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ZOZNAM PLEMIEN KÔZ 

 

 

ALPÍNSKA KOZA (AL) 

ANGLONÚBIJSKÁ KOZA  (AN) 

ANGORSKÁ KOZA  (AK) 

BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ  (BK) 

BÚRSKA KOZA  (BU) 

DURÍNSKA KOZA  (DK) 

HNEDÁ KOZA KRÁTKOSTRSTÁ  (HK) 

KAŠMÍRSKA KOZA  (KK) 

SÁNSKA KOZA  (SA) 

WALLISKÁ ČIERNOKRKÁ KOZA  (WK) 
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HODNOTENIE DOJNÝCH PLEMIEN KÔZ 
 

PLEMENO - ANGLONÚBIJSKÁ KOZA (AN) 
 

 

Hodnotené vlastnosti 

mlieková úžitkovosť 

(vlastná, matky) 
plodnosť exteriér SPOLU 

maximálny 

počet bodov 
60 20 20 100 

 
 

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti 
 

Dojivosť Obsah bielkovín Obsah tuku 
Získané body 

spolu 

Hodnotenie 

v krížikoch 

25 bodov 

nad 700 kg 
25 bodov 

nad 3,80% 
10 bodov 

nad 4,20% 
50 - 60 +++ 

20 bodov 

601 – 700 kg 
20 bodov 

3,51% - 3,80% 
8 bodov 

3,81% - 4,20% 
40 - 49 ++ 

15 bodov 

501 – 600 kg 
15 bodov 

3,21% - 3,50% 
6 bodov 

3,41% - 3,80% 
30 - 39 + 

0 bodov 

menej ako 500 kg 
0 bodov 

menej ako 3,20% 
0 bodov 

menej ako 3,40% 
0 - 29 N (-) 

 

Kozičke bude pridelená „predbežná“ trieda na základe mliekovej úžitkovosti matky. Jej 

trieda bude upravovaná podľa uzatvorenej 1.- 3. laktácie vastnej úžitkovosti 

a pre stanovenie vlastnej úžitkovosti bude použitá maximálna laktácia. 
 

Hodnotenie plodnosti (20 bodov) 

 

otec 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

matka 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

potomok 

jedináčik 0 

dvojčatá 5 

trojčatá a viac 10 

 
Hodnotenie exteriéru (20 bodov) 

 
Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov 

 

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, 

vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. 
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PLEMENO –  BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ (BK) 

 ALPÍNSKA KOZA (AL) 

 HNEDÁ KOZA KRÁTKOSTRSTÁ (HK) 

 SÁNSKA KOZA (SA) 

 WALLISKÁ ČIERNOKRKÁ KOZA (WK) 
 

 

Hodnotené vlastnosti 

mlieková úžitkovosť 

(vlastná, matky) 
plodnosť exteriér SPOLU 

maximálny 

počet bodov 
60 20 20 100 

 
Hodnotenie mliekovej úžitkovosti (malochov do 50 ks vrátane) 
 

Dojivosť Obsah bielkovín Obsah tuku 
Získané body 

spolu 

Hodnotenie 

v krížikoch 

25 bodov 

nad 900 kg 
25 bodov 

nad 3,04% 
10 bodov 

nad 3,50% 
50 - 60 +++ 

20 bodov 

751 – 900 kg 
20 bodov 

2,81% - 3,04% 
8 bodov 

3,31% – 3,50% 
40 - 49 ++ 

15 bodov 

500 – 750 kg 
15 bodov 

2,60% - 2,80% 
6 bodov 

3,10% - 3,30% 
30 - 39 + 

0 bodov 

menej ako 500 kg 
0 bodov 

menej ako 2,60% 
0 bodov 

menej ako 3,10% 
0 - 29 N (-) 

 

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti (veľkochov nad 50 ks) 
 

Dojivosť Obsah bielkovín Obsah tuku 
Získané body 

spolu 

Hodnotenie 

v krížikoch 

25 bodov 

nad 700 kg 
25 bodov 

nad 3,04% 
10 bodov 

nad 3,50% 
50 - 60 +++ 

20 bodov 

551 – 700 kg 
20 bodov 

2,81% - 3,04% 
8 bodov 

3,31% – 3,50% 
40 - 49 ++ 

15 bodov 

401 – 550 kg 
15 bodov 

2,60% - 2,80% 
6 bodov 

3,10% - 3,30% 
30 - 39 + 

0 bodov 

menej ako 400 kg 
0 bodov 

menej ako 2,60% 
0 bodov 

menej ako 3,10% 
0 - 29 N (-) 

