ROZPIS

VÝSTAVA KONÍ TOPOĽČIANKY 2017
15. september 2017
ZASTREŠENÁ ORGANIZÁCIAMI
ZCHKS - družstvo, Topoľčianky • NŽ Topoľčianky, š. p.
Uzávierka prihlášok:

1. september 2017

Usporiadatelia:
ZVÄZ CHOVATEĽOV KONÍ NA SLOVENSKU – DRUŽSTVO
Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Tel.: 00421-905-832 412 • Fax: 00421-37-6301559
E-mail: zchks@horses.sk
www.horses.sk

NÁRODNÝ ŽREBČÍN TOPOĽČIANKY, Š. P.
Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Tel.: 00421-37-6301613(-5) • Fax: 00421-37-6301611
E-mail: marketing@nztopolcianky.sk
www.nztopolcianky.sk

S podporou:

PODMIENKY ÚČASTI
Na výstave koní majú možnosť zúčastniť sa kone všetkych plemien. Kone musia byť v čase
uzávierky zapísané, resp. registrované v plemenných knihách uznaných chovateľských
organizácií a zapísané v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.
Účastnícky poplatok:

bez poplatku

Vyskladnenie koní:

15. 9. 2017 do 20.00 hod.

Zasielanie prihlášok na adresu:

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
e-mail: zchks@horses.sk
fax: 00420-37-630 15 59

Veterinárna služba:

MVDr. Dušan Solár

Lekárska služba:

MUDr. Mária Ostatníková

Podkováč:

Miroslav Mihálik

Registrácia koní, štartovné: Ing. Lenka Polyaková, Eva Hujavá, Ing. Barbora Sokolová
Kone budú hodnotené v triedach podľa plemennej príslušnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

shagya – arab
lipican
hucul
arabský plnokrvník
slovenský teplokrvník
furioso
nonius
norik
belgik

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

norik muránsky
hafling
shetlandský pony
slovenský športový pony
welsh pony „A“
welsh pony „B“
welsh cob
netradičné plemená
americké westernové plemená

ČÍSLO TRIEDY ZADAJTE DO PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA!!!
Trieda č.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

žriebätá do 1 roku (podľa plemennej príslušnosti) nar. v roku 2016
žriebätá do 2 rokov (podľa plemennej príslušnosti)
teplokrvné kobyly 3 - 4-ročné
teplokrvné kobyly 5 - 9-ročné
teplokrvné kobyly staršie
teplokrvné plemenné žrebce (mladšie 4 - 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
génové rezervy: kobyly 3 - 4-ročné
génové rezervy: kobyly 5 - 9-ročné
génové rezervy: staršie kobyly
génové rezervy: plemenné žrebce
chladnokrvné kobyly 3 - 4-ročné
chladnokrvné kobyly 5 - 7-ročné
chladnokrvné kobyly staršie
chladnokrvné plemenné žrebce (mladšie 4 - 7-ročné, staršie nad 8 rokov)
pony: kobyly 3-ročné a staršie
pony: žrebce
hafling: kobyly 3-ročné
hafling: kobyly staršie
hafling: plemenné žrebce
plnokrvný arab (žriebätá 1 - 3-ročné, mladé kobyly, staršie kobyly, plemenné žrebce)
2

21.

netradičné plemená (fríz, westernové plemená ... )

SYSTÉM HODNOTENIA NA ŠAMPIONÁTE
V rámci šampionátu budú vyhodnotení:
 Šampión plemena:
a) shagya – arab
b) lipican
c) hucul
d) arabský plnokrvník
e) slovenský teplokrvník
f) furioso
g) nonius
h) norik
i) belgik
j) norik muránsky
k) hafling
l) shetlandský pony
m) slovenský športový pony
n) welsh pony „A“
o) welsh pony „B“
p) welsh cob
q) netradičné plemená
r) americké westernové plemená
 Šampión výstavy koní Topoľčianky 2017
Miesto predvádzania – Jazdiareň NŽ Topoľčianky, š. p.
- trojuholník
- piesok
Systém rozhodovania – u každého koňa sa bude hodnotiť:





 Fundament
 Krok
 Klus

Typ
Hlava
Krk
Telo

Kôň bude hodnotený troma rozhodcami, každý rozhodca udelí body podľa sledovaných
ukazovateľov. Výsledná známka bude predstavovať priemer z hodnotenia rozhodcov a určí
poradie koňa v hodnotenej kategórii.
Známky:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

vynikajúce
veľmi dobré
dobré
dosť dobré
uspokojivé
postačujúce
nedostačujúce
dosť zlé
zlé
veľmi zlé
3

