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Slovenský poľovnícky zväz  
Slovenská poľovnícka komora 

 Poľovnícke združenie Turá Lúka 
 

 

Vás srdečne pozývajú 
 

na XVII. ročník 
 

Memoriálu Františka Sigeta 
Celoštátne duričské skúšky 

 
s udeľovaním titulu 

 

Víťaz SR 2021, CACT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skúšky sa konajú v dňoch 8.-9.1.2022 
v poľovnom revíri PZ Turá Lúka 

 
Centrum MFS : Chata Lesanka 
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FRANTIŠEK SIGET 
(26.4.1944-7.9.1985) 
 

F. Siget sa narodil 26. apríla 1944 
v Radošine, okres Topoľčany. Po štúdiách 
na Gymnáziu v Topoľčanoch a VŠLD vo 
Zvolene pracoval v Lesoprojekte 
v Piešťanoch. Od 15.11.1967 pracoval na 
ÚV Slovenského poľovníckeho zväzu vo 
funkcii vedúceho kynologického odboru 
až do konca svojho života – 7. septembra 
1985. Poľovníctvu a kynológii sa venoval 
už od ranného detstva. Poľovníkom bol 

jeho otec aj obidvaja bratia. Poľovný pes bol vždy členom ich rodiny. 
Sám vycvičil a predviedol na skúškach niekoľko jedincov jazvečíkov, 
jagdteriérov a iných plemien, a to väčšinou na skúškach duričov. 
Po zrušení česko-slovenského poľovníckeho zväzu a vytvorení dvoch 
národných poľovníckych zväzov roku 1969 stál pri zrode slovenskej 
poľovníckej kynológie. Bol správny poľovník a uznávaný kynologický 
odborník. Má veľkú zásluhu na rozšírení a zveľadení chovu 
slovenského kopova, farbiarov, na vyšľachtení slovenského 
hrubosrstého stavača a jeho uznaní za naše národné plemeno. 
Rovnako objektívne sa staral o rozširovanie všetkých plemien psov na 
Slovensku. 
Okrem funkcie kynologického rozhodcu bol skúšobným komisárom 
pre skúšky kandidátov z poľovníctva pre vyššie poľovnícke skúšky. Bol 
aj publikačne činný. Prispieval do odborných poľovníckych a 
kynologických časopisov. Spracoval textovú časť pre obrázky Poľovné 
psy vo fotografii a zabezpečil ich vydanie. Má veľkú zásluhu na vydaní 
ostatných kynologických publikácií a natočení filmov Farbiar na stope 
a Duriče. Plánoval spracovať históriu poľovníckej kynológie na 
Slovensku. Ťažké ochorenie mu však zabránilo tento plán uskutočniť. 
Z vďaky za jeho takmer dvadsaťročnú prácu v kynológii, ktorú vždy 
vykonával s veľkým zanietením a dôsledne, usporadúvajú sa na jeho 
počesť celoštátne duričské skúšky ako Memoriál Františka Sigeta pre 
plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov. 
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Čestné predsedníctvo 
Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK, prezident SPZ  
JUDr. Jaroslav Puškáč, viceprezident SPZ 
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ a SPK, prezident SKJ 
PaedDr. Imrich Šuba, PhD., riaditeľ kancelárie SPK a SPZ 
Pavel Halabrín, primátor mesta Myjava 
manželka a synovia Františka Sigeta 
 
 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Riaditeľ skúšok : Ing. Ján Kurtiš 
 

 

Správca skúšok: Bc. Ján Smolíček 

 

 

Ekonóm: Ing. Peter Pažický 

 

 

Členovia organizačného výboru: Ľuboš Klč, Milan Konečník, Ján Melichárek, Milan 
Vojtek, Ing. Ondrej Cablk, Róbert Rieger 

 

 

Na realizácii MFS sa podieľajú aj ďalší nemenovaní členovia PZ Turá Lúka 
 
Veterinárna služba : MVDr. Ľuboš Macháč 

PROGRAM  

Piatok 7. januára 2022 

17,00 hod. Sústredenie účastníkov v Chate Lesanka Turá Lúka 
17,30 hod. Prezentácia vodičov a veterinárna prehliadka psov 
18,30 hod. Porada rozhodcov a organizačného výboru  
19,00 hod. Vyžrebovanie poradia psov 

