XXVI. ROČNÍK

MEMORIÁLU
KOLOMANA
SLIMÁKA
23. - 25. SEPTEMBER 2022

OKRESNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO
POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU NITRA

MEMORIÁL
KOLOMANA
SLIMÁKA
Slovenský poľovnícky zväz
Slovenská poľovnícka komora
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra
Obvodná poľovnícka komora Nitra
Poľovnícke združenie Alekšince
Poľovnícke združenie Žirany Jelenec

Vás srdečne pozývajú na XXVI. ročník

MEDZINÁRODNÝCH VŠESTRANNÝCH
MAJSTROVSTIEV SR STAVAČOV
s udeľovaním titulov CACIT a CACT uskutočnených pod záštitou
prezidenta SPZ a SPK p. Ing. Tibora LEBOCKÉHO, PhD.

Termín: 		
Miesto:			
Centrum MKS:		

23. - 25. september 2022
Alekšince – Jelenec – Žirany
Chata PZ Alekšince
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Vážení priatelia
poľovníckej kynológie,

„Pes už historicky patrí k poľovačkám
a poľovník bez psa je len polovičný
poľovník.“, možno pre niekoho klišé,
fráza, ale pre náš všetkých poľovníckych
kynológov a priaznivcov poľovníckej
kynológie ako takej, pravda odveká. Už
len krátky náhľad do histórie ľudstva nás
jasne utvrdzuje v tom, že život človeka
a psa bol vzájomne spätý a mal svoje
opodstatnenie.
Predkovia
dnešných
kontinentálnych stavačov vznikli v 17.
storočí na juhu Európy, v poľovných
revíroch Talianska, južného Francúzska
a Španielska. Ale aj keď sú stavače ako
skupina poľovných psov najmladšie,
u niektorých psov bolo vystavovanie
známe už v staroveku. Hoci pri love sa
začala táto vlastnosť využívať až koncom
prvého tisícročia, pretože v dobách, keď
sa psy pri love používali väčšinou len
ako duriče, bola takáto vlastnosť nežiaduca. Opis práce menšieho psa, ktorého
chovali Kelti z konca druhého storočia

svedčí o tom, že občas aj v staroveku bolo
využívané označenie prítomnosti zveri
práve vystavovaním.
Memoriál Kolomana Slimáka v tomto
roku začína písať svoju históriu už na
„26. strane“, je to priam neuveriteľné,
že už viac ako štvrťstoročie je tento
memoriál uskutočňovaný a predstavuje
pre všetkých priaznivcov poľovníckej
kynológie veľký sviatok. Byť súčasťou
tohto vrcholového memoriálu je určite
snom každého správneho stavačiara a tak
isto aj poctou pokiaľ si človek a pes môžu
zmerať svoje schopnosti a zručnosti
so špičkou v tejto oblasti.
Preto je nám všetkým nesmiernou
cťou, že 26. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka sa koná práve v lone
našich krásnych revírov v okolí Nitry
a to konkrétne v Alekšinciach, v Jelenci
a v Žiranoch. Stavač bol, je a pevne verím,
že aj bude vždy súčasťou našich typických
revírov, kde je jeho význam a miesto
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nenahraditeľné pokiaľ budú súčasťou
nášho
poľovníckeho
spoločenského
života poľovačky na drobnú zver.
Všeobecná situácia s drobnou úžitkovou
zverou (ako je bažant, zajac, jarabica...) nie
je moc lichotivá. Ale vďaka pár nadšencom a zanieteným poľovníkom v každom
našom revíri ešte stále počuť večer hradovať a kokŕhať bažanta, preletieť sem tam
menší kŕdlik jarabíc či vidieť panáčkovať
zajaca. Preto význam dobrého poľovného
stavača je v našich revíroch nezastupiteľný a opodstatnený.
Chcem vysloviť už vopred všetkým
zainteresovaným v rámci organizačného
výboru VEĽKÉ ĎAKUJEM za ochotu, čas
a chuť sa podieľať na organizovaní viacdňového vrcholového kynologického
podujatia a pevne verím, že všetko to
úsilie sa pretaví do bezchybného priebehu memoriálu s dobrým pocitom
skvele odvedenej práce.

Tak isto aj Vám všetkým súťažiacim,
rozhodcom a všetkým účastníkom prajem krásne, pohodové dni v okolí Nitry,
aby vaši štvornohí zverenci predviedli to
čo v nich je a možno aj čosi najviac a aby
ste si odniesli z týchto dní len tie najkrajšie spomienky.
Lesu a lovu priatelia
a poľovníckej kynológii zdar!
Mgr. Richard Ivančo
predseda OkO SPZ
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Legenda slovenskej kynológie

Koloman Slimák
* 19. 12. 1903 Bošáca
† 8. 9. 1996 Nové Mesto nad Váhom
Narodil sa 19. 12. 1903 v Bošáci pri
Novom Meste nad Váhom. Už ako 25 ročný
začal chovať poľovné psy. V 30 rokoch
minulého storočia založil v Novom
Meste nad Váhom poľovnícky spolok.
Nadviazal kontakty s ďalšími kynologickými a poľovníckymi spolkami
a venoval sa pozdvihnutiu úrovne
poľovníckej kynológie na Slovensku.
Od roku 1933 mal registrovanú chovateľskú stanicu „z Považia“, v ktorej
odchoval viac ako 800 šteniec. Založil
zväzovú chovateľskú stanicu „z Karpát“,
z ktorej bolo vyprodukovaných viac
ako 1000 čistokrvných jedincov hlavne
plemien stavačov a sliedičov ktoré sa
dostali medzi radových poľovníkov
a pomáhali tak rozširovať chov čistokrvných plemien na Slovensku. Psy
z jeho chovateľskej stanice sa preslávili
nielen u nás ale aj v zahraničí. V rokoch
1938 až 1951 zastával funkciu kynologického referenta Zemského zväzu
Loveckých a ochranných spolkov a bol
podpredsedom Kynologickej jednoty
v Prahe. Celý svoj život zasvätil organizátorskej činnosti na poli poľovníckej
kynológie a výpočet jeho funkcií
v poľovníckych orgánoch by bol veľmi
dlhý.
Po vojne sa stal vedúcim kynologického strediska v Novom Meste nad
Váhom a vedúcim Slovenskej plemennej
knihy psov. Túto funkciu zastával až
do odchodu do dôchodku. Mimoriadnu
zásluhu má na regenerácii, čistokrvnom chove a medzinárodnom uznaní

