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Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej
chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej
Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri
Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie
podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú veterinárnu
školu do Nitry. V tom období jazdecký oddiel na Mikovom dvore viedol Ing. Ivan Masek. V
oddiele sa zišla silná generácia koniarov. Spolu s Jurajom boli ďalšími členmi spolužiaci
Miroslav Tároš, Miroslav Galousek, Láďo Fajna a ďalší výborní jazdci. S JO v Nitre na Mikovom
dvore bol spätý až do ukončenia vysokoškolských štúdií v roku 1973. Dvojročnú základnú
vojenskú službu absolvoval v Liptovskom Mikuláši ako tréner moderných päťbojárov. Po jej
skončení nastúpil v roku 1975 do PP Topoľčianky ako vedúci objektu Rybník, neskôr ako
vedúci jazdiarne a následne ako hlavný zootechnik Žrebčína Topoľčianky.
Jeho prvým
koňom v Žrebčíne Topoľčianky bola kobyla Ilena (Hubertus I-15 z Illi po Árkász xx). Neskôr
jazdil Rusalku (Alarm VI-26 z Renáty po Ibrahim), na ktorej vyhral krajské Majstrovstvá
západoslovenského kraja v parkúre. Dlhé roky jazdil na Flóre (Alarm VI-33 z Fuksie po Rytier),
s ktorou skončil v roku 1984 na Čiernej Vode na treťom mieste v majstrovskej súťaži
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jednotlivcov, zvíťazil v Memoriáli Dr. Zátureckého. Spolu s Milanom Alakšom a Pavlom
Gašparom sa stali majstrami SR v družstvách v roku 1983 v Košiciach. Okrem Flóry v
Topoľčiankach jazdil kone ako Ruleta (Duellano II-45 z Ruže po Ontário), Vazal ( Alarm VI-3 z
Varín -23 po Varín xx), Libertus xx ( Wiesenklee z Libéria), Alhambra (Konzulent 20 z Alarm
I-15) , Heľpa (NS VIII-47 z Helianthy). S aktívnym jazdením skončil v roku 1990.
Juraj Kovalčik mal to šťastie, že ako jeden z mála ľudí pracoval len u jedného zamestnávateľa –
v Žrebčíne Topoľčianky. Vypracoval sa na uznávaného odborníka, ktorý je akceptovaný doma i
v zahraničí. Po odchode do dôchodku je stále aktívnym členom Výberovej komisie pre chov
koní MPRV SR. Pravidelne hodnotí kone doma i v zahraničí.
Juraj, k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pekných chvíľ
strávených pri koňoch.
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