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lub chovateľov maďarských stavačov bol zalo-

žený na ustanovujúcej konferencii 24. marca 

1973 v Bratislave, na ktorej sa zúčastnilo 16 delegá-

tov.

Založenie klubu sa podarilo najmä vďaka neúnavnej 

snahe Petra Lukásza za podpory F. Sigeta, K. Slimáka 

i ďaľších zanietených chovateľov vyžiel (v tom čase 

často označovaných ako žlté stavače). Peter Lukász 

sa stal i prvým predsedom klubu. Do vedenia klubu 

boli ďalej zvolení MUDr. Š. Forgáč z Prahy (pod-

predseda), MUDr. A. Mészáros (hlavný poradca 

chovu), Š. Hrnčár (výcvikár), A. Chlup (matrikár), 

A.  Dedák (ekonóm), Ing. P. Répás (tajomník) a člen-

mi výboru boli aj MVDr. J. Michálek z Kroměříža, 

V. Schultz a J. Funk. Novovzniknutý klub mal celo-

štátnu pôsobnosť (v rám ci Českoslo venska), i keď re-

gistrovaný bol pri Slovenskom poľovníckom zväze 

so sídlom v Bratislave. 

Klub mohol od začiatku budovať na výsledkoch viacerých úspešných chovateľov, kedže his-

tória chovu maďarských stavačov na Slovensku siaha oveľa ďalej ako samotné založenie klu-

bu, ktoré bolo vyvrcholením chovateľských snáh. 

Medzi najznámejšie chovateľské stanice v tomo období patrili Selle, Z Považia, Zo Zlat-

nej, Mavídio, ...

Klub chovateľov maďarských stavačov bol od začiatku svojej existencie veľmi aktívny. Presa-

dzoval jednoznačné a prísne chovateľské podmienky a každoročné hodnotenie dosiahnu-

tých výsledkov. Ešte v roku 1973 (18. augusta) sa uskutočnila v Šamoríne v rámci oblastnej 

výstavy prvá špeciálna výstava maďarských stavačov. Zúčastnilo sa na nej 62 jedincov (40 

MKS, 22 MDS). O necelý mesiac nato sa konali v Kalinkove prvé JSS určené špeciálne pre 

plemená maďarských stavačov. O rok neskôr sa 13. októbra uskutočnila v Šali-Veči prvá sú-

ťaž o Putovný pohár KCHMS. Tieto akcie, ktoré klub organizoval pravidelne mali veľký 

ohlas medzi kynológmi.

K

Z HISTÓRIE...

Peter Lukász
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Už v prvom roku mal klub cez 150 členov a o rok neskôr sa členská základňa rozrástla až na 

250 členov. 

Podarilo sa rozširovať stavy MKS a MDS – v roku 1976 bolo na Slovensku okolo 250 krát-

kosrstých a 160 drôtosrstých vyžiel, z toho asi 2/3 poľovne upotrebiteľných.

V roku 1978 sa stal predsedom klubu MUDr. Alexander 

Mészáros, ktorý od založenia klubu vykonával funkciu 

hlavného poradcu chovu. Predsedom klubu bol až do 

svojej smrti v marci 1997. Dr. Mészáros bol významným 

klubovým činovníkom. Okrem svojich funkcionárskych 

povinností mal na starosti aj vydávanie klubového spra-

vodaja a vedenie klubovej kroniky. Bol rozhodcom pre 

posudzovanie exteriéru i výkonu maďarských stavačov. 

V jeho práci mu výdatne pomáhala aj manželka Alžbeta, 

ktorá bola neskôr matrikárkou a je dodnes členkou klubu 

a aktívne sa zaujíma o dianie v klube.

Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov sa ustálil po-

čet členov, ktorý sa medziročne pohyboval medzi 150-180. 

Chovateľský potenciál bol dopĺňaný i importom sľubných jedincov zo zahraničia. Je zau-

jímavé vedieť, že v prvých rokoch prevažovali medzi chovnými jedincami drôtosrsté vyžly 

a dokonca i prvých skúšok sa zúčastňovali prakticky len drôtosrsté jedince. Takýto stav do-

minancie najmä po pracovnej stránke trval prakticky až do polovice 90-tych rokov.

Hneď v prvých rokoch bola zavedená dôsledná evidencia chovateľského materiálu, pod-

porená neskôr i zavedením povinného tetovania zo strany SPZ v roku 1976.

Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov došlo k určitej chovateľskej stagnácii, klub 

zápasil s nízkym počtom vrhov, čo bolo spôsobené nízkou aktivitou chovateľov, ale aj níz-

kym počtom chovných jedincov. Vedeniu klubu sa však podarilo aktivizovať chovateľov 

a koncom 80-tych rokov boli dosiahnuté rekordné počty vrhov.

Klub sa od svojho vzniku prezentoval výbornými výsledkami na výstavách, čoho dôkazom 

je aj získanie medzinárodných šampiónov krásy pre sučku MKS ASTA z Partizánske rokle  

a psa MDS MAX z Považia v roku 1975. ASTA získala tento titul ako vôbec prvá sučka MKS 

v Európe. Navyše obidvaja boli i všestrannými psami. 

MUDr. Alexander Meszáros

Na tieto úspechy neskôr nadviazalo 

množstvo ďalších jedincov MKS i MDS. 

Bližšie informácie o niektorých z nich budú 

zmienené v ďaších kapitolách.

Putovný pohár KCHMS sa v prvých ro-

koch konal v rozsahu JSS, a od roku 1976 

bola do neho zahrnutá disciplína – skúška 

ostrosti. 

Klub od začiatku rozvíjal kontakty so 

zahraničnými klubmi a jeho členovia sa 

pravidelne zúčastňovali skúšok a výstav, aj 

v zahraničí. 

V roku 1983 bol Putovný pohár nahra-

dený Celoštátnou súťažou maďarských sta-

vačov, ktorá sa konala aj s medzinárodnou 

účasťou a od roku 1987 bola táto súťaž na-

hradená Medzinárodnými skúškami ma-

ďarských stavačov, ktoré zahŕňali poľnú 

a vodnú prácu v rozsahu JSS a VP, doplne-

né o skúšku ostrosti. Tieto medzinárodné 

skúšky sa konali podľa potreby a záujmu 

v 2-3 ročných intervaloch. Skúšky dávali 

priestor k porovnaniu kvality vyžiel v stre-

doeurópskom priestore, k diskusii o chova-

teľských problémoch i na vytváranie no-

vých kontaktov. 

Svojimi dobrými výsledkami a aktivita-

mi si náš klub vydobil významné miesto 

medzi chovateľskými klubmi na Slovensku 

i v zahraničí. 

Klub musel tiež reagovať na spoločenské 

zmeny dôsledkom ktorých bolo po rozde-

lení Československa vytvorenie samostat-

ného klubu v Česku v roku 1993.

Kluby však ďalej spolupracovali a mno-

ho čechov zostalo aj členmi nášho klubu.

Od roku 1997 bolo zavedené povinné 

vy šetrenie dysplázie bedrových kĺbov (kto-

ré bolo v 80-tych rokoch vykonávané len 

sporadicky) a do chovu sa mohli dostať len 

jedince s výsledkom 0/0.

J. Michálek, Višmáder, Doubek, P. Lukász, 
K. Slimák, I. Slimák, A. Chlup, Š. Hrnčár

Š. Forgáč, J. Michálek, P. Lukász, M. Macky, 
A. Mészáros, Š. Hrnčár, A. Chlup
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Po smrti MUDr. Mészárosa sa na jeho 

počesť začal organizovať memoriál ako pri-

rodzené pokračovanie medzinárodných 

skú šok pre maďarské stavače a do roku 

2007 sa konal každoročne. Skúška ostrosti 

bola nahradená disciplínou prinášanie líš-

ky cez prekážku. Od roku 2007 sa memo-

riál koná s dvojročnou periodicitou. 

Náš klub je spoluzakladateľom Európ-

skeho Vizsla klubu (EVC), ktorého ustano-

vujúca schôdza sa uskutočnila v Bernolá-

kove 13. októbra 2001 (počas konania Eu-

rópskeho pohára. EVC bol založený ako 

voľné združenie klubov pôsobiacich na 

území Európy, ktorého hlavným cieľom je 

spolupráca pri chove a výcviku. Predseda 

a tajomník EVC sú delegovaní klubom kra-

jiny, ktorá v danom roku organizuje EP.