4

Šampionáty
Všetci šampióni jednotlivých plemien majú právo zúčastniť sa celkového šampionátu, z ktorého
bude určený Šampión výstavy koní Topoľčianky 2017 na základe rozhodnutia rozhodcovskej
komisie.
Ceny
Prví traja v každej triede obdržia stužku.
Šampión plemena obdrží stužku a pohár.
Šampión výstavy koní Topoľčianky 2017 obdrží stužku, šerpu, pohár a diplom.
ROZHODCOVIA
Prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Ing. Péter Görözdi
Ing. Juraj Kovalčík
Ladislav Karásek
Ing. Vladimír Šmelko
MVDr. Jaroslav Dražan

(SVK)
(SVK)
(SVK)
(CZE)
(SVK)
(CZE)

Disciplinárna komisia (DK): Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Ing. Samuel Sokol
Stewardi:

František Rindoš
MVDr. Viktor Tabiš

Moderátori:

Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Ing. Kamil Šulko

Výpočtové stredisko:

Ing. Lenka Polyaková

Ozvučenie:

Miroslav Mihálik

Technické zabezpečenie:

Pavol Gašpar

(predvádzací trojuholník, vozotajský parkúr)

Organizátor:

Ing. Michal Horný, PhD.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PLÁN
Štvrtok 14. 9. 2017
- naskladnenie koní, kontrola pasov, prezencia
Piatok 15. 9. 2017
- hodnotenie koní podľa kategórií
- vyhlásenie šampióna a vicešampióna výstavy
- galaprogram
- chovateľský večer

USTANOVENIA A PRAVIDLÁ
a) Všeobecné ustanovenia
1.

2.

Pre usporiadanie platia pravidlá určné usporiadateľmi. Tieto pravidlá sú uvedené v rozpise.
Účastníci sa riadia pravidlami šampionátu a schváleným systémom rozhodovania
rozhodcov. Rozhodnutie rozhodcov je nespochybniteľné. Rozhodcov pozývajú
usporiadatelia.
Kone nesmú mať nákazlivú chorobu a nesmú pochádzať z nakazeného prostredia. Ich
majitelia musia preukázať očkovanie koní proti chrípke – toto očkovanie musí byť zapísané
v platnom pase koňa a musí byť prevedené minimálne 10 dní pred výstavou.Všetky kone
musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE). Test nesmie byť starší
ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané do pasu koňa
a predložené pred vyložením koňa v areáli Národného žrebčína Topoľčianky, š. p.
V prípade nepredloženia požadovaných potvrdení a dokumentov NEBUDE KOŇOM
UMOŽNENÝ VSTUP DO AREÁLU NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA. Pas musí vždy
sprevádzať koňa!

3.
4.
5.
6.

7.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri transporte.
Uzávierka prihlášok je 1. septembra 2017. Prihlášky sú zasielané výhradne na oficiálnych
prihlasovacích formulároch alebo ich kópiách spolu s kópiami pasu koňa alebo potvrdenia
o pôvode koňa.
Účastnícky poplatok za koňa/výstavná trieda (chovateľská výstava): bez poplatku
Usporiadateľ má vzhľadom na rozsiahlosť podujatia vyhradené právo ohraničiť počet
účastníkov, resp. odmietnuť účastníkov, ako aj v prípade zvláštnych okolností alebo
veľkého nebezpečenstva podujatie presunúť, prípadne zrušiť. Minimálny počet
pre otvorenie triedy sú štyri kone.
Usporiadateľ má vyhradené právo jednotlivé triedy zlúčiť, rozdeliť alebo zrušiť.

8.
9.

Všetky kone – VRÁTANE VŠETKÝCH ŽRIEBÄT – musia byť predvedené na ruke.
Od predvádzačov sa požaduje buď jednotné biele oblečenie, alebo predvádzanie v krojoch,
resp. v uniformách. 3-ročné a staršie žrebce musia byť predvedené na uzdičke
so zubadlom.
10. Lekár, veterinár a podkováč budú počas celého podujatia k dispozícii, možné výdavky si
účastník hradí sám.
b) Pravidlá pri hodnotení
Členovia organizačného výboru, rozhodcovia, vystavovatelia, predvádzači a osoby, ktoré ich
sprevádzajú, sa musia bezpodmienečne podriadiť usporiadateľským pravidlám a uznaným
právomociam disciplinárnej komisie (DK). Disciplinárna komisia neručí za následky týkajúce
sa jej rozhodnutí.
Rozhodcovia a organizátor
1.