 
 

Sobota 8. januára 2022 

06,30 hod. Raňajky v centre skúšok 
08,30 hod. Slávnostné otvorenie Memoriálu pri chate Lesanka 
09,00 hod. Odchod do revírov (spoločná poľovačka) 
15,00 hod. Ukončenie spoločnej poľovačky a slávnostný výrad 
20,00 hod. Večera chate Lesanka 

 
 

Nedeľa 9. januára 2022 

07,00 hod. Raňajky v centre skúšok 
08,00 hod. Odchod na práce do revírov 
15,00 hod. Predpokladané ukončenie memoriálu s vyhlásením výsledkov  
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VŠEOBECNÉ POKYNY 
 

Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať 
so sebou vhodnú zbraň na lov diviačej zveri, poľovný lístok, zbrojný 
preukaz a preukaz o pôvode psa. Počas spoločnej poľovačky je vodič 
povinný používať reflexné vesty, prípadne iné reflexné prvky, ktoré si 
zabezpečuje každý účastník sám. Vodič musí pri prezentácii predložiť 
platný preukaz člena SPZ. Ak nie je členom SPZ, musí predložiť doklad 
o poistení 
 

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz 
psa, v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, 
parvoviróze a v čase nie dlhšom ako 1 rok a nie kratšom ako 4 týždne pred 
skúškami. 

Na memoriáli sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky 
duričov a schváleného štatútu MFS. 

Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom ani za stratu psa počas 
skúšok. Kŕmenie a starostlivosť o psa si zabezpečuje vodič na vlastné 
náklady.  

Skúšky sa konajú za každého počasia.  
 
Rozhodcovia majú ubytovanie zabezpečené v chate Lesanka. 
  
Vodiči a ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne. Vodiči 
si môžu ubytovanie rezervovať u : 
Bc. Ján Smolíček, kynologický referent PZ Turá Lúka,  
kontakt:  +421 948 521 915, email: jansmolicek@azet.sk 

Ubytovanie je garantované len pre plne očkované osoby. 
 

Štartovací poplatok za psa je 80,- € a platí sa na účet PZ 
Turá Lúka.  

V prípade neúčasti na memoriáli sa poplatok nevracia, 
bude použitý na uhradenie nákladov spojených s 
usporiadaním memoriálu. 
 
číslo účtu:  SK32 1111 0000 0011 8184 2008     
Variabilný symbol:  SPKP číslo psa   

Poznámka : dopísať do poznámky meno psa, plemeno a meno vodiča 

 
Poplatok za stravu a ubytovanie si hradí každý účastník 
sám pri prezentácii.  
Dopravu si účastníci skúšok zabezpečujú sami. 
 

mailto:jansmolicek@azet.sk
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Žiadame dodržiavať platné nariadenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR v súvislosti s prijatými opatreniami na 

zabránenie šírenia ochorenia COVID19. 
 

Všetci účastníci skúšok, ktorí pochádzajú z oblasti s výskytom 

AMO (PART II, III) sú povinní sa preukázať Čestným prehlásením 

v zmysle dokumentu „Strategický prístup manažmentu boja proti 

Africkému moru ošípaných v EÚ“. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihlášky na MFS prijíma a potvrdzuje : 

Slovenský poľovnícky zväz, Kynologický odbor 

Štefánikova 10 

811 05  Bratislava 

 

Prihlášku vyplnenú dvojmo s kópiou preukazu o pôvode psa a dokladom o zaplatení  

zašlite na uvedenú adresu, prípadne mail kynologia@polovnictvo.sk  

Prednostne sú prijímaní účastníci na základe nominácií príslušných chovateľských 

klubov v zmysle štatútu. 