Pre pozdvihnutie pracovnej úrovne 

psov, klub prakticky od začiatku pravidelne 

organizoval pre svojich členov inštruktáže 

pod vedením skúsených cvičitelov.

Reakciou na zrušenie skúšok ostrosti 

bolo zo strany klubu zavedenie chovných 

skúšok ako povinné kritérium podmienok 

chovnosti. Od roku 2011 sa chovné skúšky 

konajú na počesť  Petra Lukásza, zakladajú-

ceho člena a prvého predsedu klubu.

V roku 2012 začal klub organizovať 

(v rokoch, v ktorých sa nekoná MAM), klu-

bové JSS s udeľovaním CACT, ktoré sa 

konajú ako Memoriál Štefana Hrnčára.

Časť ocenených členov pri príležitosti 35. výročia založenia klubu:
Š. Hrnčár, Z. Mehés, J. Medovarský, E. Nagy, A. Zechmeister, O. Banás a P. Molnár

Medzi aktívnych členov klubu patrili v prvých desaťročiach aj A. Motesíky, J. Horváth, 
A. Meszárosová, O. Orban, A. Gaál, P. Répás, Š. Parčetich, Ľ. Méry, L. Meszáros, V. Buják, 
F. Varga, K. Szobi, A. Kürthy,  V. Klučka, A. Kollár a ďalší.  

Je potešiteľné, že výcviku i chovu sa 

v poslednej dobe venuje aj veľa mladých ľu-

dí, častokrát mimo okruhu poľovníkov, no 

v nejednom prípade ich práve práca s vyž-

lou doviedla aj k absolvovaniu poľovníc-

kych skúšok.

Zaviedli sme hodnotenie najlepších vý-

konov psov o putovný pohár klubu, ako aj 

podporu pre vodičov pri reprezentácii na 

skúškach v zahraničí.

Aktívne pristupujeme k propagácii klu-

bu a plemien maďarských stavačov v rámci 

podujatí SPZ a SPK, ako napr. expozície 

v rámci celoštátnych výstav Poľovníctvo a 

príroda, alebo prezentácie v rámci poľov-

níckych dní v rôznych regiónoch.

Počas 40-ročnej existencie pôsobilo vo ve-

dení klubu množstvo pracovitých a obeta-

vých ľudí. Nie je možné na tomto mieste 

vymenovať všetkých, ani ich zásluhy. As-

poň základný prehľad funkcionárov a čle-

nov výboru je uvedený na záver tejto kapi-

toly. 

I. ročník memoriálu Štefana Hrnčára sa konal 
v jeho domovskom PZ v Šali-Veči. Na snímke 
vedľa MVDr. A Zechmeistra syn p. Hrnčára.

Od roku 2012 pracuje výbor klubu v zložení: predseda František Varga, podpredseda Jozef Stribik, 
tajomník Ing. Miroslav Uhrík, poradca chovu Peter Dobrý, výcvikár Marián Macky, 
ekonóm Ing. Michal Čech a matrikárka Lucia Kalužová.
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Predseda
Peter Lukász (1973-77), MUDr. Alexander Mészáros (1978–96), 
Ing. Alexander Kürthy (1997–99), František Varga (2000–06, 2009–2012),
Alexander Kiss ml. (2007–08)

Podpredseda
MUDr. Štefan Forgáč (1973–89), Pavel Navrátil (1990–93), 
Arpád Motesíky (1994–96), MVDr. Oto Orban, CSc. (1997–98), 
František Varga (1999), Štefan Hrnčár (2000–11), Jozef Stribik (2011–)

Tajomník

Ľudovít Tóth (1973),  Zoltán Méhes (1974), Ing. Pavel Répás (1975–77), 
Tibor Pozsonyi (1978-79), Ing. Ján Medovarský (1980–82),  
Alexander Chlup (1983–92), Koloman Szobi (1993–95), 
MVDr. Otto Orban (1996), Ivan Mátis (1998), Attila Takács (1999–2008), 
Ing. Miroslav Uhrík (2009–)

Poradca 
chovu

MUDr. Alexander Mészáros (1973–77, 95), MVDr. Jiří Michálek (1978–94), 
MVDr. Ondrej Gaál (1996–2000), MVDr. Koloman Kertész (2001–04), 
František Varga (2005), Peter Dobrý (2006–)

Výcvikár
Štefan Hrnčár (1973–82), Otto Banás (1983–90), PhDr. Peter Molnár (1991–96), 
František Varga (1997–98), Jozef Stribik (1999), Alexander Kiss ml. (2000–06), 
Július Buza (2007–), Ing. Tomáš Nehera (2009–11), Marián Macky (2012–)

Matrikár
Alexander Chlup (1973–82), Alžbeta Mészárosová (1983–99), 
Ladislav Mészáros (2000–01), Július Zsilinski (2002–08),  
Andrea Petríková (2009–11), Lucia Kalužová (2012–)

Ekonóm
Alexander Dedák (1973–7), Jozef Méry (1978–79), Vojtech Antal (1980–88, 1996–
2011), Pavel Morvai (1989–90),  Ing. Magdaléna Szobiová (1991–), 
Ing. Magdaléna Žigová (1995), Ing. Michal Čech (2012–)

Členovia

MVDr. Jiří Michálek (1973–77), Vendelín Schultz (1973–77), 
Jozef Funk (1973–77), Jozef Lammer (1973–74), Ing. Ján Medovarský (1978–79), 
Ing. Ľudovít Monyok (1978–82), Jozef Macky (1978–88), 
Slavomír Volprecht (1078–79), Dezider Majerčík (1980–82), 
Miroslav Zachoval (1980–88), Štefan Hrnčár (1983–99), Ladislav Sluka (1983–88), 
Jozef Bučko (1983–88), Pavel Navrátil (1989), Ing. Martin Fabo (1989), 
Vilam Lukáč (1989, 1991–94), MVDr. Petr Březina (1989–90), 
Imrich Kótra (1994, 96), Ing. Alexander Kürthy (1996),  František Varga (1996), 
František Csókás (1997–2000), Juraj Čigáš (1997–2008), 
MUDr. František Mészáros (1997–99, 2001–04), PhDr. Peter Molnár (1997), 
Arpád Motesíky (1997), Jozef Stribik (1997–98), Ing, Zsolt Takács (1997), 
Ľudovít Hajmássy (1998), Ladislav Kuraly (1998), Alžbeta Mészárosová (2000), 
Ing. Alexander Kürthy (2000–04), Ing. Lotta Blaškovičová (2001–08), 
Mgr. Ladislav Balogh (2001–04), Ivan Mátis (2004–08), Zoltán Hupka (2004–08), 
Ing. Miroslav Uhrík (2004–08), Peter Dobrý (2005), Zoltán Nagy (2007–10), 
Ing. Tomáš Nehera (2007–08), Vladimír Šlinský (2009–10),  Jozef Demčák (2009–), 
Monika Pírová (2009–10), Jozef Kovács (2011), Lucia Kalužová (2011), 
Ján Rácz (2011),  Bc. Dana Čintalanová (2012)

Predseda DR Alexander Kiss (-1999), Jozef Stribik (2000–11), Ing, Melinda Neumannová (2012–)

Funkcionári a členovia výboru KCHMS v rokoch 1973 – 2012 ko už bolo spomenuté v úvode, klub od 

začiatku budoval na výsledkoch viace-

rých úspešných chovateľov, kedže história cho-

vu maďarských stavačov na Slovensku siaha 

oveľa ďalej ako samotné založenie klubu.

Medzi najvýznamnejších chovateľov maďar-

ských stavačov patril nesporne L. Gresznárik, 

ktorý má azda najväčšiu zásluhu na vyšľachtení 

maďarského drôtosrstého stavača. Mal víziu 

drôtosrstej verzie rozšíreného MKS a jeho šľach-

teniu sa venoval od roku 1940, keď  sa mu poda-

rilo získať dvoch jedincov drôtosrstého vzhľadu 

od Vasasa. Vasas spáril maďarské krátkosrsté 

sučky ZSUSZI a CSIBI s nemeckým drôto-

srstým stavačom ASTOR von Pottatal. Z týchto 

spojení ponechal psa Csabai LURKÓ (po ZSU-

ZSI) a sučku Csabai LIDI (po CSIBI), ktoré spĺ-

ňali jeho predstavu o maďarskom drôtosrstom stavačovi. Sučku LIDI predstavil na výstave 

v roku 1940 v Budapešti, ale tu sa stretol z nepochope-

ním medzi maďarskými chovateľmi a tak v tom období 

od ďalšieho šlachtenia upustil. Gresznárik získal LUR-

KÓ a LIDI a začal sa intenzívne venovať šlachteniu.Vie-

dol si dokonca vlastnú plemennú knihu, kde boli ako 

prvé záznamy LURKÓ pod číslom jedna a LIDI pod čís-

lom dva. 