2.
3.

Rozhodcovia nesmú vidieť katalóg výstavy pred ani počas výstavy, na ktorej rozhodujú,
a akékoľvek upozornenia na pôvod, predošlé výkony a identitu koní alebo chovateľa či
majiteľa sú počas hodnotenia zakázané. Tieto informácie je dovolené oznámiť po tom,
ako budú známe známky za hodnotenie koní.
Cestovné a ubytovacie náklady pozvaných a činných rozhodcov budú riešené podľa
aktuálného zákona o cestovných náhradách.
Pre každú triedu šampionátu je povolaný jeden náhradný rozhodca, ktorý má nasledovné
úlohy:

4.
5.

a) zastúpiť chýbajúceho rozhodcu
b) rozhodovať celú triedu, v ktorej by sa kôň mohol stať predmetom konfliktu záujmu
niektorého pozvaného rozhodcu, ktorý je zbavený rozhodovania celej triedy.
Žiadny oficiálny rozhodca nesmie predvádzať, jazdiť alebo inak nakladať s prihláseným
koňom a ani vystupovať ako ringový steward, technický delegát, resp. hlásateľ.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášky, odmietnutie však musí
zdôvodniť. Usporiadatelia sú osobne zodpovední za dodržiavanie „Pravidiel šampionátu“.
Rozhodcovia a vystavovatelia

6.
7.

8.
9.

Rozhodcovia musia byť bezúhonní a poctivo rozhodovať. Nesmú prijímať výhody, ktoré
by mohli poškodiť bezúhonnosť a úprimnosť rozhodcu.
Rozhodcovia nesmú vedome hodnotiť koňa, pri ktorom by mohlo dôjsť k skutočnému
alebo zdanlivému konfliktu záujmu. Vystavovatelia nesmú rozhodcovi predviesť koňa ak
by rozhodnutie rozhodcu mohlo spôsobiť skutočný alebo zdanlivý konflikt záujmov.
Organizátori smú akceptovať prihlášky, ktoré naznačujú nejaké vzťahy alebo spojenie
s pozvaným rozhodcom ako je uvedené v bode č. 3 iba v prípade, že bude k dispozícii iný
rozhodca a náhradný rozhodca.
V predvádzacom kruhu može byť každá komunikácia medzi rozhodcom
a predvádzajúcim, resp. držiteľom alebo majiteľom koňa uskutočnená prostredníctvom
organizátora kruhu alebo stewarda.
Sťažnosť proti údajným porušeniam pravidiel môžu podať iba účastníci výstavy. Takýto
protest musí byť podaný písomne počas 1 hodiny po domnelom porušení pravidiel.
Poplatok vo výške 100,- € musí byť zložený disciplinárnej komisii. Podľa pravidiel môže
byť poplatok zadržaný v prípade, ak bola stažnosť podľa mienky DK podaná
neoprávnene. Zadržaný poplatok prináleží usporiadateľom.
Predpisy pre predvedenie koní

10. Predvádzatelia majú byť slušne oblečení, doporučujú sa biele nohavice a biela košeľa,
alebo tradičný národný kroj, resp. uniforma žrebčína.
Predvádzatelia nesmú nosiť žiadne kúsky odevu s reklamným nápisom, ktorý by mohol
upozorniť na pôvod predvádzaného koňa.
Vzdorovité kone budú po posúdení rozhodcov odoslané mimo predvádzaciu plochu.
S koňom smie byť v kruhu iba jeden predvádzateľ.
Rozhodcovia môžu predvádzateľa vyzvať otvoriť koňovi papuľu alebo pre kontrolu
zdvihnúť nohu.
Rozhodcovia musia predvádzaného koňa ohodnotiť v stoji, v kroku a v kluse.
Kone, ktoré sa neskoro dostavia do kruhu a tým sa nezúčastnia spoločného predstavenia
celej triedy, budú vylúčené.
Žrebce vo veku 3 rokov a viac musia byť predvedené s bezpečnou a pre koňa príjemnou
uzdičkou. Všetky predvádzacie ohlávky bez uzdičky musia byť pre koňa rovnako
bezpečné a príjemné. Ostré uzdičky nie sú povolené.
Každý kôň, ktorý sa v kruhu vytrhne, bude automaticky vo svojej triede zaradený
na koniec, a majiteľ musí organizátorovi zaplatiť pokutu. Ak kôň opustí kruh, bude
diskvalifikovaný.
Na šampionátoch sa rozhoduje podľa „Pravidiel šampionátu“ tak, ako je to uvedené
v rozpise a v katalógu.
Krívanie koní
11.