nášho pôvodného plemena Slovenského
kopova. Zaslúžil sa o vyšľachtenie, rozvoj
a uznanie nášho jediného národného
plemena stavačov – Slovenského hrubosrstého stavača.
Okrem
chovateľskej
činnosti,
v ktorej sa snažil o rozšírenie
a pozdvihnutie chovu čistokrvných
plemien na Slovensku sa snažil
o pozdvihnutie úrovne poľovníckej
kynológie u nás aj publikačnou činnosťou.
Svoje články uverejňoval v časopisoch
Lovec, Poľovnícky obzor, Myslivost, Pes
priateľ človeka, Poľovníctvo a rybárstvo
ale aj v odborných časopisoch v zahraničí.
Jeho knihy Stavač – Jeho chov vedenie
a výcvik a Poľovné psy sú encyklopédiou
poľovníckej kynológie a boli vydané na
Slovensku i v zahraničí. Súčasná úroveň
poľovníckej kynológie na Slovensku je
nerozlučne spojená s jeho menom. Ešte
za jeho života zorganizovali kynológovia
medzinárodnú súťaž stavačov o Putovný
pohár Kolomana Slimáka. Po jeho smrti
sa na jeho počesť začala organizovať
najvyššia medzinárodná všestranná
súťaž stavačov na Slovensku Memoriál
Kolomana Slimáka.
V tomto roku organizujeme jej 26.
ročník.
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Koloman Slimák (1903-1996) gehört
zu den bekanntesten und denkwürdigen Persönlichkeiten der slowakischen
Kynologie.
Er wurde am 19. 12. 1903 in Bošáca bei
Nove Mesto nad Vahom geboren. Schon
als 25- jähriger begann er Jagdhunde zu
züchten. In 30-Jahren letzten Jahrhunderts gründete er in Nové Mesto nad
Váhom den Jagdverband. Er knüpftete
Kontakte mit anderen kynologieschen
und Jagdverbandten in der Slowakei,
um das Niveau der Jagdkynologie in der
Slowakei zu erheben. Seit 1933 registrierte er seine Hundehütte „Z Považia“, in
der er über 800 Welpen gezüchtet hat.
Er gründete die Bundes-Hundehütte
von Karpatien, wo über 1000 reinrassige
Hunde gezüchtet wurden. Es geht vor
allem um Rassen von Jagdhunde und
Hund-Schnüffler. Hunde von seiner
Hundehütte wurden nicht nur in der
Slowakei, sondern auch im Ausland
bekannt. In Jahren 1938 bis 1851 wurde er
Vortragende des kynologischen Bundes
und Vizevorsitzende der Kynologischen
Einheit in Prag. Das ganze Leben wurde
er in verschiedenen Funktionen der
Jagdkynologie tätig. Nach dem Krieg
wurde er Leiter des Kynologiezentrums
in Nové Mesto nad Váhom und Chef des
slowakischen Zuchtbuchs.
Sein besonderes Verdienst ist in
internationaler Anerkennung unserer
ursprünglichen Rasse- Slovenský kopov
(Slowakischer Laufhund) und Slovenský
hrubosrstý stavač (Slowakischer Rauh-

bart). Bekannt wurde auch durch seine
Publikationstätigkeitseine
Artikel
veröffentlichte man in verschiedenen
Zeitschriften wie- Jäger, Jagd Horizont,
Hund der Menschenfreund, Jagd und
Fischerei usw sowohl in der Slowakei
als auch im Ausland. Seine Bücher – Jagdhund- seine Zucht, Führung und Training, und Jagdhunde sind Enzyklopädien
der Jagdkynologie und wurden in der
Slowakei und auch im Ausland veröffentlicht.
Derzeitiges Niveau der slowakischen
Kynologie ist mit seinem Namen untrennbar verbunden.
Noch bei seinem Leben organisierte
man internationalen Wettbewerb der
Jagdhunde- Challenge-cup von Koloman
Slimák. Nach seinem Tod zu seinen Ehren
organisiert man der größte internationale Wettbewerb der Jagdhunde in der
Slowakei- Memorial Koloman Slimák.
In diesem Jahr organisieren wir schon
26.-Jahrgang vom Wettbewerb.

MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA

Čestné
predsedníctvo

Organizačný
výbor

Ing. Tibor Lebocký, PhD.
prezident SPZ a SPK

Mgr. Richard Ivančo
riaditeľ Memoriálu

Ing. Jozef Jursa
predseda KR SPZ a KR SPK,
prezident SKJ

Róbert Ďurík
správca Memoriálu

PaedDr. Imrich Šuba, PhD.
riaditeľ kancelárie SPZ a SPK
rodina Kolomana Slimáka
Mgr. Richard Ivančo
predseda OkO SPZ Nitra
a OPK Nitra
Roman Dobiš
predseda PZ Alekšince
František Szórád
predseda PZ Žirany Jelenec
Radoslav Ťapušík
starosta obce Alekšince
Július Molnár
starosta obce Jelenec
Ing. Jozef Zsebi
starosta obce Žirany

