá v prípade

schválenia v navrhovanej podobe výraznou mierov ovplyvní chovateľské

organizácie. V súčasnosti niektorí chovatelia, najmä nemeckých teplokrvných

plemien koní riešia zápis novonarodených žriebät po jedincoch zapísaných

v zahraničných plemenných knihách (holš., han.) zápisom svojich žriebät na

zvodoch žriebät v krajinách pôvodu. Tomuto procesu sa nemožno vyhnúť. Je

len na domácich uznaných chovateľských organizáciách aké podmienky

pripravia pre domácich chovateľov.











Z výsledkov plemenitby za obdobie rokov 2002-2018 je zrejmí neúmerne vysoký

počet plemenných žrebcov, nízky záujem chovateľov o insemináciu a stále sa

znižujúci počet pripustených kobýl. V porovnaní s rokom 2002 kleslo pripúšťanie

kobýl v roku 2017 o 48 %.

Dôvody nepriaznivej situácie v reprodukcii koní 

 absencia plemenných žrebcov na zabezpečenie čistokrvnej plemenitby

 environmentálne opatrenia PRV, ktoré nemotivuje chovateľov pripúšťať

kobyly

 nepriaznivá situácia v predaji koní na Slovensku a EU

 neúmerne vysoké ceny pripúšťacích poplatkov plemenných žrebcov  na 

Slovensku.

Reprodukcia  koní



Plemenné žrebce pôsobiace v plemenitbe v roku 2017

V prirodzenej plemenitbe koní na Slovensku sa v roku 2018 využíva

166 plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo inseminácii.

Plemeno Plemenné žrebce Plemeno Plemenné žrebce

arabský plnokrvník 23 norik 2

shagya arab 9 sliezsky norik 6

hucul 10 norik rakúsky 4

lipican 5 pony 15

norik muránsky 17 A1/1 7

hafling 3 bavorský teplokrvík 1

slovenský teplokrvník 12 belgická teplokrvník 2

slov. športový pony 7 KWPN 1

furioso 13 Ostatné chladno 5

nonius 3
moravský teplokrvník 1

český teplokrvník 2 SF 1

Ostatné teplokrvné 1 oldenburg 2

holštýnsky kôň 11 zangerschaide 2

belgik 1 spolu 166





Nová európska legislatíva

• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/262

• Rieši identifikáciu koňovitých zvierat

• Zápisy zvierat do Plemenných kníh

• Nový systém  ochranných prvkov pri vydávaní pasov 

koňovitých

• Výmena informácií medzi členskými štátmi 

• Nové termíny pre pasy koňovitých zvierat ( pas, duplikát, 

náhradný identifikačný doklad

• Nové zootechnické osvedčenie

• Možnosť cezhraničného vedenia PK

• Možnosť zápisu iných zvierat do PK po splnení podmienok 

štatútu



Identifikačné doklady

Nariadením EK 2016/2012 došlo k sprísneniu ochranných prvkov pri vystavovaní

pasov koňovitých zvierat. V tejto súvislosti v rámci vydávania pasov evidujeme:

- Pasy zvierat vystavovaných do jedného roku života

- Duplikáty pasov ( pri zvieratách starších ako jeden rok zo známym pôvodom)

- Náhradné identifikačné doklady ( pri zvieratách bez známeho pôvodu

registrované v príslušných krajinách EÚ)

Ochranné prvky:

- Povinná evidencia pasov ( číslo pasu, dátum vystavenia, dátum prípadnej

likvidácie pasu pri úhyne zvieraťa)

- Laminovanie povinných strán ( pôvod,popis)

- Povinné trvalé označenie koňovitých zvierat

















Zootechnické osvedčenie

Od 1.11.2018 po skončení prechodného obdobia sú UCHO povinné okrem ostatných dokladov evidovať

pri čistokrvných plemenných zvieratách Zootechnické osvedčenie, ktoré je priebežne aktualizované na

základe dosiahnutej úžitkovosti .

Zootechnické osvedčenie musí obsahovať :

I . časť

- Názov vydávajúcej chovateľskej organizácie alebo príslušného orgánu

- Názov plemennej knihy

- Názov plemena

- Individuálne identifikačné číslo

- Číslo v plemennej knihe

- Identifikácia zvieraťa

- Kód transpondéra, Snímací systém (ak je iný ako ISO 11784)(1) Čiarový kód

- Dátum narodenia zvieraťa (vo formáte dd/mm/rrrr)

- Krajina narodenia zvieraťa

- Meno, adresa a e-mailová adresa chovateľa

- Rodokmeň 4 generácie



- II. časť

- Trieda v rámci hlavného oddielu plemennej knihy

- Výsledky kontroly úžitkovosti

- Aktuálne výsledky genetického hodnotenia vykonaného naposledy dňa 

( vo formáte dd/mm/rrrr)

- Genetické defekty a genetické osobitosti zvieraťa v súvislosti so šľachtiteľským programom

- Výsledky kontroly pôvodu po rodičoch

- Systém overovania identity a výsledok

- Dátum vystavenia







Záver

• Z analýzy stavov koní za obdobie posledných 12 rokov je zrejmé, že v SR sa podarilo 

zastaviť pokles stavov koní. Je na nás, aby sme vytvorili pre kone také ekonomické 

podmienky a spoločenskú klímu, aby tento trend nebol len ojedinelý úkaz, ale aby stavy 

koní rástli percentuálne aspoň tak ako v ČR.

• Pri súčasných stavoch koní v SR sa zloženie uznaných chovateľských organizácií javí ako 

optimálne. Ďalšia atomizácia (ako napr. v ČR) by bola kontraproduktívna.

• Pokúsiť sa správnymi stimulmi rozšíriť chov koní do oblastí možného optimálneho využitia.

• Prostredníctvom akceleračných programov sa pokúsiť o vytvorenie plemenného jadra 

z vlastnou výkonnosťou.

• Pre potreby zabezpečenia čistokrvnej plemenitby zabezpečiť každoročne jedného 

plemenníka zo všetkých plemien chovaných v SR do Inseminačno-reprodukčného centra 

pri NŽ Topoľčianky, š.p.

• Na obdobie rokov 2019 – 2020 navrhnúť prepojenie príjmu dotácií cez reprodukčné 

ukazovatele

.

• Prijatím novej legislatívy EU (ochranné prvky v pasoch ) došlo k zníženiu možnosti 

falšovania identifikačných dokladov .

• Zavedenia zootechnického osvedčenia zjednoduší zápisy čistokrvných plemenných zvierat  

v iných plemenných knihách .