Nasledujúci rok ich po vycvičení znovu predstavil na 

skúškach vo Fóte, kde vzbudili záujem okrem vzhľadu aj 

podanými výkonmi. To síce bolo impulzom pre ďalšie 

šlachtenie no ani na výstave v roku 1943 kde bola zvola-

ná komisia sa nepodarilo dosiahnuť uznanie nového 

plemena, keďže bol predvedený len jeden jedinec, sučka 

DIA Šelle (zo spojenia LURKÓ a LIDI). Gresznárik na-

priek opätovnému neúspechu neprestal vo svojom sna-

žení a presvedčení o správnej ceste. 

A

CHOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ...

Koloman Slimák

Ladislav Gresznárik
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Neskôr, po vojne, i za podpory Koloma-

na Slimáka sa podarilo rozšíriť „červené os-

trosrsté“ stavače (tak boli uvedené prvé zá-

pisy v slovenskej plemennej knihe vede nej 

Kolomanom Slimákom) medzi poľovník-

mi. Gresznárik vo svojej chovateľskej stani-

ci „de Šelle“ odchoval viac ako 100 vrhov 

rôznych plemien. Z jeho chovateľskej stani-

ce pochádza aj ARGO LESAN Šelle, ktorý 

sa stal v roku 1962 všestranným víťazom 

Československa a i jeho potomkovia tvorili 

chovateľský základ novovzniknutého klu-

bu. Bohužial životná púť Ladislava Greszná-

rika sa skončila mesiac po vzniku klubu vo 

veku 92 rokov. 

Ako už bolo spomenuté aj Koloman Sli-

mák sa tiež, okrem iných plemien,  inten-

zívne venoval i šľachteniu maďarských sta-

vačov. Pravdepodobne bol prvý, kto v po-

lovici 30-tych rokov doviezol na Slovensko 

prvé krátkosrsté vyžly s cieľom ich ďalšieho 

šlachtenia, tak, aby boli konkurencieschop-

né iným, v tom čase u nás chovaným stava-

čom. Po niekoľkých pokusoch vzišiel z jeho 

chovateľskej stanice pes AHOJ z Považia, 

s ktorým bol celkom spokojný. Tento pes sa 

dokonca ako prvá vyžla zúčastnil úspešne 

memoriálu Karla Podhajského. V priebehu 

nasledujúcich rokov rozširoval toto pleme-

no medzi chovateľmi a poľovníkmi. Za po-

moci viacerých chovateľských staníc (Zo 

Zlatnej, De Šelle, Z Považia, atď.) sa podari-

lo vo vojnových rokoch a po vojne dosiah-

nuť slušnú úroveň plemena. Dokonca v tom 

čase boli naše jedince oveľa kvalitnejšie ako 

v Maďarsku, keďže kynológia tam bola na 

nižšej úrovni a navyše stavy vyžiel boli po-

čas vojny decimované. Z Považia vzišlo veľa 

jedincov (krátko i drôto srs tých), ktoré našli 

uplatnenie nielen u nás, ale aj v Maďarsku a 

najmä v Rakúsku. Po vzniku klubu K. Sli-

mák podporoval jeho činnosť, zúčastňoval 

sa klubových akcií aj ako rozhodca a bol 

členom klubu až do svojej smrti. 

Z jeho chovu pochádza i mimoriadne 

úspešný pes MAX z Považia – všestranný 

pes a medzinárodný šampión krásy, ktorý 

pôsobil do svojich siedmych rokov v našom 

chove a neskôr bol použitý v chove v USA. 

NOGO, NEON a NIGER z Považia, po 

otcovi MAX z Považia, boli prvé drôtosrsté 

Medzi prvé drôtosrsté vyžly v PZ Topoľníky 
patrili aj NOGO z Považia (maj. Július Varga, 
na snímke František Varga) a KOFA Šelle 
(Ignác Gaál).   

vyžly, ktoré ako šteňatá doviezol MVDr. 

Oto Orban do Topoľníkov od K. Slimáka. 

Klub hneď zo začiatku vykonával cieľave-

domú selektívnu prácu pre dosiahnutie čo 

najlepších exteriérových a pracovných 

vlastností MDS. V tom čase už existovalo 

dostatok MDS i v Maďarsku a tak bolo 

možné posilniť genetiku importom chov-

ných jedincov (Sármelléky BAGÓ, Ibafai 

BELL, Sabó JUMBÓ, Tajbó ÁMOR, Világ-

járo ÁMOR, atď.)

Koncom roku 1973 mal klub v evidencii 

9 chovných psov MKS a 6 MDS. Údaje 

o chovných sukách ešte neboli vedené (evi-

dencia chovných súk bola zavedená o rok 

neskôr).

V nasledujúcich rokoch mierne stúpal 

počet chovných psov a koncom 70-tych ro-

kov viedol klub v evidencii 31 chovných je-

dincov MKS  (12 psov a 19 súk) a 28 jedin-

cov MDS (9 psov a 19 súk). Prehľad počtov 

chovných jedincov, podľa dostupných infor-

mácií, je uvedený v nasledujúcej kapitole.

V 80-tych rokoch patrili medzi najpoužíva-

nejších chovných psov MDS HORAN 

z Pompejské kolonády, GIN Selle, u MKS to 

boli VILI Epocha, Vadászfai GAZDAG 

a ERIK O’Gelei.

Chovom MDS sa v týchto a nasledujú-

cich rokoch zaoberali najmä Š. Hrnčár 

(ch. s. Selle), I. Kevežda (ch. s. Stará lúka), 

N. Horváth (ch. s. Z Galantských polí), 

O. Orban (ch. s. Istropolis Kin cse) a J. Stri-

bik (ch. s. Garamparty).

V roku 1998 bol importovaný z Maďar-

ska Fürdőházi CIMBORA, pracovne aj ex-

teriérovo kvalitný pes, ale vzhľadom na níz-

ky počet chovných súk nemohol byť v cho-

ve dostatočne využitý.

Taktiež pes BITANG Dunamenti i nap-

riek svojim kvalitám (Európsky víťaz) zostal 

prakticky nevyužitý.

Jednou z posledných chovných súk, 

ktorá bola exteriérovo i pracovne kvalitná, 

bola BETTY Stará lúka, ktorá mala bohu-

Podpredseda klubu Š. Hrnčár a poradca chovu 
Peter Dobry počas inštruktáže v Číčove (2010)
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žial v našom chove len dva vrhy a následne 

bola exportovaná do Francúzska, kde 

v chovateľskej stanici Mme Parent, prezi-

dentky francúzskeho vizsla klubu, odcho-

vala ešte veľa úspešných potomkov a dožila 

sa vysokého veku.

V chove krátkosrstých vyžiel  sa v 90-tych 

rokoch vďaka kvalitným importom a sprís-

neným chovným podmienkam začali do-

stavovať vo väčšej miere pozítívne výsled-

ky, ako pracovné, tak aj výstavné. Čoraz 

viac psov sa začalo umiestňovať na vyšších 

typoch skúšok a memoriáloch. Vďaka tým-

to výsledkom sa MKS  stal veľmi obľúbe-

ným v radoch poľovníkov a pre svoju ne-

konfliktnú povahu a oddanosť aj vyhľadá-

vaným spoločenským psom.

Martparti FRAKK, importovaný pes MKS 

z Maďarska bol jedným z najúspešnejších 

psov zo začiatku 90-tych rokov a veľkým 

prínosom pre náš chov. K nemu sa neskôr 

pridal i ďaľší import Vadászfai SZILAS. 

Ďalšie psi použité v chove boli Pitypang 

CENTER a Magor ERDÉSZ. 