Ing. Ján Javorčík
tajomník
Mgr. Lucia Tatarkovičová
ekonóm
Milan Macák ml.
zdravotná služba
Poverí RVPS Nitra
veterinárna služba
Andrej Vašš
vedúci poľnej práce
Patrik Moravec ml.
vedúci vodnej práce
František Szórád
vedúci lesnej práce
Členovia organizačného výboru:
členovia PZ Alekšince, PZ Žirany
Jelenec, kynologická komisia OkO SPZ
Nitra a kynologická komisia OPK Nitra
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Program/Programm
Piatok/Freitag 23. septembra 2022
17:00 h – 18:00 h

prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka kultúrny dom
Alekšince/Begegnung aller Teilnehmer, Präsentationder
Teilnehmer, Unterkunft, Veterinärkontrolle der Hunde
(Gemeindezentrum Alekšince)

18:00 h – 18:45 h

porada rozhodcov/Richter Beratung

19:00 h

žrebovanie poradia štartujúcich
/Verlosung der Reihenfolge der starteten Hunde

20:00 h

večera – kultúrny dom Alekšince
/Freundliches Treffen (Gemeindezentrum Alekšince)

Sobota/Samstag 24.septembra 2022
7:00 h

raňajky – chata PZ Alekšince
/Frühstück (Jagdschloss Alekšince)

8:00 h

slávnostné otvorenie XXVI. ročníka MKS chata PZ Alekšince
/Eröffnungszeremonie von Memorial Koloman Slimák
(Jagdschloss Alekšince)

9:00 h

odchod na práce do revírov/Abfahrt ins Jagdrevier

19:00 h

večera a spoločenské posedenie kultúrny dom Alekšince
/Gesellschaftsabend (Gemeindezentrum Alekšince)

Nedeľa/Sonntag 25. septembra 2022
7:00 h

raňajky – chata PZ Alekšince/Frühstück (Jagdschloss Alekšince)

8:00 h

zahájenie 2. dňa/Beginn des zweiten Tages

8:15 h

odchod na práce do revírov/Abfahrt ins Jagdrevier

17:00 h

predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov MKS 2022
/Erwartetes Ende und Erklärung der Ergebnisse

MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA

Všeobecné
ustanovenia
• Vodič psa musí prísť na skúšky včas,
v poľovníckom ustrojení a s príslušnou
zbraňou. Pre (ne)poľovníkov a účastníkov zo zahraničia zabezpečuje usporiadateľ na náklady vodiča psa náhradného
strelca.
• Vodič musí pri veterinárnej prehliadke
predložiť platný veterinárny preukaz,
v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze
v čase nie dlhšom ako 1 rok a nie kratšom
ako 1 mesiac a veterinárnym lekárom
potvrdený dobrý zdravotný stav psa.
• Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz
o pôvode psa hlavnému rozhodcovi.
• Usporiadateľ neručí za škody spôsobené
psom počas súťaže, ani za stratu psa.
• Kŕmenie a starostlivosť o psa si zabezpečuje vodič sám na vlastné náklady.
• Skúšky sa konajú za každého počasia.
• MKS sa riadi schváleným Štatútom
Memoriálu Kolomana Slimáka. Jednotlivé disciplíny sa posudzujú podľa
Skúšobných poriadkov pre stavače pre
skúšky s udeľovaním CACIT.
• Vodič musí pri prezentácii predložiť platný preukaz člena SPZ. Ak nie je členom
SPZ, musí predložiť doklad o poistení.
• Štartovací poplatok uhradia vodiči pri
prezentácii.
• Pre členov SPZ je štartovací poplatok
130,- € a pre ostatných je štartovací poplatok 160,- €.
V prípade neúčasti na memoriáli sa
poplatok nevracia, bude použitý na
uhradenie nákladov spojených s usporiadaním memoriálu. Poplatok sa vráti
len v prípade neprijatia na memoriál
organizátorom z dôvodu veľkého počtu
záujemcov.

Stravovanie:
Raňajky pre vodičov psov, rozhodcov a organizátorov budú zabezpečené na chate
PZ Alekšince. Obedy budú zabezpečené
pri jednotlivých pracoviskách a večere
v kultúrnom dome Alekšince.
Ubytovanie:
Pre rozhodcov a členov čestného predsedníctva je ubytovanie zabezpečené.
Vodiči a ostatní účastníci si ubytovanie
zabezpečia sami.
Možnosť ubytovania:
Penzion Hoffer, Hlohovecká 748,
Nitra-Zbehy.

Názov účtu:
Slovenský poľovnícky zväz,
okresná organizácia Nitra
Banka:
VUB Bratislava, a.s.
Adresa banky:
Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava
IBAN:
SK87 0200 0000 0023 1278 3058
SWIFT:
SUBA SK BX

Prihlášky na MKS prijíma
a potvrdzuje:
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
tel: 02/57203319
e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk

Uzávierka prihlášok:
do 17. septembra 2022
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Allgemeine
Vorschriften
• Hunde-Leiter soll rechtzeitig ankommen, in Jagdkleidung und mit zugehöriger Waffe
• Leiter muss bei der Veterinärkontrolle
gültige Veterinärbescheinigung vorlegen
mit Imfung gegen Tollwut, Staupe-Krankheit, Parvovirose, höchstens 1Jahr und
mindestens 30 Tage gültig
• Leiter vorlegt bei der Verslosung dem
Richter den Ausweis über Herkunft des
Hundes. Der Veranstalter haftet nicht für
Schäden oder Verlust des Hundes
• Fütterung besorgt sich der Leiter
• Die Prüfungen werden gehalten bei
jedem Wetter
• Leiter muss bei der Präsentation den
gültigen Ausweis des SJV vorlegen,
wenn er nicht Mitglied des Vebandes ist,
vorlegt Beweis über Versicherung.
• Die Arbeit von Vorstehhunde wird nach
der gültigen Testordnung und Statut
MKS beurteilt.
• Für Slowakischer Jagdverband Mitglieder die Startgebühr 130,- €. Für andere
beträgt die Startgebühr 160,- €.
Bei Nichtteilnahme an der Gedenkstätte wird die Gebühr nicht zurückerstattet, sondern zur Deckung der mit
der Organisation der Gedenkstätte verbundenen Kosten verwendet. Die Gebühr
wird nur bei Nichtannahme der Gedenkstätte durch den Veranstalter aufgrund
einer Vielzahl von Interessenten zurückerstattet.