 

Spoločná poľovačka, drobné disciplíny ako aj práce na stopách a v oplôtku budú 

prebiehať v revíri PZ Turá Lúka. 

mailto:kynologia@polovnictvo.sk
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ŠTATÚT MEMORIÁLU FRANTIŠKA SIGETA (MFS) 

 

Memoriál Františka Sigeta /MFS/ je organizovaný ako celoštátne duričské skúšky 

pre plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov. Na MFS sa skúša podľa 

skúšobného poriadku pre skúšky duričov.  

Na MFS je možné prihlásiť jedince plemien duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov, 

ktoré podľa vyhlášky MPaRV SR č. 344/2009 Z.z. môžu absolvovať skúšky duričov. 

Podmienkou je, že majú absolvované skúšky duričov v I. cene a ich vek nepresahuje 

8 rokov.  

 

Jedinec prihlásený na MFS musí ďalej splniť tieto podmienky.: 

 Musí byť zapísaný v SPKP, 

 Vodič musí byť členom SPZ a príslušného chovateľského klubu, 

  

Jedince sa môžu MFS zúčastniť viackrát  až pokiaľ na MFS nezvíťazia. 

Na MFS sa môže zúčastniť najviac 12 jedincov a to 2 slovenské kopovy, 2 tatranské 

duriče, 2 duriče iných plemien, 2 jazvečíky, 2 jagdteriéry, 1 jedinec z plemien ostatných 

teriérov a 1 zo skupiny plemien sliedičov. Určený počet jedincov vyberajú príslušné 

chovateľské kluby a nahlásia ich (aj s náhradníkmi) Kynologickému odboru SPZ. 

Uzávierka prihlášok je mesiac pred termínom konania MFS.  V prípade ak sa z 

niektorej skupiny plemien zúčastní menší počet jedincov, doplní sa celkový počet 

jedincov z ostatných plemien.  

Prihlášky na MFS prijíma a potvrdzuje kancelária SPZ v Bratislave. Výber jedincov 

vykonáva KR SPZ. Jedinec ktorý dosiahne na MFS najvyšší počet bodov v I. cene 

získa titul „Víťaz SR 20..“ a čakateľstvo šampióna práce SR – CACT. Najlepší jedinec 

z každého plemena umiestnený v I. cene môže získať čakateľstvo šampióna práce SR 

– CACT  a druhý v poradí v plemene v I. cene môže získať Reserve CACT.  V prípade 

rovnakého umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného 

poriadku. Na MFS posudzuje 7 rozhodcov vrátane hlavného rozhodcu. Výber 

rozhodcov na MFS vykonáva KR SPZ z návrhov jednotlivých klubov. Hlavného 

rozhodcu menuje Kynologická rada SPZ na základe vlastného výberu.   

MFS organizačne zabezpečuje poverená organizačná zložka SPZ. Ústredie SPZ 

prispieva na náklady spojené s usporiadaním MFS vo výške schválenej Prezídiom 

SPZ. 

Vodič sa zúčastňuje MFS na vlastné náklady. Účastnícky poplatok určujú propozície 

MFS. 

MFS sa koná spravidla každý druhý rok.  

V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí vodič zložiť 

finančnú záruku 70.- EUR, ktorá sa mu vráti len vtedy ak hlavný rozhodca uzná 

oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskôr do vyhlásenia výsledkov 

súťaže.  

Schválené Plénom KR SPZ 11.2.2017 a Prezídiom SPZ dňa 28.2.2017  
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ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA  - MEMORIÁL FRANTIŠKA SIGETA 
 

P r e d m e t  

Najnižšie známky pre 
cenu 
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I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 4    

2 Hľadanie 3 2 1 5    

 
3 

Durenie 
a) zajac, líška 
b) diviak 

 

3 

 

2 

 

1 

 
4 
7 

   

4 Hlasitosť na stope 3 2 1 6    

 
 

5 

Dohľadávka diviaka po prirodzenej alebo 
umelo založenej nepofarbenej stope 
a) vodič 
 
b) hlásič alebo oznamovač 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 

4 
 

5 

   