Medzi sukami patrila k významným pre 

náš chov LEA z Čejkovské tvrze. Zo spoje-

nia ERDÉSZ a  LEA vzišli v chovateľskej 

stanici Zo Stredy (Ing. A. Kürthy) ďalšie ús-

pešné chovné jedince (BOB, BAMBI, BA-

BI, BESY, BORA a neskôr i DINA).  Spoje-

nie psa CENTER a sučky LEA dalo tiež veľ-

mi úspešný vrh (CLEA, CINI, CLEOPAT-

RA,...). CLEOPATRA dala v chovateľskej 

stanici Istropolis Kincse (MVDr. O. Orban, 

CSc,) množstvo úspešných potomkov.

Veľmi úspešnou chovnou sukou v tom-

to období bola aj Zalaréti ALMA, ktorá dala 

v chovateľskej stanici Garamparty (J. Stri-

bik) niekoľko vynikajúcich potomkov 

(BEN, ERON, HUGI) po rôznych chov ných 

psoch.

Ďalšou úspešnou sukou bola HAJA zo 

Starých Levíc, ktorá hoci bola nakrytá len 

dvakrát, dala v chovateľskej stanici Splnený 

sen (D. Dzedzinová) vynikajúce potomstvo 

(AXA, AMYS, ...). AXA bola využívaná 

v chove v chovateľskej stanici Z Pufiho par-

ku (Mgr. L. Balogh).

Cieľom klubu je aj naďalej zlepšovať pra-

covné a exteriérové vlastnosti populácie 

maďarských stavačov. Už 5 rokov organizu-

jeme chovné skúšky, ktoré sú súčasťou pod-

mienok chovnosti a veľmi sa nám osvedčili 

Kvalitné gény sa prejavujú aj vystavovaním  
v ranom veku. HASSAN MAX Zoani začal 
vystavovať vo veku dva a pol mesiaca.

Klubové akcie 
sú vždy 
príležitosťou 
na výmenu 
skúseností. 
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Vývoj počtu ponechaných šteniat

pre skvalitnenie výberu chovných jedincov. 

V súčanosti patria do podmienok chov-

nosti okrem chovných skúšok aj výber pred 

chovateľskou komisiou, absolvovanie je-

senných skúšok, nos min. 3, vyšetrenie na 

dyspláziu bedrových kĺbov s výsledkom nie 

horším ako B, absolvovanie klubovej výsta-

vy s výsledkom minimálne VD a plnochru-

posť (u MDS môže chýbať jeden P1).

lubovým činovníkom bolo hneď od 

založenia klubu jasné, že pre širšie 

uplatnenie maďarských stavačov v poľov-

níckej praxi sú nutné kvalitné pracovné psy 

a s tým súvisí výcvik a predvádzanie výbor-

ných výkonov na skúškach. 

Uvedieme aspoň tie najzaujímavejšie 

a najdôležitejšie udalosti a výsledky.

1973 – 1982

Ako už bolo spomenuté v úvode, klub hneď 

v prvom roku svojej existencie zorganizo-

val jesenné skúšky.

13. októbra nasledujúceho roku usporiadal 

klub v Šali-Veči I. ročník Putovného pohá-

ra KCHMS. Zúčastnilo sa ho nakoniec, 

najmä kvôli veľmi nepriaznivému počasiu, 

len 5 jedincov MDS. Viťazom sa stal pes 

MAX z Považia a na druhom mieste skon-

čila sučka DIA Oroska.

Druhého ročníka, ktorý sa konal v septem-

bri 1975 v Kroměříži sa zúčastnilo 8 psov 

a víťazom sa stal RYK zo Seče.

  Sučka MKS ASTA z Partizánske rokle 

a pes MDS MAX z Považia sa stali vše-

strannými psami v I. cene a ASTA sa úspeš-

ne zúčastnila i memoriálu Karla Podhaj-

ského, kde skončila v II. cene.

Od roku 1976 bola medzi skúšané disciplí-

ny Putovného pohára KCHMS zaradená i 

skúš    ka ostrosti. V treťom ročníku sa poda-

rilo zabezpečiť plnú účasť – 16 psov (11 

MKS, 3 MDS). Konal sa v Pohronskom 

Ruskove a Viťazom sa stal pes Bertalanvöl-

gyi APACS.

V roku 1977 sa 4. ročníka PP zúčastnili len 

tri jedince, čo bolo spôsobené nutnou zme-

nou miesta konania na poslednú chvíľu, ale 

pravdepodobne aj podmienkami účasti, 

keď podľa štatútu sa skúšok mohli zúčastniť 

K

PRACOVNÉ VÝSLEDKY...

MAX z Považia

ARGO LESAN Selle
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len psy mladšie ako tri roky, s absolvovaný-

mi JS v I. alebo II. cene pričom psa mohol 

viesť len vodič, ktorý ho vycvičil a viedol i 

na JS a každý pes mohol absolvovať putov-

ný pohár len jeden krát. Víťazom sa stala 

sučka BELLA Fanfor.

V tomto roku však naše psy dosiahli 

pekný úspech na medzinárodnej súťaži pre 

drôtosrsté stavače, ktorá sa konala v Dégu, 

kde BUCK z Pompejské kolonády zvíťazil, 

na druhom mieste skončil MAX z Považia.

5. ročník PP sa konal opäť v Pohronskom 

Ruskove za účasti 2 krátkosrstých a 4 drô-

tosrstých vyžiel. Nasledujúci rok 1979 sa 

však pre nezáujem Putovný pohár nekonal 

a v tomto roku sme sa nezúčastnili ani súťa-

ží v zahraničí.

Od roku 1980 začal klub organizovať pre 

svojich členov inštruktáže.

V tomto roku sa 6. ročníka PP v Po-

hronskom Ruskove zúčastnili 2 MKS a 7 

MDS. Víťazom sa stal HORAN z Pompej-

ské kolonády.

Na pokyn SPZ sa v rokoch 1981-2 na-

miesto putovného pohára konali farbiarske 

skúšky v kombinácii so skúškou ostrosti.

1983 - 1992

Rok 1983 bol rokom 10. výročia založenia 

klubu a pri tejto priležitosti sa podarilo zor-

ganizovať celoštátnu súťaž KCHMS s me-

dzinárodnou účasťou, ktorej sa zúčastnilo 

16 psov, z toho 7 z ČSSR, 8 z NSR a 1 z Ma-

ďarska.

Víťazom súťaže sa stal pes MDS GIN 

Selle. Súčasťou podujatia bolo sympózium, 

na ktorom odzneli prednášky Kolomana 

Slimáka, Dipl. Ing. Josefa Rauwolfa (NSR), 

Dr. Newmana (USA), MUDr. Alaxandra 

Mé szárosa a MUDr. Štefana Forgáča.

Nasledovný rok sa súťaž konala v Seliciach, 

kde sa klubovým víťazom stal pes HUGO 

Selle keď celkovo obsadil 3. miesto spome-

dzi 14 súťažiacich (10 MDS, 4 MKS).

Pohronský Ruskov sa stal opäť miestom ko-

nania celoštátnej súťaže v roku 1985, ktorej 

sa zúčastnilo 10 jedincov (9 MDS, 1 MKS). 

Zvíťazila sučka BARKA z Přehýku.

V tomto roku sa ešte MDS BREN z Pře-

hýku  zúčastnil VSS, ktoré skončil v I. cene.ASTA z Partizánske rokle

V roku 1986 sa CSMS nekonala, ale pes 

BREN z Přehýku pokračoval v dobrých vý-

konoch na MKP, kde uspel v II. cene. CAR 

z Vápenek absolvoval VSS v I. cene a úspeš-

ne sa zúčastnil i MJK, kde skončil v III. c.

V roku 1987 sa podarilo zorganizovať me-

dzinárodné skúšky maďarských stavačov 

s udeľovaním CACIT, CACT.

Zúčastnilo sa na nich 16 psov a svoje 

predchádzajúce úspechy potvrdil víťaz-

stvom BREN z Přehýku.

Pes MKS BREN z Tismenic úspešne ab-

solvoval VSS v I. cene a rok na to ho nasle-

dovali súrodenci, keď BUK skončil na VSS 

v I. cene a sestra BONA v II. cene.

Medzi psov so všestrannými skúškami sa 

v roku 1988 zaradil aj MDS MIG Selle, kto-

rý ich absolvoval v III. cene.