Name:
Slovenský poľovnícky zväz,
okresná organizácia Nitra
Name der Bank:
VUB Bratislava, a.s.
Bankadresse:
Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava
IBAN:
SK87 0200 0000 0023 1278 3058
SWIFT:
SUBA SK BX

Meldeschluss
(am 17. September 2022)
und Ausk unft:
Meldezettel annimmt und bestätigt:
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
tel: 02/57203319
e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk
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Doterajší víťazi MKS
Medzinárodné skúšky stavačov o Pohár Kolomana Slimáka:
I. 1994 Trenčín
II. 1995 Senica
III. 1996 Trnava

Sita z Očkovskej doliny

NKS

Asia Kolíňanská perla

NDrS Jozef Gergely, Kolíňany

Ján Liška, Očkov

Mex z Fančali

POI

Marián Korič, Budmerice

Bella z Lovčickej doliny

NKS

lng. Jozef Jursa CSc, Bratislava

Memoriál Kolomana Slimáka
I. 1997 Skalica

Erka od Kaskád

NKS

Štefan Macák, Vištuk

III. 1999 Holíč

II. 1998 Galanta

Eron Bolešová

NKS

Ľubomír Hlavička, Smrdáky

IV. 2000 Topoľčany

Afra z Dubovských luhov

NKS

lng. Jozef Jursa Csc, Bratislava

Dina Šemír

NKS

Marián Korič, Budmerice

Oregtemplomi Kobor

NDrS Otto Banás, Šurany

Ria Pamír

GS

Alice Bilková, ČR

Lot ze Štípek

NKS

Darius Dziuba, PL

Cilka z Okřešic

NKS

Štefan Macák, Vištuk

V. 2001 Bernolákovo
VI. 2002 Bernolákovo
VII. 2003 Nové M. n. Váhom
VIII. 2004 Šaľa
IX. 2005 Bernolákovo

X. 2006 Nitrianska Blatnica Noro zo Starých levíc

NKS

Otto Banás, Levice

Aros z Fančali

NKS

Marián Korič, Budmerice

Branko Kořenice

NKS

Ladislav Banás, Veľké Zálužie

XIII. 2009 Mojmírovce

Famir z Dubovských luhov NKS

lng. Jozef Jursa Csc, Bratislava

XIV. 2010 Dolná Krupá

Eron od Blavy

NKS

Vlastimil Polakovič, Opoj

KS Thor van de Waltakke

NKS

Marcel Driezes, NL

NKS

Rastislav Macek, Bor. Mikuláš

Jasz Dubovských luhov

NKS

Ján Kolenič

Vido z Bilice

NKS

Ladislav Banás, Veľké Zálužie

Erma od Drobného

NKS

Dušan Krajčovič, Cífer

Indi od Blavy

NKS

Ruchovanský Tibor, Bor. Mikuláš

NKS

Ladislav Banás, Veľké Zálužie

XI. 2007 Cífer
XII. 2008 Kolíňany

XV. 2011 Piešťany

XVI. 2012 Nitrianska Blatnica Daffy Čierny Bor
XVII. 2013 Radošina
XVIII. 2014 Kálnica
XIX. 2015 Borský Mikuláš
XX. 2016 Vranov nad Topľou

XXI. 2017 Pata – Sládkovičovo Cyro spod Agátov

NKS

Ondrej Jurčák, Mútne

XXIII. 2019 Opatovská Nová Ves Atreus Via Naturalis

XXII. 2018

Gbely-Adamov

NKS

Karol Tollarovič, Dolné Orešany

XXIV. 2020 Borský Mikuláš

GARITA Mervov dvor

NKS

MVDr. Ľuboš Macháč, Vrbové

KUKO od Blavy

NKS

Jozef Benovic, Dolné Dubové

XXV. 2021 Nové M. n. Váhom
XXVI. 2022 Alekšince

Maura z Potônskej lúky
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Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Kolomana Slimáka
Najnižšie známky pre cenu

Predmet

I.

II.

III.

Koef.

Max.
počet
bodov

Práca na poli
1

Spoločná poľovačka

3

2

1

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

4

3

2

5

20

4

Postupovanie

3

2

1

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

3

2

1

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

3

2

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

3

2

1

2

8

9

Dohľadanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

10

Prinášanie vlečenej pernatej zveri na diaľku v poli

2

2

1

5

20

11

Poslušnosť

3

3

2

5

165

122

98

Spolu

20
196

Práca v lese
1

Prinášanie líšky cez prekážku

2

2

1

2

8

2

Posliedka

2

2

1

4

16

a) vodič
b) oznamovač

3
3

2
2

2
2

6
8

24
32

c) hlásič
d) hlasitý oznamovač

3
3

2
2

2
2

8
8

32
32

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri:
3

4

Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

3

2

2

5

20

5

Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

3

2

2

5

20

6

Vyháňanie zveri z húštin

2

2

1

3

12

7

Sliedenie

3

2

2

3

12

8

Chuť do práce s líškou

3

2

1

4

16

9

Správanie sa na stanovišti

3

2

1

2

8

10

Vodenie na remeni

3

2

1

2

8

11

Poslušnosť

5

Spolu

3

2

2

145

103

86

20
172

Práca vo vode
1

Naháňanie v tŕstí

2

2

1

3

12

2

Dohľad. zastrelenej kačice v tŕstí

2

2

1

4

16
12

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

3

2

1

3

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

3

2

2

3

12

5

Sliedenie v tŕstí za živou kačicou

3

2

1

5

20

6

Poslušnosť

3

Spolu

2

2

1

70

50

42

12
84

Prinášanie
1

Prinášanie pernatej zveri

3

3

2

4

2

Prinášanie srstnatej zveri

3

2

2

4

16
16

3

Prinášanie škodlivej zveri

2

2

1

4

16

Spolu

38

30

20

48

Najnižší počet bodov pre cenu

418

305

250

500

Cena:

Počet bodov spolu:
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Schiedsrichtertisch für das Memoriál Kolomana Slimáka
Minimale Preisnote

Fach

I.

