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Anketa 
pre westernových jazdcov

SAWRR pripravila pre svojich nádejných jazdcov anketu, v ktorej mali zodpovedať tri 
nasledujúce otázky: Ako sa dostali k tomuto športu a ako dlho už pretekajú, ako sa im 
darilo v roku 2012 a čo chystajú do sezóny 2013.

Eva Zelenayová
S westernovým jazdením som 
začala seriózne v roku 2004, kedy 
môj kôň American Crazy Boy 
„Toby“ plemena appaloosa dovŕšil 3 
roky a mohol začať pretekať. Začiat-
ky neboli jednoduché, on nevedel 
nič a ja len veľmi málo. Študovala 
som odbornú tréningovú „konskú“ 
literatúru, pozerala výučbové videá, 
sledovala ostatných jazdcov na 
pretekoch, zúčastňovala sa trénin-
gových kurzov a z toho všetkého 
som sa snažila niečo vyťažiť a naučiť 
to aj svojho koňa. Výsledkom bol 
chaos v mojej aj konskej hlave a 
posledné miesta na pretekoch. Takto 
sme sa pretĺkali zopár rokov, kým 
sa mi to v hlave trochu ujasnilo, o 
čom to westernové jazdenie vlastne 
je. Nie je jednoduché pre jazdca 
začiatočníka a aj koňa dopracovať sa 
k žiadaným výsledkom bez dob-
rého trénera a dobrého zázemia. 
Jazdiareň sme nemali, trénovalo sa 
(aj sa trénuje) v teréne na lúkach. 
Postupom času sme sa vypracovali 
až na „zemiakové“ medaily, stabilné 
štvrté miesta. Ale aspoň  to bola 
motivácia trénovať viac. V roku 2006 
som si kúpila druhého koňa, tento-

raz plemena american paint horse 
menom Joe Lee Blue Eye. Tiež som si 
ho obsadla a vychovala sama, ale už 
som sa snažila vyvarovať sa chýb, 
ktoré som urobila s Tobym. Ideálom 
pre prípravu all around koňa sa stal 
pre mňa americký tréner Clin-
ton Anderson. Kúpila som si jeho 
tréningové DVD, zúčastnila som sa 
jeho kliník počas WEG v Kentucky 
a snažím sa pracovať s koňmi podľa 
jeho výcvikových metód. Mám 
pocit, že to bude pre nás tá správna 
cesta, o čom svedčia aj výsledky v 
drezúrnych disciplínach, ktoré sme 
spolu s Joeom dosiahli. 
No a ako vyzerala naša sezóna 2012? 
Nezačala sa pre nás práve najlepšie. 
Joe ochorel a museli sme vypustiť 
účasť na pretekoch a intenzívne sa 
venovať zlepšeniu jeho zdravotného 
stavu. Trénoval len veľmi zľahka, 
viac-menej sa len vychádzkoval. 
Oddych mu asi prospel, lebo  na 
konci sezóny už bol schopný pre-
tekať, tak sme sa zúčastnili M-SR a 
SEP-u v Galante.
Stal sa majstrom SR v disciplínach 
trail a superhorse a na SEP-e obsadil 
tri tretie miesta (western riding, 
superhorse, western horsemanship), 
čím si zaslúžil titul Champion 
SAWRR v disciplínach western 

riding a superhorse za rok 2012. 
Plány na sezónu 2013 ešte nemám 
celkom ujasnené, kúpila som si 
ďalšieho mladého koníka plemena 
paint horse, tak sa pravdepodobne 
budem intenzívne venovať jeho prí-
prave na budúcu športovú kariéru. 
Ostatné sa uvidí.

Lucia Tomková
K jazdeniu som mala vždy blízky 
vzťah. Z rodiny nikto nikdy nejaz-
dil, a preto som sa musela dobre 
učiť a kone som mala za „odmenu“. 
Pravidelne som začala jazdiť od 10 
rokov. Začala som však parkúrom, 
nikdy by som nepovedala, že by 
som začala jazdiť western, preto-
že westerňákov  sme považovali 
za „lazníkov“. Vyskúšala som to, 
zapáčilo sa mi to a musím uznať, že 
je to väčšia makačka ako parkúr. K 
pretekom ma dostala moja tréner-
ka. Keďže sezóna 2012 bola mojou 
prvou, neočakávala som žiadne 
výsledky. Na moje prekvapenie sa 
nám veľmi dobre darilo. Vyhrala 
som M-SR a SEP (Stredoeurópsky 
pohár) v junior pole bendingu. Tiež 
sme sa stali šampiónmi SAWRR v 
pole bendingu junior. 
Plány na rok 2013 ešte nemám, 
všetko ukáže čas.

Soňa Púchovská
Odmalička ma veľmi lákali kone 
a jazdenie, ale nikdy som nemala 
možnosť aktívne sa venovať tomuto 
športu. Celkom náhodou  som raz 
navštívila Ranch M-club, ktorý 
vlastní Pán Meszlényi. V spoločnosti 
veľmi milého a priateľského kolek-
tívu som sa rozhodla, že začnem 
navštevovať  hodiny jazdy aj ja. Moji 
rodičia videli moju veľkú motivá-
ciu, lásku k jazdeniu a koňom, a tak 
sa pred 5 rokmi rozhodli kúpiť mi 
prvého koňa. 
Sezóna 2012 bola moja druhá  
sezóna,  ktorú jazdím pod SAWRR. 