V roku 1990 sa opäť konali MSMS za účasti 

psov aj z Maďarska a Rakúska. Úspech do-

siahol znovu MIG Selle (Alexander Kiss), 

keď sa stal klubovým víťazom na celkovom 

2. mieste. Skúšok sa zúčastnilo 7 MDS a 3 

MKS.

V nasledujúcom roku sa konala v okrese 

Bruntál na Morave Celoštátna súťaž ma-

ďarských stavačov. Táto súťaž sa konala ako 

kombinácia LSS a VP a bola otvorená pre 

všetky plemená stavačov. Zúčastnilo sa 14 

jedincov (4 MKS, 2 MDS, 2 NDS, 2 ČF a 

3 pointre). V silnej konkurencii bol nako-

niec najúspešnejší pes MDS KAKTUS 

Oroska s vodičkou Dagmar Navrátilovou. 

Zaujímavosťou je, že to bolo poprvýkrát 

v histórii klubu čo žena viedla maďarského 

stavača.

1993 - 2002

Jubilejný rok 1993 bol v znamení 3. ročníka 

MSMS, ktoré sa konali v Pohronskom Rus-

kove za účasti psov z Maďarska, Rakúska, 

Holandska, ČR a Slovenska. Skúšok sa zú-

častnilo 16 psov. Klubovým víťazom sa sta-

la sučka  CILKA Kulčod (vodič Ján Hor-

váth) keď celkovo skončila na 3. mieste.

BREN z Přehýku s vodičom P. Navrátilom
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Po rozdelení republiky sa v roku 1994 ko-

nali na Slovensku dve významné podujatia 

v rozsahu všestranných skúšok: 1. ročník 

Pohára Kolomana Slimáka a Medzinárod-

ná súťaž hrubosrstých stavačov. Oboch 

skúšok sa úspešne zúčastnili i maďarské 

stavače. Najlepšie výsledky dosiahla sučka 

MDS BETTY Stará lúka (JUDr. Norbert 

Horváth) keď na PKS skončila v II. cene, 

kam ju posunula známka 2 z ochoty praco-

vať v hlbokej vode, pri celkovom vysokom 

počte získaných 430 bodov. Na MSHS však 

už skončila v I. cene na výbornom 2. mies-

te.

V nasledujúcom roku pokračovala BETTY 

Stará lúka (JUDr. Norbert Horváth) vo vý-

borných výkonoch. Najskôr vyhrala 4. roč-

ník MSMS a stala sa Klubovým víťazom. 

Týchto skúšok sa zúčastnilo 14 psov (11 

MKS, 3 MDS). 

Následne úspešne absolvovala MJK v II. 

cene a nakoniec aj MKP taktiež v II. cene. 

Na MJK bola úspešná i DIANA Dvorianky 

(PhDr. Peter Molnár) keď skončila tiež v II. 

cene.

5. ročník medzinárodnych skúšok maďar-

ských stavačov (1996) sa konal v Topoľní-

koch za účasti 18 psov. Víťazom sa stal pes 

MKS Vadászfai SZILAS (Ing. Zsolt Takács). 

Tento rok bol úspešný i pre sučku Zalaréti 

ALMA (J. Stribik) keď absolvovala MJK v I. 

cene. 

Ďalej sa úspešne zúčastnila MSMS (II. 

cena) a Špeciálnych skúšok maďarských 

stavačov v Hortobágyi kde skončila na cel-

kovom 3. mieste, síce v III. cene, ale ako 

najlepší pes zo zahraničia. Zúčastnila sa aj 

svetového pohára v Maďarsku (II. c.).

Od roku 1997 sa MSMS konajú ako Memo-

riál na počesť MUDR. A. Mészárosa. Klu-

bovým víťazom prvého ročníka sa stala 

sučka DIANA Dvorianky (PhDr. Peter 

Molnár) a na celkovom 3. mieste skončil 

pes BAMBI zo Stredy (Ivan Mátis). Celko-

vým víťazom prvého ročníka sa stala sučka 

DIANA Dvorianky s vodičom P. Molnárom

MKS Pitypang GYÖNGÉD vedená Sándo-

rom Sipekom (MR). Memoriálu sa zúčast-

nilo 13 psov.  

BAMBI zo Stredy dosiahol v tomto ro-

ku i ďaľší významný úspech keď absolvoval 

MJK v I. cene na celkovom 5. mieste. 

Vadászfai SZILAS (Ing. Zsolt Takács) vy-

hral v silnej konkurencii Špeciálnu súťaž 

maďarských stavačov v Maďarsku a CLEA 

zo Stredy (Ing. Alexander Kürthy) získala 

na Hortobágyi kupa 2. miesto.

Hoci sú pre našu chovateľskú činnosť 

zaujímavé najmä pracovné výsledky súvi-

siace s poľovnou upotrebiteľnosťou, bol rok 

1997 úspešný pre klub i na poli športovej 

kynológie. Vďaka Dagmar Dzedzinovej 

sme i v tejto oblasti zanamenali mimoriad-

ny úspech, keď jej sučka HAJA zo Starých 

Levíc vyhrala majstrovstvá Slovenska v agi-

lity.

Z pracovného hľadiska bol veľmi 

zaujímavý i rok 1998. Druhého 

ročníka našich najvyšších skúšok 

sa zúčastnilo 23 jedincov (19 

MKS, 4 MDS) z piatich štátov (15 

SR, 5 MR, 1 ČR, 1 B, 1 F). Víťaz-

kou a KV sa stala sučka MKS Do-

roszmai-Vitéz CIFRA SAROLTA 

(Jozef Pál st.), ktorá úspešne ab-

solvovala aj MJK v II. cene. 

Memoriálu Josefa Kadleca sa 

zúčastnili aj tri ďalšie psi: CLEA 

zo Stredy (Ing. A. Kürthy) – II. c., 

Pitypang ÁBEL (František Varga) – II. c. a 

CINDY zo Stredy (Attila Takács) – III. c. 

CLEA úspešne absolvovala aj MKS v II. c. 

Špeciálnej súťaže pre maďarské stavače 

sa v tomto roku zúčastnili so svojimi psami 

štyria naši členovia. Najúspešnejšie boli 

FATIMA z Ľubej (Štefan Parčetich) a CIN-

DY zo Stredy (Attila Takács), keď v I. cene 

obsadili 3., resp. 4. miesto.

Ďašími skúškami boli Hortobágy Kupa, 

ktorých sa zúčastnilo dokonca 6 našich je-

dincov, pričom víťazom sa stal Vadászfai 

SZILAS (Ing. Zsolt Takács), ďalší traja ab-

solvovali v I. cene: CLEA zo Stredy (Ing. 

Alexander Kürthy), FATIMA z Ľubej, CIN-

DY zo Stredy, a dvaja v II. cene: BENA 

z Galantských polí (MVDr. Oto Orban, 

CSc.), Vadászfai INCI (Ivan Mátis).

Veľmi zaujímavou akciou bol Európsky 

pohár, ktorý sa konal vo Francúzsku a kde 

Predpokladom pre kvalitnú prácu je pevné vystavovanie.
CEASARE MINI z Vodného mlyna
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sa naše družstvo v zložení (INCI, SZILAS, 

CINDY, CLEA, CLEOPATRA) uniestnilo 

na peknom treťom mieste.

Tretí ročník MAM-u sa konal v roku 1999 

v Hronskej doline, v revíroch obcí Bíňa, 

Čata a Keť. Skúšok sa zúčastnilo 17 psov, 

z toho 15 krátkosrstých. Víťazom i klubo-

vým viťazom sa stala sučka CINDY zo Stre-

dy (Attila Takács). 

Druhý ročník EP FTV sa konal v Ma-

ďarskom Bugaci. Naše družstvo v zložení 

AMYS Splnený sen (Z. Hup ka), BENA 

z Galantských polí (O. Orban) a Vadászfai 

INCI (I. Mátis) sa umiestnilo opäť na tre-

ťom mieste.

V roku 2000 sa na MAM, ktorý sa konal vo 

Vlčanoch a Žihárci, prihlásilo len 10 psov 

(8 MKS, 2 MDS). Víťazkou sa stala AXA 

Splnený sen (Mgr. Ladislav Balogh) a na 

druhom mieste skončila DINA zo Stredy 

(Štefan Parčetich). 