II.

III.

Koeffizient

Leistungs-note

FELDARBEIT
1

Gesellschaftsjagd

3

2

1

5

20

2

Suchen

3

3

2

5

20

3

Vorstehen

4

3

2

5

20

4

Manieren und am Wild nachziehen

3

2

1

4

16

5

Nase (Geruch)

3

3

2

8

32

6

Ruhe am Federwild

3

2

1

2

8

7

Ruhe am Haarnutzwild

3

2

1

3

12

8

Schussfestigkeit

3

2

1

2

8

9

Verlorensuchen vom erschossenen Feder- und Haarnutzwild

3

2

2

5

20

10

Federwildschleppe

2

2

1

5

20

11

Gehorsam

3

3

2

5

20

165

122

98

Insgesamt

196

WALDARBEIT
1

Bringen vom Fuchs über die Hindernis

2

2

1

2

8

2

Pirschjagd

2

2

1

4

16

Arbeit auf der künstlichen Schweißfährte
3

a.) Riemenarbeit
b.) Totverbeller

3
3

2
2

2
2

6
8

24
32

c.) Totverweiser
d.) lauter Totverweiser

3
3

2
2

2
2

8
8

32
32

4

Fuchsschleppe

3

2

2

5

20

5

Hasenschleppe

3

2

2

5

20

6

Stöbern des Wildes aus der Busch

2

2

1

3

12

7

Buschieren

3

2

2

3

12

8

Arbeitswille mit dem Fuchs

3

2

1

4

16
8

9

Benehmen am Stand

3

2

1

2

10

Leinenführigkeit

3

2

1

2

8

11

Gehorsam

3

2

2

5

20

145

103

86

Insgesamt

172

WASSERARBEIT
1

Stöbern ohne Ente im deckungsreichen Gewässer

2

2

1

3

12

2

Verlorensuchen im deckungsreichen Gewässer

2

2

1

4

16

3

Arbeitswille im Tiefwasser

3

2

1

3

12

4

Apportieren einer erlegten Ente aus tiefem Wasser

3

2

2

3

12

5

Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer

3

2

1

5

20

6

Gehorsam

2

2

1

3

70

50

42

Insgesamt

12
84

APPORTIEREN (BRINGEN)
1

Apportieren vom Federwild

3

3

2

4

16

2

Apportieren vom Haarnutzwild

3

2

2

4

16

3

Apportieren vom Schadenwild

2

2

1

4

38

30

20

48

Minimale Punktezahl für einen Preis

418

305

250

500

Preis:

Gesamte Punktezahl:

Insgesamt

16

Punktezahl
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Štatút Memoriálu
Kolomana Slimáka
Memoriál Kolomana Slimáka je
vrcholovým
medzinárodným
podujatím stavačov na Slovensku. Organizuje sa spravidla každý rok, pod záštitou
SKJ a FCI, na počesť nestora slovenskej
poľovníckej kynológie.
Na memoriál možno prihlásiť stavače
každého plemena a veku, zapísané
v plemenných knihách uznaných FCI.
Štartovať môže maximálne 22 stavačov,
z toho maximálne 11 zo zahraničia.
Stavače v majetku vodičov zo SR musia
mať
absolvované
všestranné
skúšky. Prihlášky na memoriál prijíma
Kynologický odbor SPZ. Výber psov robí
Kynologická rada SPZ. Pri výbere psov
majú prednosť jedince, ktoré absolvovali
Memoriál Jozefa Kadleca v príslušnom
roku a jedince, ktoré absolvovali
medzinárodné skúšky stavačov v SR
v I. cene (rozhodujúce je lepšie umiestnenie na MJK a medzinárodných skúškach),
ako aj jedince, ktoré už MKS absolvovali,
ak nezískali titul Víťaz MKS (prednosť
majú jedince, ktoré na MKS ešte neštartovali). V prípade prihlásenia sa nižšieho
počtu stavačov zo zahraničia doplní sa
celkový počet o účastníkov zo Slovenska.
Psy zahraničných účastníkov musia mať
absolvované akékoľvek skúšky z výkonu
pre psy poľovných plemien. Na skúškach
sa skúšajú disciplíny v zmysle skúšobného poriadku pre toto podujatie.
Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet
bodov v I. cene, získa titul Víťaz Memoriálu K. Slimáka a v prípade kontinentálneho stavača mu môže byť priznané
čakateľstvo na medzinárodného šampió-