Krívajúce kone môžu byť rozhodcami ohodnotené a umiestnené. Rozhodcovia môžu
krívajúceho koňa vylúčiť, ak mu predvádzanie spôsobuje bolesti.

Nepovolená manipulácia s koňmi
12.

13.

14.

Zmena pôvodnej farby kože, srsti alebo kopýt nie je dovolená. Kopytá nesmú byť
zafarbené a nesmú sa použiť žiadne bezfarebné laky na kopytá. Nie sú dovolené farby
na hrivu, trblietavé spreje a kozmetické operácie, ako ani transplantácie kože.
Pripomienka: bezfarebné oleje na kopytá, vazelina alebo olej a biela krieda na bielych
nohách nie sú dovolené.
Maskovanie očí, neprimerané vzrušenie koňa, resp. iné nedovolené spôsoby predvádzania
sú zakázané. Výpaly, jazvy alebo iné stopy na tele vystavovaného koňa, ktoré na základe
ich polohy poukazujú na používanie nepovolených metód, môžu byť DK brané ako
podstatný dôvod k vylúčeniu koňa zo šampionátu.
a) Hodnotené kone môžu byť celkom alebo čiastočne ostrihané, s výnimkou mihalníc
a chlpov vo vnútri uší, ktoré sa nesmú holiť. Chlpy okolo nozdier, papule a očí musia
zostať nedotknuté.
b) Na celom území výstaviska nie je povolené používať nástroje, ktoré slúžia k zmene
prirodzeného výzoru koňa, spôsobujú koňovi bolesť a nepohodu. Vystavovatelia, ktorí
takéto predmety použijú, budú DK vylúčení z podujatia.
Ochrana zvierat

15.

Nadmerné používanie biča, nadmerná stimulácia zvukmi alebo zastrašovanie, používanie
elektrošokov alebo bolestivých účinkov rôzneho spôsobu sú v celom areáli výstavy
a v príslušných stajniach v každom čase zakázané.
Zneužívanie liekov

16.
17.
18.
19.

Úmyselné alebo náhodné podávanie akýchkoľvek látok (vrátane zázvora, korenia alebo
podobných dráždivých prostriedkov), ktoré nemôžu byť označené ako bežná potrava
a ovplyvňujú výkon, temperament alebo správnosť chodov koňa, sú zakázané.
DK môže pri vybraných koňoch nariadiť testy na použitie dopingu.
DK môže na vystavovanom koni previesť očné vyšetrenie pri podozrení z použitia liekov
na rozšírenie zreníc.
Rozhodcovia môžu od DK požadovať otestovanie ľubovoľného koňa.
Postupy pri zneužívaní liekov

20.
21.
22.

Prevedenie testu je stanovené v „Pravidlách pre disciplinárnu komisiu“.
Ak splnomocnené laboratórium stanoví pozitívny nález, musí usporiadateľ výstavy
oznámiť, aké opatrenia urobí v súlade s „Pravidlami pre disciplinárnu komisiu“.
Všetky porušenia v súvislosti so zakázanými látkami budú vyšetrené disciplinárnou
komisiou v súlade s „Pravidlami pre disciplinárnu komisiu“.

c) Pravidlá výstavy
Výstava koní v Topoľčiankach sa bude rozhodovať nasledovne:
a) Kone umiestnené na prvých miestach budú postavené podľa veku (najmladší kôň vpravo),
kone na druhých miestach za nimi v rovnakom poradí.
b) Rozhodcovia prehliadajú najskôr kone na prvých miestach, každého v stoji, potom v kroku
a v kluse.
c) Šampión bude zvolený z koní v prvom rade prostredníctvom písomného hodnotenia
každého rozhodcu. Najlepšie umiestnený kôň bude šampiónom (pozri formulár
šampionátu). Pri ex aequo umiestnení bude za šampióna menovaný kôň s vyšším počtom
bodov za typ. V prípade ďalšieho ex aequo budú použité „Pravidlá pre umiestnenie
ex aequo“.