6 Odvaha 3 2 1 6    

7 Poslušnosť 3 2 1 2    

8 Správanie sa po výstrele 2 1 1 2    

9 Správanie sa pri zastrelenej zveri 2 1 1 2    

10 Správanie sa na stanovišti 3 2 1 2    

11 Vytrvalosť 3 2 1 3    

12 Orientácia 3 2 1 4    

13 Vodenie psa 3 2 1 4    

 
14 

Odloženie 
a) na remeni 
b) voľne 

 

3 

 

2 

 

1 

 
2 
4 

   

Najnižší počet bodov pre cenu 150 120 90     

Cena Celkový počet bodov  
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Doterajší víťazi MFS 

 

I. 
rok 1988 
Topoľčany 

slovenský kopov – Gero spod Kokavskej varty  
vodič Milan Hronček 

II. 
rok 1990 
Dolný Kubín  

slovenský kopov – Amor Kubínska hoľa 
vodič Ján Krúpa 

III. 
rok 1992  
Lučenec 

slovenský kopov – Cvik Šumiac 
vodič Ján Orečný 

IV. 
rok 1994 
Malacky 

slovenský kopov – Nita spod Kokavskej varty  
vodič Rudolf Hladek 

V. 
rok 1996 
Trenčín 

jazvečík hrubosrstý – Niki Furkota 
vodič MVDr. Vladimír Piskay 

VI. 
rok 1998 
Zvolen 

jazvečík hrubosrstý – Maxi Vyva 
vodič MUDr. Pavol Brečka 

VII. 
rok 2000 
Nová Lehota 

slovenský kopov – Cvik spod Menšieho vrchu 
vodič Jaroslav Ucháľ 

VIII. 
rok 2002 
Topoľčany 

jagdteriér – Lok Alumínium 
vodič Zdeno Fronc 

IX. 
rok 2004 
Pliešovce 

jazvečík hrubosrstý – Blesk zo Šraneckých borín 
vodič Ing. Martin Kováč 

X. 
rok 2006 
Piešťany  

jagdteriér – Dix z Jandovej 
vodič Štefan Macho ml 

XI. 
rok 2008 
Lučenec  

jagdteriér – Ela z Košarísk 
vodič Peter Kováč 

XII. 
rok 2010 
Veľký Krtíš 

jagdteriér – Max z Triblaviny 
vodič Ivan Pecha 

XIII. 
rok 2012 
Žilina 

slovenský kopov – Elza spod Sobrany 
vodič Marian Pollak 

XIV. 
rok 2014 
Nitrianska Blatnica 

slovenský kopov – Astor zo Šútovskej doliny 
vodič Vladimír Peťko 

XV. 
rok 2016 
Žilina 

jazvečík hrubosrstý - GABA Kamenné hony 
vodič : Rudolf Rosinec 

XVI. 
rok 2018 
Stropkov 

slovenský kopov – Amir z Medvedích vrchov 
vodič : Ing. Igor Vittek 

XVII. 
rok 2021 
Turá Lúka 

??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vítame 

všetkých účastníkov Memoriálu Františka Sigeta  
a želáme im príjemný pobyt  

a pekné spomienky na dni strávené  
v kruhu milovníkov poľovníckej kynológie. 
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Čestné prehlásenie 
v zmysle dokumentu „Strategický  prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EU“. 

 

Ja dolu podpísaný  

meno a priezvisko..................................................................................................................... 

narodený .................................................................................................................................. 

bytom ....................................................................................................................................... 

Vykonávam výkon práva poľovníctva  

v poľovnom revíri.............................................................. 

čestne prehlasujem,  

že za posledných 7 dní som nemanipuloval s ulovenými alebo uhynutými diviakmi v oblasti s výskytom 

AMO, odev bol pred touto akciou vypratý, obuv vyčistená a dezinfikovaná, 

 

a taktiež  

čestne prehlasujem, 

 že môj pes (meno podľa PP, plemeno, číslo zápisu)  

................................................................................................................................................. 

za posledných 7 dní nebol použitý v oblasti s výskytom AMO na vyhľadávanie diviačej zveri a neprišiel 

do styku s uloveným alebo uhynutým kusom diviačej zveri. 

 

V ..................................................dňa ............................... 