na práce – CACIT. Kontinentálny stavač,
ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý
v poradí, môže získať Reserve CACIT.
Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, môže získať
čakateľstvo na šampióna práce SR
– CACT, druhý v poradí z plemena
s umiestnením v I. cene môže získať
Reserve CACT. V prípade rovnakého
umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného
poriadku.
Jedinec, ktorý získa z niektorého predmetu známku vyraďujúcu ho z ocenenia,
môže pokračovať ďalej, nezaraďuje sa
však do celkového poradia psov.
Slovenský poľovnícky zväz prispieva na náklady spojené s usporiadaním
MKS vo výške schválenej Prezídiom
SPZ a môže jeho usporiadaním poveriť
ktorúkoľvek členskú organizáciu SPZ.
Vodiči psov sa na skúškach zúčastňujú
na vlastné náklady. Štartovací poplatok
bude uvedený v propozíciách skúšok pre
príslušný rok.
V prípade podania protestu proti
porušeniu skúšobného poriadku musí
vodič zložiť finančnú záruku 70,- €, ktorá
sa mu vráti len vtedy, ak hlavný rozhodca uzná oprávnenosť protestu. Protest
možno podať najneskoršie do vyhlásenia
výsledkov skúšok.
Štatút platí od 1. 1. 2016.
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Statut von Memorial
Koloman Slimák
Memorial von Koloman Slimák gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen
der Jagdhunde in der Slowakei. Es wird
jedes Jahr organisiert, unter der Schirmherrschaft SKJ und FCI, zu Ehren Nestors
der slowakischen Jagt Kynologie.
Zu Memorial kann alle Vorstehhunde
von verschiedener Rasse und Alter anmelden, die in
Zuchtbücher eingeführt sind und von
FCI anerkannt. Man kann höchstens 22
Vorstehhunde starten, davon 11vom Ausland. Vorstehhunde aus der Slowakei haben die Pflicht allgemeine Prüfungen zu
absolvieren.
Die Anmeldungen werden von Kynologie-Abteilung SPZ akzeptiert. Die Hund
Auswahl realisiert die Kynologie rät SPZ.
Bei der Hundeauswahl haben Priorität
die Hunde, die Memorial von Josef Kadlec
im gegebenen Jahr absolviert haben und
Hunde, die Internationale Prüfungen von
Jagdhunde im 1.Preis haben- entscheidend ist die beste Platzierung. Man kann
auch solche Hunde anmelden, die schon
MKS absolvierten, aber keinen Titel Gewinner bekommen. Priorität haben Hunde, die noch nichtan MKS starteten. Im
Fall, dass aus dem Ausland nicht genug
Hunde angemeldet werden, werden Hunde aus der Slowakei ergänzt.
Ausländische Jagdhunde müssen
auch irgendeine Prüfungen absolvieren.
Auf den Prüfungen
werden solche Disziplinen geprüft, die
diese Veranstaltung erfordert.
Vorstehhund, der höchste Punktzahl
gewinnt, wird Gewinner Memorial von

K. Slimak, im Fall des kontinentalen Vorstehhunds kann die Erwartung auf International-Meister der Arbeit CACIT anerkannt werden. Kontinental-Vorstehhund,
der im 1. Preis als der Zweite war, kann
gewinnen Reserve CACIT.
Der beste Hund aus jeder Rasse, im
1. Preis platziert, kann Reserve CACT bekommen.
Der Hund, der in bestimmten Testen
ist erfolglos, kann weiter fortsetzen, aber
wird nicht in Gesamtwertung von Hunde
eingezahlt.
Organisation des Wettbewerbs wird
vom Slowakischen Jagdverband finanziert. Die Finanzielmittel werden vom
Präsidium SJV bestätigt.
Hunde-Leiter nehmen an Prüfungen
auf eigene Kosten teil. Startgebühr wird
in Prüfungsdokumenten bestimmt. Im
Fall des Einspruchs muss der Hundeleiter
finanzielle Garantie 70 € geben. Über die
Sache entscheidet der Richter.
Statut gilt von 1. 1. 2016.

17

MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA

Alekšince
Obec o rozlohe 1 507 ha sa
rozprestiera severozápadne
od Nitry, na ceste medzi Nitrou a Hlohovcom. Vzdialená
je 15 km od obidvoch miest.
Alekšince sa rozprestierajú v údoliach a kopcoch na
juhozápadnom okraji Nitrianskej
sprašovej pahorkatiny, ležia na úrodnej pôde Nitrianskeho okresu. Celý chotár
sa nachádza na aluviálnej rovine a pahorkatine. Z veľkej časti tvorí tento odlesnený
rovinný až pahorkatinový chotár poľnohospodárska pôda v malom množstve
sú zastúpené vinice. Cez stred obce tečie
z juhozápadu na severovýchod potok
Andač napájaný ďalšími piatimi malými
prítokmi
prameniacimi
v
bočných
dolinách, ktorý ústí do riečky Radošinka.
Tento vodný tok je pravostranný prítok
rieky Nitra.
V súčasnosti má obec 1 725 obyvateľov,
prevažne Slovákov. Z jazykového hľadiska patria Alekšince do oblasti, v ktorej sa
hovorí prevažne trnavským nárečím. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne

poľnohospodári a roľníci. Obec je splynofikovaná, s vlastným zdrojom
vody a celoobecným rozvodom
vodovodnej
siete. Obec Alekšince vyvíja
maximálne úsilie v získavaní
dotácii z euro fondov, čoho je
dôkazom napríklad rekonštrukcia základnej školy, obecného úradu,
kultúrneho domu, zatraktívnenie centra
obce, vybudovanie chodníkov, budovanie
kanalizácie, detského ihriska, výsadba
zelene a mnoho ďalších. Obecný úrad
a matričný úrad sídlia v budove bývalej
základnej školy spolu s materskou školou.
V budove sa nachádza aj zdravotné stredisko a lekáreň. V blízkosti obecného úradu sa
nachádza kultúrny dom, ktorý využívajú
nielen domáci, ale aj občania z okolitých
obcí. V obci sa nachádza základná škola
s materskou školou. Veľmi dobre je v obci
zabezpečená obchodná sieť a pohostinské
a reštauračné služby. Rôzne spoločenské,
športové a kultúrne podujatia sa organizujú v prekrásnom areáli Miestneho
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kynologického klubu, kde svoje športové
výkony predvádzajú naši štvornohý priatelia – psy. Ozdobou obce je miestny futbalový areál. Nachádza sa v ňom aj oddychový kútik pre najmenších.
Historickou
dominantou
obce
je
Kostol sv. Anny, matky Panny Márie
z 18. Storočia. Tu sa každý rok v rámci Dní
svätého Huberta“ koná Svätohubertská
omša. Obec žije pomerne bohatým kultúrno-spoločenským životom, čoho dôkazom
je početná skupina združení aktívnych
občanov so širokým poľom pôsobnosti.
Jedným z najstarších, najlepšie organizovaných a najaktívnejších spolkov
v obci Alekšince je miestne Poľovnícke
združenie. PZ Alekšince poľovne obhospodaruje 1457 ha. Súvislý les sa v revíri
nenachádza, avšak vyskytujú sa tu menšie
remízky, ktorých plocha sa intenzívnou
poľnohospodárskou výrobou neustále
zmenšuje. V remízkach sú vhodné pod-