Nabrala som veľa nových skúse-
ností, poučila som sa  na vlastných 
chybách a učila sa od skúsenejších 
jazdcov. S mojimi koňmi sme úspeš-
ne štartovali ako v zahraničí, tak aj 
na Slovensku  a podarilo sa nám ob-
sadiť prvé priečky  v kategórii junior 
a open. Na začiatku tohto roka som 
sa zúčastnila  kliniky so svetozná-
mou trénerkou Shannon Kerr, kde 
som sa naučila nové techniky a 
tréningové metódy, ktoré sa budem 
snažiť využívať v praxi. Popri 
školských povinnostiach si vždy 
nájdem čas na tréningy, aby som 
sa dôkladne pripravila na sezónu 
2013. Mám veľkú motiváciu, chcem 
napredovať a podávať čo najlepšie 
výkony, aby aj moji rodičia, ktorí ma 
v tomto športe vždy podporujú, boli 
na mňa hrdí.

Ivan Tkáčik
K tomuto športu ma priviedla moja 
vlastná dcéra a pretekám už 4 roky.
V roku 2012 som vyhral M-SR v pole 

bendingu a pre rok 2013 mám veľké 
plány. Len sa nechajte prekvapiť.

Vierka Beláňová
Ku koňom som sa dostala veľmi 
kurióznou cestou cez Roba Csinta-
lana, ktorý bol naším zákazníkom 
v športovom obchode a za zľavy 
na tovar, ktorý u nás kupoval, mi 
ponúkal „povozenie sa na koni“. 
V tom čase doviezol z Talianska 
prvé kobyly plemena AQH, a to 
bol asi rok 1999. Prvé kone, ktoré 
sme s mojím manželom kúpili, boli 
angloarab a anglický plnokrvník 
– plemená totálne nevhodné pre 
jazdcov začiatočníkov, ale prežili 
sme. Naučili sme sa udržať v sedle 
a učarovala nám agroturistka, 
romantické letá v sedle a už sme 
bez koní jednoducho nevedeli 
existovať... V dedine, kde žijeme, 
sme kúpili bývalý statok s kúriou a 
naše prvé kone od Roba z Valentovej 
previezli domov. Je to už jedenásť 
rokov a za ten čas sme vybudovali 
dve stajne, krytú jazdeckú halu, 
vonkajšiu jazdiareň... Prvé quatre 
sme doviezli v roku 2004 a rok nato 
sme začali skúšať a učiť sa metodiku 
westernovej drezúry. Vtedy bola u 
nás na ranči zamestnaná Andrea 
Šáryová, a tá nás pripravovala na 
skúšky jazdca. Najprv som jazdila 
jednoduchšie drezúrne disciplíny, 
ale veľmi sa mi páčil reining. Keď 
som sa zoznámila s Klárou Šálko-
vou, bolo rozhodnuté. Mala najväčší 
vplyv na môj vývoj v tomto športe (a 
stále má)... Klára Šálková je jedna z 
prvých dám českého a českosloven-
ského reiningového športu vôbec, 
vybudovala reiningový Ranč v 
Kozloviciach na Morave a ten sa stal 
miestom našich tréningov, kliník, 
prvých vážnejších reiningových 
súťaží... Ale najmä miestom, odkiaľ 
pochádzajú naše najlepšie reiningo-

vé kone – napríklad aj moja krásna a 
fantastická Sayos Seňorita, s ktorou 
som odjazdila už tri sezóny...
Minulý rok sme odjazdili preteky 
ČJF a NRHA v Kozloviciach, kde 
sa nám raz podarilo vyhrať triedu 
Rookie. Jazdili sme aj v Hrabuši-
ciach, kde sa konali aj Majstrovstvá 
republiky 2012 a kde sa fantasticky 
jazdí... Sezónu sme ukončili v Ga-
lante na SEP-e.
Tento rok by sme sa chceli so Seňo-
ritou pozrieť k Dennisovi Schulzovi 
do Wiener Neustadtu, do Krako-
vian, na Roleski do Poľska a na 
MEC do Maďarska. Moje aktivity sú 
tesne prepojené s aktivitami môjho 
„parťáka“ a spolujazdca Kamka 
Beláňa, tak uvidíme, kde sa stretnú 
naše túžby, plány a predstavy.

Janka Paulíková
Už ako malé dieťa som jazdila 
na koňoch po rôznych rančoch a 
kluboch. Začínala som s parkúro-
vým jazdením, no neskôr som 
začala jazdiť u Peťa Dulu, ktorý ma 
s westernovým jazdením zoznámil. 
Od neho sme potom kúpili našu 
prvú kobylku Whisky, na ktorej som 
začínala pred 8 rokmi pretekať v 
rýchlostných a neskôr aj v pracov-
ných disciplínach. 
V roku 2012 sa nám s mojimi koňmi 
darilo naozaj veľmi dobre. Na M-SR 
sme v disciplíne team penning 
dosiahli prvé miesto spolu s mojimi 
tímovými kolegami Braňom Šabla-
túrom  a Peťom Dulom, tak isto sme 
vyhrali aj majstrovstvá strednej 
Európy v tejto disciplíne. Ďalej som 
s kobylou Top Deck Julies Snow 
vyhrala na M-SR v disciplíne barrel 
race.
Moje plány do sezóny 2013 sú zú-
častňovať sa pretekov hlavne mimo 
Slovenska. V máji sa chystáme do 
Talianska s kobylou Top Deck Julies 
Snow zabehať si v disciplínach 
barrel race a pole bending a vyskú-
šať si zmerať sily aj so zahraničnými 
jazdcami.

Eva Zelenayová

Soňa Púchovská
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