AXA sa stala aj víťazkou Kadlecovho 

memoriálu. Obe sučky boli v tomto roku 

úspešné i v zahraničí. DINA  vedená Š. Par-

četichom skončila na Nemzetközi Minde-

nes Vizslaverseny (medzinárodné všestran-

né skúšky stavačov) v Győri na peknom 

druhom mieste a sučka AXA vedená L. 

Balo ghom sa na Speciális Magyar Vizsla 

Verseny v Lajosmisze umiestnila na treťom 

mieste. 

EP FT sa konal opäť vo Fráncúzsku za 

účasti piatich štátov. Naše družstvo v zlože-

ní Tocókerti-Vadász ADU (J. Pál), CÉZAR 

Stará lúka (A. Kiss), AXA Splnený sen (L. 

Balogh), AMYS Splnený sen (Z. Hupka) 

a JERRA Dvorianky (L. Balogh) sa stalo vi-

cemajstrom Európy

AMYS Splnený sen  sa zúčastnil aj ďal-

ších troch FT vrátane medzinárodných 

a opäť úspešne.

DINA zo Stredy pokračovala vo výborných 

výsledkoch aj v roku 2001. Vyhrala 5. roč-

ník MAM, ktorý sa konal v Bíni za účasti 14 

psov (z toho 10 MKS). Na druhom mieste 

skončila CINDY zo Stredy (Attila Takács). 

Obe sučky sa zúčastnili všestranných 

skúšok v Mezőhegyesi (MR), kde si vyme-

nili poriadie na prvých dvoch miestach.

DINA spolu so psom Fürdőházi CIM-

BORA (MVDr. Ondrej Gaál) absolvovali 

v I. cene aj Memoriál  prof. J. Svobodu.

V tomto roku ešte sučka BYSANCE 

Istropolis Kincse (Miroslav Pálik) absolvo-

vala MJK v II. cene.

V roku 2001 sa konal v Bernolákove aj 

4. ročník Európskeho pohára maďarských 

stavačov vo FT. Zúčastnilo sa ho 29 psov 

(25 MKS, 4 MDS) zo siedmych krajín (ČR, 

Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Maďar-

sko, Švajčiarsko a Slovensko). Naše druž-

stvo v zložení Tocókerti Vadász ADU 

(J. Pál), CÉZAR Stará lúka (A. Kiss), Va-

dászfai SZILAS (Z. Takács), FATIMA z Ľu-

bej (Š. Parčetich) a FREYKA z Pufiho par-

ku (A. Kürthy) sa nakoniec umiestnilo na 

peknom druhom mieste najmä vďaka vý-

bornému výkonu ADU druhý deň súťaže. 

Slovensko tak obhájilo umiestnenie z pred-

chádzajúceho roka z Francúzska. Aj v cel-

kovom poradí jednotlivcov sa ADU umiest-

nil na vynikajúcom druhom mieste.

Aj rok 2002 bol úspešný pre BYSANCE 

Istropolis Kincse (Miroslav Pálik). Šiesty 

ročník MAM sa konal v  Sládkovičove za 

účasti 13 psov a bol v znamení psov z Ma-

ďarska, keď z našich psov sa najlepsšie 

umiestnila súčka BYSANCE až na 5. mieste 

s titulom Klubový víťaz.

BYSANCE úspešne absolvovala Pohár 

MVDr. Jiřího Michálka v I. cene a vyhrala 

veľmi náročné VGP (rakúske medzinárod-

né VSS) v Tulne v II. cene.

AMYS Splnený sen (Zoltán Hupka) sa 

stal klubovým víťazom českého klubu na 

MJM, keď obsadil celkovo 2. miesto a na 

VGP skončil v III. cene

Za zmienku stojí v roku 2002 ešte účasť 

dvoch súčiek – BRITA II z Pavlovských Jel-

šín (Vladimír Šlinský) a ASTA Strážske pri 

hranici (Andrej Gergely) – na všestranných 

skúškach, kde i napriek vysokému bodové-

mu zisku ich limitné známky posunuli do 

III. ceny.

2003 - 2012

V roku 2003 sa konal už 7. ročník MAM, 

tentokrát v Topoľníkoch za účasti 18 psov 

(z toho 4 MDS). Víťazkou sa stala DINA zo 

Stredy (Štefan Parčetich). 

V tomto roku boli naši členovia opäť ús-

pešní i v zahraničí, keď AMYS Splnený sen 

(Zoltán Hupka)  obsadil na MJS 3. miesto 
AMYS Splnený sen pri prinášaní líšky cez 
prekážku.

BYSANCE Istropolis Kincse.
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a ALAN Sidin dvor (Ing. Miroslav Uhrík) 

ako najmladší pes memoriálu skončil  v II. 

cene.

Na Mindenes Vizsla Főverseny (VSS)  

v Maďarsku skočili AMYS opäť na 3. mieste 

a ALAN v II. cene. AMYS úspešne absolvo-

val aj Speciális Magyar Vizsla Verseny 

(VSS) v I. cene.

Gabčíkovo bolo miestom konania 8. roční-

ka MAM. Zúčastnilo sa ho 15 psov (z toho 

2 MDS), Klubovým víťazom sa stal pes 

JUMBO z Pufiho parku (Mgr. Ladislav Balogh), ktorý skončil celkovo na 2. mieste. 

Avšak najúspešnejším psom v roku 2004 

bola CHIARA z Pufiho parku (Zoltán Na-

gy), ktorá obsadila na MAM-e tretie mies-

to.

CHIARA vedená Zolom vyhrala Me-

moriál Štefana Kras ňanského, na Memo-

riáli Josefa Kadleca obsadila 2. miesto a na 

Memoriáli Kolomana Slimáka skončila na 

3. mieste. Vyhrala aj Magyar Vizsla Főver-

seny, tentokrát s vodičom L. Baloghom.

GIN Selle (Jozef Grác) absolvoval Zemp-

línsky pohár (VSS) v I. cene a MJK v II. cene.

AMYS Splnený sen (Zoltán Hupka) sa 

stal víťazom rakúskeho VGP, bodoval aj na 

EP FT v Maďarsku a spolu s BYSANCE 

Istropolis Kincse (Miroslav Pálik) úspešne 

absolvovali Memoriál Karla Podhajskeho 

v III. cene.

ALAN Sidin dvor (Ing. Miroslav Uhrík) 

skončil na Hortobágy kupa v Maďarsku na 

výbornom 2. mieste v I. cene.

ALAN Sidin dvor spoľahlivo a pevne vystavuje.

Zoltán Nagy pri výcviku Galy.

Na Európskom pohári FT v Maďarsku 

družstvo Slovenska v zložení AMYS Splne-

ný sen (Z. Hupka), CHIARA z Pufiho parku 

(Z. Nagy), ALAN Sidin dvor (M. Uhrík) ob-

sadilo tretie miesto.

9. ročníka MAM v roku 2005, ktorý sa konal 

v Dolnom Štáli sa zúčastnilo štrnásť psov 

(12 MKS, 2 MDS). Víťazom a klubovým ví-

ťazom sa stal MKS JUMBO z Pufiho parku 

(Mgr. Ladislav Balogh). 

Sučka CORA Dodvaparti (Karol Tolla-

rovič) v tomto roku absolvovala MJK v II. 

cene a MKS v III. cene, DINA z Vápenek 

(PhDr. Peter Molnár) absolvovala VSS v I. 

cene a MJK v III. cene. Sučka ETEL Strážne 

pri hranici (Imrich Ruščák) absolvovala 

VSS v III.c.

Vo výborných výsledkoch pokračovala 

CHIARA z Pufiho parku keď na Memoriáli 

J. Svobodu skončila na 4. mieste (Z. Nagy) 

a na Mem. Karla Podhajského obsadila vy-

nikajúce 2. miesto (L. Balogh).

Jubilejný 10. ročník MAM sa konal v roku 

2006 v Čate za účasti 10 MKS a 2 MDS. 

Skúšky dokončilo len 6 jedincov. Viťazom 

a klubovým víťazom sa stal BOSCO Jantar 

Devil (Marián Macky). 

Všestranných skúšok stavačov sa v tom-

to roku úspešne zúčastnili 3 jedince - JUM-

BO z Pufiho parku (Mgr. Ladislav Balogh) 

Úspešní vodiči Attila Takács (BETTY Hídvegi), Marián Macky (BOSCO Jantar Devil) 
a Zsolt Takács. (Vadászfai ZENIT)
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a CLEA z Pavlovských jelšín (Ing. Milan 

Staník) v II. cene a ETTEL Strážne pri hra-

nici (Imrich Ruščák) opakovane v III. cene.