mienky na chov zajaca, bažanta a srnčej
zveri. Avšak najvýznamnejšou časťou
revíru sú vodné plochy Alekšinských
rybníkov, ktoré zabezpečujú dobré podmienky pre chov malej zveri. Členovia PZ
Alekšince neustále pracujú na zviditeľňovaní poľovníctva, ochrany prírody a zveri.
PZ sa prezentuje nie len zazverovaním
revíru, prikrmovaním zveri, upravovaním
krmeľcov, ale aj prácou s mládežou – vedie
krúžky mladých poľovníkov. Pravidelne
organizuje spoločenské akcie, poľovnícke
plesy, zaviedlo tradíciu „Dni svätého Huberta“, ktoré sú spojené so slávnostnou svätohubertskou omšou. Dôležitou súčasťou
práce PZ Alekšince sú aj kynologické
podujatia. Niektorí členovia PZ sa zoberajú
výcvikom poľovných psov a ďalší
reprezentujú združenie na streleckých akciách. Poľovníci sa aktívne podieľajú aj na
príprave mnohých aktivít obce Alekšince.
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Jelenec
Obec Jelenec (tiež Gýmeš,
Ghymes, Dymes a Gímes)
leží
pod
juhovýchodnými výbežkami pohoria Tribeč v nadmorskej
výške 192 m n.m. Z hľadiska
územnosprávneho členenia
patrí do Nitrianskeho kraja
a Nitrianskeho okresu. Jeho územie je tvorené bohatými horninami
a minerálmi. Je to typický kraj s bohatým
výberom rastlinných a živočíšnych
druhov. Jeho lesy tvorí hlavne dub,
cer, hrab a brest. Rastie tu množstvo
chránených rastlín, napr. veľmi vzácny
rešetliak skalný. V štátnej prírodnej
rezervácii Gaštanica rastie gaštan jedlý,
ktorého porast bol vysadený v druhej
polovici 13. storočia a v súčasnosti sú
jeho súčasťou aj 300 až 500 ročné mohutné exempláre stromov. Veľmi vzácne
stromy boli v parku okolo kaštieľa grófa
Forgácha, ale dnes ich tu zostalo len zopár. Z úžitkovej zveriny sa tu vyskytuje
zver jelenia, srnčia a zajac, ale aj muflón,
ktorý tu bol udomácnený Forgáchovcami
koncom minulého storočia. V 19. storočí
tu bola založená muflónia obora, ktorej
stav bol vypustený do prírody. Stáda muflónov obývajú okolité pohoria až dodnes.
Výber vtáctva je veľký a bohaté je aj vodné
vtáctvo (divá kačka, hus, volavka popolavá a i.).
Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z r. 1113, ked’ názov obce Gýmeš
sa uvádza v súpise majetkov zoborského
kláštora benediktínov. O pôvode názvu
obce je niekoľko teórií, z ktorých najpravdepodobnejšia tvrdí, že je tvorený zo slova “gím”= jeleň. Podľa jeleňa – Jelenec si
poslovenčil názov obce až 1. X. 1948.

Jelenec má bohatú históriu, o ktorú
sa významnou mierou zaslúžil rod
Forgáchovcov.
Forgáchovci
boli
náruživými poľovníkmi. Ich zbierku
v kaštieli tvorilo 1756 trofejí. Rodina
Forgáchovcov bývala v obci do roku 1919.
Dnes patrí Jelenec k moderným
obciam a krajinné prostredie obce
poskytuje výborné rekreačné možnosti
hlavne v nadväznosti na tunajší horský
terén, na zrúcaninu hradu a dve jazerá.
Sú tu vynikajúce možnosti pre hubárov,
poľovníkov a rybárov.
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Žirany
Obec Žirany leží v nadmorskej výške 250 m,
na celkovej rozlohe 1556
hektárov, pri úpätí 618 m
vysokej Žibrice, významnej
archeologickej lokalite. Na
vrchu je praveké hradisko,
v jej masíve sú jaskyne a priepasti, z ktorých najznámejšia je
Suticka. Zo severu je obec obkolesená
lesmi pohoria Tribeč v tvare podkovy.
Vysoké položenie obce, okolité hory a studený vietor od Suticky významne ovplyvňujú celkový ráz počasia v obci. Žirančania sa odjakživa živili obrábaním nie
veľmi kvalitnej pôdy, drevorubačstvom
a pálením vápna.
Prvá písomná zmienka o obci Žirany pochádza z 12. Storočia, kedy sa v tzv.
Zoborskej listine uvádza medzi majetkami benediktínskeho opátstva svätého
Hypolita na Zobore. V roku 1379 sa tu
dokonca pestovalo veľmi kvalitné hrozno a víno z tohto hrozna sa vozilo do Ostrihomu. Obec Žirany má dávnu tradíciu
výroby vápna. Už začiatkom 15. storočia
sa v chotári obce Žirany spomínajú pece
na pálenie vápna. Samotná história
Vápenky v Žiranoch sa začala písať v roku
1956, kedy bola zahájená aj jej výstavba. Samotná výroba vápna začala 28. 08.
1959. Už počas výstavby začala Vápenka