 

         ...................................... 

              podpis 
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Sponzori a partneri SPZ, SPK a Memoriálu Františka Sigeta : 
 

 Slovenská poľovnícka komora 

 Slovenský poľovnícky zväz 

 PZ Turá Lúka 

 Mesto Myjava 

 IBO Poľovník 
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RENAULT  
CAPTUR E-TECH 
PLUG-IN HYBRID

renault.sk

ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Renault Captur E-Tech Plug-in hybrid: spotreba 
1,4 l/100 km, emisie co2 34 g/km. uvedené spotreby paliva a emisie co2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych 
predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) 
sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

plug-in hybridný pohon E-Tech 
spotreba 1,4 l/100 km
5 rokov záruka Renault

Renault odporúča

REN_10124407_Captur E-Tech_print_SK_148x210_V02.indd   1 04.10.21   13:57



20 úrovní stimulácie. 
Dá sa použiť aj 

na výcvik 2 psov. 
Vodotesný 

prijímač, má 
podsvietený 
LCD displej. 

20 úrovní stimulácie. 

R
O

K Y  Z Á R U K A3 

600
m

ELEKTRONICKÉ OBOJKY 

30 úrovní stimulácie, aj 
akustická. Krátky alebo 
dlhý stimulačný signál. 

Vodotesný prijímač, 
vhodný pre všetky 

plemená. 
Podsvietený 
LCD displej. 

VÝCVIKOVÝ OBOJOK 
D-CONTROL 400

VÝCVIKOVÝ OBOJOK D-CONTROL 
PROFESSIONAL ONE

VÝCVIKOVÝ OBOJOK 
D-CONTROL 600

CELÁ SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA 
POUŽÍVA NAŠE GPS OBOJKY

GPS OBOJKY X30 A X30T 
OBSAHUJÚ TIETO NOVINKY:

•  VODOTESNOSŤ  
•  RÝCHLY SERVIS DO PÁR DNÍ

ENORMNÝ ZÁUJEM A VEĽMI 
POZITÍVNY OHLAS! PO ROKU 
V PREDAJI SPÔSOBIL OŠIAĽ 
MEDZI KYNOLÓGMI!

OBOJOK PRE ĎALŠIEHO PSA PRE    
269,-     DOG GPS X30

    309,90,-    DOG GPS X30T

Obojok 
pre ďalšieho 
psa pre DOG GPS 
X20/X22 / 219,-  

Dosah až na 1000 metrov. 40 
úrovní stimulácie impulzu. 
8 režimov svetla. Veľkosť 
prijímača professional ONE 
a intenzita stimulačných 
impulzov je ideálny pre 
malé a stredné ple-
mená.

Možnosť využitia mapových podkladov. 
Mapy sú k dispozícii online i o�  ine. Mož-

nosť spárovania prijímača s mobilným 
telefónom alebo tabletom. V ťažkých 

podmienkach možno použiť iba so 
štandardným vodotesným ovláčom bez 
mobilu. Disponuje akustickým signálom 

a lokalizačným svetlom. Možnosť sle-
dovania 13 psov na 1 prijímači. Funkcia 
WAYPOINT - uloženie aktuálnej pozície 
a následné navigovanie k tejto pozícii. 

Model X30T obsahuje výcvikový modul 
(možnosť vysielania stimulačného impul-

zu do obojku až do 20 km)DOG GPS X22 
PRE DVOCH PSOV

DOG GPS X30 

DOG GPS X30T

JEDNODUCHÉ A CENOVO 
DOSTUPNÉ FUNKČNÉ 
ZARIADENIE NA OCHRANU PSA

MODEL X20 A X22 MOŽNOSŤ 
SLEDOVANIA 9 PSOV 
NA 1 PRIJÍMAČI

S VÝCVIKOVÝM MODULOM

107,-

148,-

599,-

240,70

615,-

579,-

GPS NOVINKA

TOP MODEL

VEĽMI DLHÁ VÝDRŽ 
BATÉRIÍ 

Sme hrdý 
partner 

Slovenskej 
poľovníckej 

komory.

www.DOGTRACE.sk

250
m

20
km