 

Kozičke bude pridelená „predbežná“ trieda na základe mliekovej úžitkovosti matky. Jej 

trieda bude upravovaná podľa uzatvorenej 1.- 3. laktácie vastnej úžitkovosti 

a pre stanovenie vlastnej úžitkovosti bude použitá maximálna laktácia. 
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Hodnotenie plodnosti (20 bodov) 

 

otec 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

matka 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

potomok 

jedináčik 0 

dvojčatá 5 

trojčatá a viac 10 

 

 

Hodnotenie exteriéru (20 bodov) 

 

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov 

 

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, 

vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. 
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PLEMENO – DURÍNSKA KOZA (DK) 
 

 

Hodnotené vlastnosti 

mlieková úžitkovosť 

(vlastná, matky) 
plodnosť exteriér SPOLU 

maximálny 

počet bodov 
60 20 20 100 

 

Hodnotenie mliekovej úžitkovosti 

 

Dojivosť Obsah bielkovín Obsah tuku 
Získané body 

spolu 

Hodnotenie 

v krížikoch 

25 bodov 

nad 700 kg 
25 bodov 

nad 3,00% 
10 bodov 

nad 3,50% 
50 - 60 +++ 

20 bodov 

551 – 700 kg 
20 bodov 

2,81% - 3,00% 
8 bodov 

3,31% - 3,50% 
40 - 49 ++ 

15 bodov 

401 – 550 kg 
15 bodov 

2,60% - 2,80% 
6 bodov 

3,10% - 3,30% 
30 - 39 + 

0 bodov 

menej ako 400 kg 
0 bodov 

menej ako 2,60% 
0 bodov 

menej ako 3,10% 
0 - 29 N (-) 

 

Kozičke bude pridelená „predbežná“ trieda na základe mliekovej úžitkovosti matky. Jej 

trieda bude upravovaná podľa uzatvorenej 1.- 3. laktácie. 

Hodnotenie plodnosti (20 bodov) 

 

otec 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

matka 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

potomok 

jedináčik 0 

dvojčatá 5 

trojčatá a viac 10 

 

 

Hodnotenie exteriéru (20 bodov) 

 

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov 

 

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, 

vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. Farba srsti, sfarbenie tvárovej časti hlavy (masky), 

zrkadla a končatín. 
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Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capov dojných plemien 
 

Výsledná trieda Dosiahnuté body 

ER od 85 do 100 

EA od 70 do   84 

EB od 55 do   69 

I. trieda od 40 do   54 

II. trieda od 25 do   39 

vyradené menej ako 25 

 

 



8 

 

HODNOTENIE MÄSOVÝCH PLEMIEN KÔZ 
 

PLEMENO – BÚRSKA KOZA (BU) 
 

 
Hodnotené vlastnosti 

Intenzita rastu plodnosť exteriér SPOLU 

maximálny 

počet bodov 
60 20 20 100 

 

 
Hodnotenie intenzity rastu kozliat – priemerný denný prírastok do 100 dní. 

 

capkovia 

 

prírastok 230 g a viac 211 – 229 g 201 – 210 g 191 – 200 g *180 – 190 g 

body 60 50 40 30 10 

* menej ako 180 g   0 bodov 

 

kozičky 

 

prírastok 200 g a viac 181 – 199  g 171 – 180  g 161 – 170  g *150 – 160 g 

body 60 50 40 30 10 

* menej ako 150 g   0 bodov 

 

Hodnotenie plodnosti (20 bodov) 

 

otec 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

matka 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 5 

potomok 

jedináčik 0 

dvojčatá 5 

trojčatá a viac 10 

 

Hodnotenie exteriéru (20 bodov) 

 

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov 

 

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, 

vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. 
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Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capov mäsových plemien 
 

Výsledná trieda Dosiahnuté body 

ER od 85 do 100 

EA od 70 do   84 

EB od 55 do   69 

I. trieda od 40 do   54 

II. trieda od 25 do   39 

vyradené menej ako 25 

 

Štandartné hmotnosti kozliat pri narodení (v kg) podľa pohlavia a veľkosti vrhu 

pri mäsových plemenách kôz 
 

 