Žirany s výdatnou pomocou pri budovaní obce Žirany. Obec Žirany patrí medzi
prvé z obcí, v ktorých bola
za finančnej a materiálnej
pomoci vápenky zavedená
elektrická energia, zemný
plyn a voda. Technológia
vodárne vo vlastníctve vápenky
bola pre obec odovzdaná za symbolickú
cenu.
Vzácnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z roku 1939.
PZ Žirany – Jelenec bolo schválené
Lesným úradom v Nitre v roku 1994.
Celková výmera takto uznaného revíru je 2605 ha, z toho 1869 ha poľnohospodárskej pôdy a 736 ha lesnej pôdy.
Každý úsek vykonáva hospodárenie,
ochranu a lov zveri na svojom úseku, za
čo je zodpovedný výbor úseku. Plánovanie a vykonávanie chovu zveri sa uskutočňuje podľa výmery lesnej a poľnej
plochy a bonity zatriedenia jednotlivých
úsekov. Plán lovu jelenej zveri je z hľadiska lesnej plochy a jej bonity stanovený
percentuálne 80% pre úsek Žirany a 20%
pre úsek Jelenec.
Každý rok organizujeme poplatkovú
poľovačku diviačej zveri, pre poľovných
kamarátov a po poľovačke nasleduje príjemné posedenie.
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Nitra
Nitra (maď. Nyitra, nem. Neutra)
je mesto ležiace v Nitrianskom kraji
vzdialené asi 75 km východne od
hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou
rovnomenná rieka Nitra. Panorámu
Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej
strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala,
Vŕšok, Kalvária, Borina, Čermáň, spolu
s
Martinským
vrchom.
Nitra
je
najstarším mestom na Slovensku,
prvé potvrdené historické zmienky sú
z roku 828. Je po nej pomenovaná planétka (9543) Nitra. Počtom obyvateľov je
šiestym najväčším mestom na Slovensku.
Nitriansky hrad je dominanta mesta, najznámejšia
kultúrna pamiatka. Hradný
komplex pozostáva z katedrály, biskupského paláca, fortifikačných hradieb
a hospodárskych budov.
Potvrdené písomné správy
o
hradisku
pochádzajú
z roku 871 a záznamy v Maurovej kronike z polovice 11.
storočia už spomínajú baziliku
svätého Emeráma, ktorá dodnes tvorí
súčasť hradného komplexu z 11. storočia,
v 15. storočí prestavaný a upravovaný
ešte v období baroka. Od roku 1962 je súbor hradných stavieb národnou kultúrnou pamiatkou.
Nitra je mestom mimoriadneho historického významu. Počiatky jej osídlenia siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy
na území mesta. Už pred 30 000 rokmi
bola husto osídleným územím. Osady
prvých roľníckych obyvateľov boli na
území mesta už takmer pred 6 000 rokmi.

Už z 9. storočia pochádzajú vykopávky
bohato vybavených pohrebísk. Archeologický prieskum doložil existencie niekoľkých románskych cirkevných stavieb.
V prvej tretine 9. storočia tu sídlilo
knieža Pribina, mesto bolo vtedy jedným
z centier Veľkej Moravy. Nitrianska
aglomerácia bola v čase Veľkej Moravy a po veľkomoravskom období väčšia
ako dnešné mesto. V Nitre sa nachádza
prvý známy kresťanský kostol strednej
a východnej Európy, ktorý bol postavený
v roku 828. V ranom stredoveku mesto
zažilo svoj rozkvet počas vlády Svätopluka, ktorý bol nitrianskym
kniežaťom cca. od 850 do
871 a potom vládca Veľkej
Moravy do roku 894. Za
vlády Svätopluka v rokoch
880-881 na Zobore postavili prvý známy kláštor na
Slovensku. Svätý Cyril a
Metod, tvorcovia hlaholiky
sa aktívne podieľali na rozvoji cirkvi a prvej známej
diecézy na území Slovenska.
Bazilika, ktorá bola objavená pod
nitrianskym hradom je možno oným
prvým kresťanským kostolom západných a východných Slovanov z roku
828. Po zániku Veľkej Moravy mesto
Nitra a Nitriansky hrad boli postupne
predmetom dobýjania, systematického
ruinovania
vo
vojnách
a
protihabsburských stavovských povstaniach.
Od konca 10. storočia (okrem 10011030) mesto patrilo Arpádovcom, okolo
roku 1083 alebo 1100 bolo obnovené Nitrianske biskupstvo. Roku 1248 sa Nitra
stala kráľovským mestom, o štyridsať
rokov neskôr ale kráľ mesto a hrad daroval
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nitranskym biskupom. Premena Nitry
z kráľovského mesta, na mesto zemepanské mala ďalekosiahle dôsledky. Mesto sa dostalo do nižšej právnej kategórie,
no ako biskupské sídlo a významný hrad
bola i naďalej významným centrom.
V rokoch 1633 - 34 ju okupovali Turci pri svojich výbojoch.
Od polovice 18. storočia bola Nitra od
vojenských útrap ušetrená, čo umožnilo obnovu mesta a úpravy hradu, najmä
katedrály.
V dôsledku stavebného rozvoja, počet
obyvateľov v 19. storočí prevýšil 10 000
a správa sa stala zložitejšou. V roku 1873

sa Nitra stala mestom so zriadeným
magistrátom na čele s primátorom
a početným obecným zastupiteľstvom.
Ďalší rozvoj mesta bol silne ovplyvnený
dvoma svetovými vojnami. V novej Česko-slovenskej republike sa Nitra stala
sídlom župy. Po druhej svetovej vojne
nastalo obdobie búrlivého stavebného
rozvoja, počas ktorého boli však zničené
mnohé
architektonické
pamiatky.
Nitra však získala mnohé školy, vedecké
i kultúrne ustanovizne a stala sa centrom slovenského poľnohospodárskeho
školstva, vedy a výroby.
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