d) Po určení šampióna sa rovnakým spôsobom zvolí vicešampión spomedzi ostatných koní,
ktoré sa na šampionát kvalifikovali.
e) Pre udržanie napätia v publiku môžu byť ukázané všetky kone umiestnené na druhých
miestach v kroku a v kluse, ale na zreteľ prichádzajú len kone umiestnené na druhom mieste
za šampiónom.
f) Rozhodcami odovzdané hodnotenia budú zverejnené v kancelárii výstavy hneď
po šampionáte.
g) Ak sa kôň umiestnený na prvom mieste v rámci triedy nemôže zúčastniť šampionátu,
zaujme jeho miesto kôň umiestnený na druhom mieste a bude hodnotený spolu s koňmi
umiestnenými na prvých miestach. Ak by z nejakého dôvodu bol kôň umiestnený prvom
mieste vykázaný z kruhu, bude sa to považovať za účasť na šampionáte, a preto nemôže byť
kôň umiestnený na druhom mieste hodnotený s inými umiestnenými na prvých miestach.
Neprítomný prvý alebo druhý umiestnený kôň nemôže byť nahradený tretím alebo nižšie
umiestneným.
h) Všetky kone, ktoré sa kvalifikovali na šampionát, sa ho musia zúčastniť. Neúčasť
bez veterinárneho osvedčenia vedie k diskvalifikácii koňa a k vymazaniu všetkých
výsledkov a umiestnení. V prípade diskvalifikácie sa kôň stojaci za diskvalifikovaným
posunie o jedno miesto vyššie, ale nemôže sa zúčastniť na šampionáte.
i) Šampión výstavy koní Topoľčianky 2017 bude zvolený kolégiom rozhodcov zo všetkých
šampiónov jednotlivých plemien. Rozhodcovia sa môžu radiť a národný šampión všetkých
plemien bude zvolený vylučovacou metódou.
d) Pravidlá pri umiestnení ex aequo v kvalifikačných poradiach
Ak v triede dosiahnu dva kone v kvalifikačnom hodnotení alebo v nekvalifikačnom poradí
rovnaký počet bodov (ex aequo), dosiahne lepšie poradie kôň s vyššími známkami za typ. Ak
ešte stále trvá ex aequo, lepšie poradie dosiahne kôň s vyšším počtom bodov za pohyb.
V prípade, že ešte stále nedôjde ku konečnému rozhodnutiu, musí rozhodca zvolený losovaním
vymenovať svoje preferencie.

Zoznam hotelov do 30 km od Topoľčianok
Usporiadatelia prosia účastníkov o samostatné zaobstaranie ubytovania.
Hotel Hradná stráž
Tel.: +421-915-222864
Web: www.hradnastraz.sk

0 km

Hotel JMF Zámok Topoľčianky
Tel.: +421-37-7777555
E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk
Web: www.zamok-topolcianky.sk

0 km

Hotel Gazdovský hostinec Topoľčianky
Tel: +421-37-6301047
E-mail: gazdovsky@in.slovanet.sk
Web: www.gazdovsky.com

0 km

Penzión Byron
Adresa: Penzión Byron, Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421-37-6426701, +421-902-755225
Fax: +421-37-6426703
E-mail: penzion@byron.sk
Web: www.byron.sk

4 km

Hotel Eminent
Adresa: EMINENT s.r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: + 421-37-6403150
Fax: +421-37-6423047
E-mail: hotel@eminent.sk
Web: www.eminent.sk

4 km

Motel Tribeč
Tesárske Mlyňany, 951 76
Tel./Fax: + 421-37-6334203
E-mail: mmoteltribec@mail.t-com.sk
Web: www.moteltribec.szm.sk

10 km

Hotel Zámok Malé Vozokany
Adresa: Hotel Zámok, Malé Vozokany 122, 951 82 Malé Vozokany
Tel.: +421-37-6342125, +421-903-223525
Fax: + 421-37-6559711
Web: www.zamokmv.vnitre.sk

15 km

Park Hotel Tartuf Beladice
Adresa: Park Hotel Tartuf, Pustý Chotár 495, 951 75 Beladice
Tel.: +421-37-6330680(-1)
Fax: +421-37-6330235
E-mail: tartuf@tartuf.sk
Web: www.tartuf.sk

15 km

Hotel Agroinštitút Nitra
Adresa: Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-7910111
Web: www.agroinstitut.sk