Minimálne hmotnosti kozičiek a capkov 
 

Plemeno Kozičky Capkovia 

Biela koza krátkosrstá  

(vo veku 5 mesiacov) 
min.26 kg min.32 kg 

Hnedá koza krátkosrstá 

(vo veku 5 mesiacov) 
min.26 kg min.32 kg 

Anglonúbijská koza 

(vo veku 5 mesiacov) 
min.30 kg min.35 kg 

Búrska koza 

(vo veku 12 mesiacov) 
min.50 kg min.60 kg 

Durínska koza 

(vo veku 5 mesiacov) 
min.28 kg min.33 kg 

Sánska koza 

(vo veku 5 mesiacov) 
min.26 kg min.32 kg 

Alpínska koza 

(vo veku 5 mesiacov) 
min.26 kg min.32 kg 

Walliská čiernokrká koza 

(vo veku 5 mesiacov) 
min.26 kg min.32 kg 

 

 

Veľkosť vrhu Pohlavie BU 

jedináčik 
kozička 2,6 kg 

capko 2,8 kg 

dvojičky 
kozička 2,2 kg 

capko 2,4 kg 

trojičky 
kozička 1,8 kg 

capko 2,0 kg 

štvorčatá a viac 
kozička 1,6 kg 

capko 1,6 kg 
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HODNOTENIE VLNOVÝCH PLEMIEN KÔZ 

 

PLEMENO – ANGORSKÁ KOZA (AK) 
 

 Hodnotené vlastnosti 

vlnová 

úžitkovosť 
plodnosť exteriér 

Body x 0 - 5 x 

Koeficient významnosti x 5 x 

Maximálny počet bodov  55 25 20 

 

Hodnotenie plodnosti 

 

otec 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 1 

matka 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 1 

potomok 
jedináčik 1 

dvojčatá a viac 3 

 

Hodnotenie exteriéru (20 bodov) 

 

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov 
 

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, 

vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. 

 

Hodnotenie vlnovej úžitkovosti 
 

Dĺžka mohéru (d) Charakter ovlnenia (ch) Jemnosť mohéru (j) 

dĺžka v mm body hodnotenie body 
Jemnosť 

v μm 
body 

125 a viacej 20 výborné 20 27,0 a menej 15 

115 – 124 15 nadpriemerné 15 27,1 – 30,0 10 

105 – 114 10 priemerné 10 30,1 – 33,0 5 

95 – 104 5 podpriemerné 5 nad 33,1 0 

menej ako 95 0 atypické 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capkov angorských kôz. 

 

Výsledná trieda Dosiahnuté body 

ER od 85 do 100 

EA od 70 do   84 

EB od 55 do   69 

I. trieda od 40 do   54 

II. trieda od 25 do   39 

vyradené menej ako 25 
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PLEMENO – KAŠMÍRSKA KOZA (KK) 
 

 Hodnotené vlastnosti 

vlnová 

úžitkovosť 
plodnosť exteriér 

Body x 0 - 5 x 

Koeficient významnosti x 5 x 

Maximálny počet bodov  55 25 20 

 

Hodnotenie plodnosti 

 

otec 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 1 

matka 
jedináčik 0 

dvojčatá a viac 1 

potomok 
jedináčik 1 

dvojčatá a viac 3 

 
 

Hodnotenie exteriéru (20 bodov) 

Hodnotenie exteriéru: 0 – 20 bodov 

 

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec; hlava, krk, trup, končatiny, 

vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz. 

 

Hodnotenie vlnovej úžitkovosti 

 

Dĺžka kašmíru   Podiel kašmíru  Jemnosť kašmíru  

v mm body v % body v μm body 

nad 70 20 viac ako 40% 20 do 16,5  15 

61 – 69 15 30 – 39% 15 16,6-18,5 10 

51 – 60 10 20 – 29% 10  nad 18,5 5 

50 a menej 5 menej ako 20% 5 - - 

Posúdenie dĺžky, podielu a jemnosti kašmíru sa robí hodnotiteľom subjektívne 

(bez použitia prístrojovej techniky). 
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Určenie výslednej triedy plemenných kôz a capkov kašmírskych kôz 
 

 

Výsledná trieda Dosiahnuté body 

ER od 85 do 100 

EA od 70 do   84 

EB od 55 do   69 

I. trieda od 40 do   54 

II. trieda od 25 do   39 

vyradené menej ako 25 

 

 