JUMBO z Pufiho parku (Zoltán Nagy) 

absolvoval MJK v I. cene a MFT v ČR s hod-

notením výborný.

CHIARA z Pufiho parku (Zoltán Nagy) 

sa úspešne zúčastnila MJS v I.c., 4. miesto 

a na Spec. Magyar v Hortobágy tiež v I. c. 

Bodovala aj na majstrovstvách sveta FT 

v Taliansku, kde získala hodnotenie VD.

11. ročník MAM sa konal v revíroch Dolný 

Štál a Topoľníky za účasti 18 MKS a 1 MDS. 

Víťazom a klubovým víťazom sa stala sučka 

BETTY Hídvégi (Attila Takács).

BOSCO Jantar Devil (Marián Macky) 

nadviazal na výborné výsledky z predchá-

dzajúceho roka a absolvoval MJK v I.c. Ví-

ťazom pohára ŠKS sa stala sučka DINA Zo-

ani (Július Buza).

Rok 2008 bol pre klub po pracovnej stránke 

veľmi úspešný, i keď sa v tomto roku MAM 

nekonal. Mimoriadne úspešnú sezónu mal 

pes CEASARE MINI z Vodného mlyna 

(Ing. Daniela Čechová). Absolvoval VSS 

v I. cene, Memoriál Bohuslava Zemka v I. 

cene, pohár KCHSHS v I. cene a sériu zavŕ-

šil vynikajúcim úspechom na Memoriáli 

Josefa Kadleca, kde skončil na 3. mieste. 

DUNA Jantar Devil (Karol Tollarovič) 

absolvovala MJK v II. cene a na Židlocho-

vickom pohári (ČR) skončila v I. cene. 

Na MJM bol úspešný Vadászfai ZENIT 

(Ing. Zsolt Takács), ktorý absolvoval v I. ce-

ne.

Mimoriadny úspech sme dosiahli na 

Európskom pohári FT v maďarskom Ceg-

léde, kde družstvo v zložení CHIARA z Pu-

fiho parku (Zoltán Nagy), OTO z Pufiho 

parku (Zoltán Nagy) a Vadászfai ZENIT 

(Ing. Zsolt Takács) obsadilo 1. miesto.

Ing. Daniela Čechová (CEASARE MINI 
z Vodného mlyna)

O ďalší úspech sa postarali CHIARA a 

OTO na majstovstvách sveta stavačov v Za-

dare, kde so Zolom Nagyom vybojovali pre 

Slovensko 3. miesto.

V roku 2009 sa konal 12. ročník MAM, ten-

tokrát v revíroch Šaľa a Žihárec. Memoriálu 

sa zúčastnilo 23 psov (z toho 6 MDS) a klu-

bovým víťazom sa stal CEASARE MINI 

z Vodného mlyna (Ing. Daniela Čechová). 

Malú účasť na vyšších typoch skúšok v tom-

to roku úspešne zachraňoval MINI, keď vy-

hral Memoriál prof. J Svobodu a na MKS 

skončil v III. cene.

Na záver sezóny absolvoval aj medziná-

rodné všestranné skúšky Bosz József Emlek-

verseny v Lébény (MR), kde skončil na 

peknom 3. mieste v II. cene.

Vyšších domácich skúšok sa v roku 2010 

zúčastnil len Vadászfai ZENIT (Ing. Zsolt 

Takács), keď na MJK obsadil v I. cene 5. 

miesto.

Až troch účastníkov sme mali na MJM 

a všetkých úspešných – DONA Sidin dvor 

(Miroslav Pálik) sa stala víťazkou memo-

riálu, D’HUNTER z Vodného mlyna (Jozef 

Demčák) skončil na 5. mieste, BAŠKA Lo-

vely face (Moniká Pírová) na 7. mieste, 

všetci v I. cene.

Viťazom a klubovým víťazom 13. ročníka 

MAM sa stal pes IVOR Jantar Devil (Zol-

tán Nagy). Memoriálu sa zúčastnilo 18 

psov (5 zo zahraničia), z toho 5 MDS. Najú-

pešnejším psom v roku 2011 bol pes 

D’HUNTER z Vodného mlyna (Jozef Dem-

čák) keď najskôr absolvoval VSS v I. cene, 

MJK v I. c. na 4. mieste a MKS v II. cene. Na 

záver sezóny ešte uspel na Memoriáli Dr. 

Radó Andrása – Hortobágy kupa v I. cene 

na 2. mieste.

Na všestranných skúškach uspeli v II. 

cene aj AZAR z Karpatských lúk (Monika 

Pírová) a AVALON Sunrise Spirit (Zuzana 

Bžochová). AVALON skončil aj na MJK na 

peknom 6. mieste v II. cene.

Jozef Demčák (D’HUNTER z Vodného mlyna)
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Rok 2012 bol opäť mimoriadne úspešný 

pre psa D’HUNTER z Vodného mlyna (Jo-

zef Demčák). Hneď na jar vyhral Vadász-

kutya kupa (pole, voda) v Maďarsku, v lete 

vyhral Havlíčkobrodský pohár (VSS), získal 

2. miesto na MBZ a nakoniec obsadil vyni-

kajúce 2. miesto na memoriáli Karla Pod-

hajského.

Veľmi úspešný bol aj BART z Weitovho 

lomu (Ondrej Holický), ktorý absolvoval 

Pohár Mariána Koriča v I. c. ako aj MJK 

a MKS - obidva v II. cene.

VSS (Putovný pohár KCHNKS) úspeš-

ne absolvovali v I. cene ASHLEY z Weitov-

ho lomu (Andrea Petríková) a AZAR z 

Karpatských lúk (Monika Pírová). HAS-

SAN MAX Zoani (Ing. Michal Čech) ich 

absolvoval v III. cene.

ASHLEY z Weitovho lomu vystavuje.

Výpis z knihy všestranných psov

Č. zápisu  Pes Plem. Dát. nar. SPKP Majiteľ

U50/1976 MAX z Považia MDS 1. 2. 1993 690/94 Alexander Mészáros

U138/1997 Zalaréti ALMA MKS 4. 6. 1995 787/94 Ladislav Cserge

U152/2001 BYSANCE Istropolis Kincse MKS 25. 4. 1995 1312/00 Miroslav Pálik

U157/2001 AMYS Splnený sen MKS 13. 3. 1996 1236/98 Zoltán Hupka

U170/2003 ALAN Sidin dvor MDS 20. 3. 2002 1633/03 Miroslav Uhrík

U189/2006 BOSCO Jantar Devil MKS 4. 8. 20041 1865/06 Marián Macky

U191/2008 CEASARE MINI z Vodného MKS 6. 4. 2005 1936/07 Daniela Čechová

U211/2011 D’HUNTER z Vodného mlyna MKS 21. 8. 2007 2393/09 Jozef Demčák

U216/2011 BAŠKA Lovely face MKS 7. 5. 2006 2146/09 Monika Pírová

U218/2012 ASHLEY z Weitovho lomu MKS 9. 12. 2008 2560/10 Andrea Petríková

U221/2012 BART z Weitovho lomu MKS 13. 9. 2010 2845/12 Ondrej Holický

U222/2012 AZAR z Karpatských lúk MKS 21. 12. 2009 2725/12 Monika Pírová

Záverom uvádzame výpis z knihy všestranných psov SPZ. Kniha eviduje záznamy od roku 

1976. Tu je treba uviesť, že v skutočnosti máme medzi vyžlami mnohonásobne viac všestran-

ných psov, ako vyplýva aj z predchádzajúceho textu. Bohužiaľ mnoho majiteľov všestranných 

psov nepožiadalo o ich  zápis do knihy všestranných psov, čo je aj pre klub škoda.

ž v roku 1973 zorganizoval klub 

špeciálnu výstavu s bohatou účas-

ťou.  Špeciálne výstavy sa konali v tomto 

období pravidelne každý rok, spravidla ako 

sprievodná akcia národnej výstavy v Nitre.

V roku 1975 sme zaznamenali mimoriadne 

výstavné úspechy, keď sučka MKS ASTA 

z Partizánske rokle  a pes MDS MAX z Po-

važia získali tituly medzinárodných šam-

piónov krásy. Podľa dostupných informácií 

to bol vôbec prvý titul ICH udelený sučke 

MKS v Európe.