30 km

Hotel Zlatý Kľúčik Nitra
Adresa: Hotel Zlatý Kľúčik, Svätourbanská 27, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6550289, + 421-37-6550205
Web: www.zlatyklucik.sk

30 km

Best Western Hotel Koruna Nitra
Adresa: Best Western Hotel Koruna, Svätoplukova 2, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6512315(-7)
E-mail: recepcia@hotelkoruna.sk
Web: www.hotelkoruna.sk

30 km

City Hotel Nitra
Adresa: City Hotel, Svätoplukovo nám.1, 949 01 Nitra
Tel.: + 421-37-6521203(-4), +421-905-602817
E-mail: reception@city-hotel.sk
Web: www.city-hotel.sk

30 km

Hotel Alexander´s Nitra
Adresa: Hotel Alexander´s, Mostná 68, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-7920401
E-mail: hotel@alexanders.sk
Web: www.alexanders.sk

30 km

Hotel Capital Nitra
Adresa: Hotel Capital, Farská 16, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6925201
E-mail: hotelcapital@hotelcapital.sk
Web: www.hotelcapital.sk

30 km

Hotel Centrum Nitra
Adresa: Hotel Centrum, Svätoplukovo námestie, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6554397
Fax: +421-37-6554399
E-mail: hotelcentrum@hotelcentrum.sk
Web: www.hotelcentrum.sk

30 km

Club Hotel Nitra
Adresa: Club Hotel, Dolnozoborská 18, 949 01 Nitra
Tel.: +421-903-223525, +421-903-724364
Web: www.clubhotel.vnitre.sk

30 km

Hotel Átrium Nitra
Adresa: Hotel Átrium, Štefánikova 8, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6523790, + 421-37-6924309
Web: www.hotelatriumnitra.sk

30 km

Hotel Zobor Nitra
Adresa: Hotel Zobor, Štefánikova 5, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6525381(-3)
Web: www.hotelzobor.sk

30 km

Hotel Olympia Nitra
Adresa: Hotel Olympia, Tr.A.Hlinku 57, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6536727
E-mail: olympia@hotelolympia.sk
Web: www.hotelolympia.sk

30 km

Vila Ária Nitra
Adresa: Vila Ária, Dobšinského 31, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6517739
Web: www.aria.sk

30 km

Penzión Moretti Nitra
Adresa: Penzión Moretti, Sládkovičova 15, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-7721421, +421-37-7721420
Web: www.penzionemoretti.sk

30 km

Penzión Pribina Nitra
Adresa: Penzión Pribina, Radlinského 15, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6515754
Web: www.penzionpribina.sk

30 km

Penzión PKO Nitra
Adresa: Penzión PKO Nitra, J. Kráľa 4, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-7413046, +421-903-211829
Web: www.pkonitra.sk

30 km

Penzión Zoborská Nitra
Adresa: Penzión Zoborská, Dolnozoborská 18, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6511194, +421-37-7415658
Web: www.penzion-zoborska.sk

30 km

Penzión Bobo Nitra
Adresa: Penzión Bobo, Kmeťkova 18, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-7920600
Web: www.penzionbobo.sk

30 km

Penzión Lux Nitra
Adresa: Penzión Lux, Gorazdova 58, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6923111
Web: www.luxpenzion.sk

30 km

Penzión Premona Nitra
Adresa: Penzión Premona, Železničiarska 44, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6533185
Web: www.premona.sk

30 km

Penzión Tofi Nitra
Adresa: Penzión Tofi, Martinská dolina 66, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6516703, +421-37-6511735, +421-905-569977
Web: www.penziontofi.sk

30 km

Penzión Artin Nitra
Adresa: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6516101, +421-907-654448
E-mail: artin@artin-nitra.sk
Web: www.artin.s-n.sk

30 km

Penzión Pohoda Nitra
Adresa: Penzión Pohoda, Chrenovská 13, 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6506538, +421-905-926858
Web: www.penzion-pohoda.sk

30 km

Zámok u Grófa Nitra
Adresa: Zámok u Grófa, Kamenná 8, 949 01 Nitra
Tel.: +421-903-223525, +421-903-724364
Web: www.zamokugrofa.sk

30 km

Ubytovňa Národného žrebčína Topoľčianky (12,- € / 2-posteľová izba)

0 km

Ubytovňa v Zámockom parku (24,- € / 2-post.izba, 35,- € / apartmán)
Rezervácie na tel. č. +421-907-771089

0 km