Maďarské stavače sú už tradične súčasťou 

každej výstavy. Vzhľadom na to, že vyžla sa 

stala v poslednom období aj módnym spo-

ločenským psom sú i majitelia, ktorí sa ve-

nujú výstavám bez ambície mať pracovné-

ho psa. Je však potešiteľné, že drvivá väčši-

na výstavne úspešných psov dosahuje aj 

výborné pracovné výsledky, čo je samozrej-

me predpokladom aj pre ich úspešné 

uchovnenie.

Výsledky z výstav síce boli uvádzane v klu-

bovom spravodaji, avšak najmä spočiatku 

nepravidelne a s niektorými chýbajúcimi 

údajmi. Preto sú informácie o klubových 

víťazoch v rokoch 1973 – 1993 veľmi roz-

trieštené a nedajú sa vždy jednoznačne pri-

radiť k príslušnému roku. Z toho dôvodu za 

toto obdobie uvádzame len zoznam jedin-

cov o ktorých vieme, že sa v tomto období 

stali  klubovými víťazmi, ale bez určenia 

roka. Možno sa ešte nájdu pamätníci, ktorí 

by vedeli doplniť chýbajúce údaje.

Medzi Klubových víťazov v rokoch 1973 

– 1993 patrili MKS – ELES Hubertus, MÁ-

TAI Zsellér, IVA zo Žitavskej doliny, OLI-

VA Oroska, VILI Epocha, Martparti 

FRAKK, UGA Oroska, LUNA z Ďúru, LA-

DA z Ďúru a ALA z Dropovej lúky.

Z drôtosrstých stavačov sa Klubovými 

víťazmi v tomto období stali – JUDY Oros-

ka, HÉDY Oroska, JUSUF Oroska, BETTY 

Fiťka, ALMA Miichalko, ROZI Oroska, JO-

LA z Pompejské kolonády, GIN Selle, GA-

LA Selle, LEV zo Žitavskej doliny, HORAN 

VÝSTAVNÉ VÝSLEDKY...

U

Alexander Kiss (MIG Selle)
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z Pompejské kolonády, MIG Selle, ZVON 

zo Žitavskej doliny, DIDI Kulčod a CILKA 

Kulčod.

Od roku 1994 máme údaje o KV takmer 

kompletné a sú uvedené v tabuľke.

Je pochopiteľné, že naše vyžly získali za 

uplynulých 40 rokov veľké množstvo oce-

není na výstavách, od oblastných až po sve-

tové. Uviesť však všetky ocenené jedince 

nie je možné. Už len počet šampiónov Slo-

venska, presahuje možnosti bulletinu. 

Klubový víťaz – psy MKS Klubový víťaz – suky MKS

1994 FÜRGE Oroska DIANA Dvorianky

1995 DEASTY Dvorianky ALA z Dropovej doliny

1996 ADAR z Dropovej Doliny DIANA Dvorianky

1997 CID Garamparty BORA zo Stredy

1998 Vadászfai SZILAS CLEOPATRA zo Stredy

1999 Csilizparty AVAR Dorószmai-Vitéz CIFRA SAROLTA

2000 ATREI Slpnený Sen Dorószmai-Vitéz CIFRA SAROLTA

2001 DERBY Istropolis Kincse *

2002 *

2003 DERBY Istropolis Kincse LUISY Bohemia Šibenik

2004 AMYS Splnený sen SÁBA Farkažd

2005 ALAN Sidin dvor **

2006 HOFI Selle FILA Selle

2007 Vadászfai ZENIT KLEA Istropolis Kincse

2008 Sharmarkash KISASSZONY NICK BRITA Vidrafogó

2009 KRIS Malomközi DONA Sidin dvor

2010 OR KAJAN z Baštin AKIRA Garangházi

2011 D’HUNTER z Vodného mlyna BERTHA z Tišňovských revírů

2012 ATOS Artemis Morávia ALERTA Boglarca

* údaje sa nepodarilo získať.
** v tomto roku bol udeľovaný len spoločný titul KV pre psov i suky MKS a psov i suky MDS.

Uvádzame aspoň zoznam jedincov, ktorí 

získali titul  Klubový víťaz, Grand šampión 

SR a Medzinárodný šampión krásy.

O priznanie titulov žiadajú priamo majite-

lia psov prostredníctvom SKJ a tieto infor-

mácie boli v minulosti dostupné len spo ra-

dicky. SKJ vedie záznamy o získaných titu-

loch až od roku 1996, (u Grand šampiónov 

až od 2004) preto ich aj tu uvádzame až od 

týchto rokov.

Klubový víťaz – psy MDS Klubový víťaz – suky MDS

1994 UTO Selle FINA z Hubického lesa

1995 UTO Selle TERI Oroska

1996 DUL z Hubického lesa GABA Oroska

1997 BÁRÓ Erdőjáró YKRA Selle

1998 YBIS Selle Gyarmat-Erdei BEA

1999 BETYÁR z Malookočskej Fürdőházi ALÍZ

2000 ALF Poronna –

2001 BITANG Dunamenti –

2002 *

2003 BITANG Dunamenti –

2004 BITANG Dunamenti AKÁC Zoldmáli

2005 FLINT z Lasów Jurajskich **

2006 OSKAR Garamparty RITA Garamparty, 1013

2007 DENNY ze Slezska Fürdőházi MARI

2008 Zöldmáli KALÁSZ Zöldmáli JÁCINT

2009 ZOLA Garamparty FANTA Danúbius

2010 DON z Horných Salíb Závotető ZSAZSA

2011 ARTUŠ z Blanenských lesů GRÉTI Danúbius

2012 Fürdőházi ÁLMOS Fürdőházi GIRL

* údaj sa nepodarilo získať
** v tomto roku bol udeľovaný len spoločný titul KV pre psov i suky MKS a psov i suky MDS.
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Medzinárodný šampión krásy (C.I.B.)    1996 – 2012

Rok  Pes Plem. Dát. nar. SPKP Majiteľ

1997 DEASTY Dvorianky MKS 1. 2. 1993 690/94 Jozef Szikela

1999 BÁRÓ Erdöjáro MKS 4. 6. 1995 816/98 Ladislav Cserge

1999 Vadászfa SZILAS MKS 25. 4. 1995 890/96 Zsolt Takács

2000 BENA z Galantských polí MDS 13. 3. 1996 821/98 Otto Orban

2001 BETYÁR z Malookočskej MDS 26. 12. 1997 851/00 František Varga

2005 ALAN Sidin dvor MKS 20. 3. 2002 1633/03 Miroslav Uhrík

2006 BÁTOR Szecskőréti MKS 3. 8. 2002 1651/04 Dušan Gajdošech

2011 D’HUNTER z Vodného mlyna MKS 21. 8. 2007 2393/09 Jozef Demčák

Grand šampión Slovenska    2004 – 2012*

Rok  Pes Plem. Dát. nar. SPKP Majiteľ

2004 DANUBIA Istropolis KIncse MKS 2. 6. 2000 1454 Tomáš Nehera

2004 ALAN Sidin dvor MKS 20. 3. 2002 1622 Miroslav Uhrík

2005 BÁTOR SZecskőréti MKS 3. 8. 2002 1651 Dušan Gajdošech

2007 ALERGIA Danubius Family MKS 8. 2. 2003 1706 Tomáš Nehera

2007 CINTIE Sidin dvor MKS 5. 2. 2005 1909 Andrej Jurkovič

2008 COSTA EMMA z Vodného mlyna MKS 6. 4. 2005 1939 Andrea Kvasnicová

2009 BAŠKA Lovely face MKS 7. 5. 2006 2146 Monika Pírová

2009 Malomközi KRIS MKS 20. 4. 2007 2373 Dušan Gajdošech

2010 D’HUNTER z Vodného mlyna MKS 21. 8. 2007 2393 Jozef Demčák

2011 DYSNEY zo Sitnianskych vrchov MKS 26. 11. 2007 2412 Ján Kolozsi

2011 AGUS vom Alten Pressburg MKS 6. 11. 2008 2628 Igor Lipták

2012 ATOS Artemis Morávia MKS 2. 11. 2009 2740 Barbora Krčmárová

* údaje sú k dispozícii až od roku 2004.
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