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Tešedíkovo
CACIT, CACT, KLUBOVÝ VÍŤAZ

Medzinárodné skúšky pre maďarské stavače



MUDr. Alexander MÉSZÁROS
(5. 7. 1930 – 18. 3. 1997)

Narodil sa v obci Pozba v okrese Nové Zámky 5. júla 
1930 ako druhé dieťa maloroľníckej rodiny. Prvé štyri 
triedy základnej školy navštevoval v rodnej obci, potom 
študoval v občianskej škole v Leviciach. Štúdium prerušila 
druhá svetová vojna. V rokoch 1947-50 bol študentom 
Gymnázia Gábora Bethlena v Hódmez őv  ásárhelyi, matu-
roval v Jókaiho Gymnáziu v Komárne v roku 1951 a bol 
prijatý na Fakultu medicíny UK v Brat islave, kde získal 
diplom v roku 1957. 

V rokoch 1957-60 pracoval na Detskom oddelení levickej nemocnice, od 1961 až do 
dôchodku bol obvodným detským lekárom v Pohronskom Ruskove. 

Chovu maďarských stavačov sa venoval od roku 1970. Z jeho chovnej stanice „Orosz-
ka” sa mnoho stavačov dostalo aj do zahraničia, medzi inými do Maďarska, Čiech, 
Holandska, Rakúska, Nemecka ale aj do Spojených štátov amerických. V rokoch 1971-
97 dochoval 24 vrhov. Žiaľ, po jeho smrti názov chovnej stanice uchovávajú už len 
rodokmene. Bol známy doma i v zahraničí ako expert na plemená maďarských stavačov. 
Pravidelne sa zúčastňoval výstav a skúšok, aj me dzinárodných, i ako rozhodca exteriéru 
a práce stavačov. Stavače posudzoval na výstavách v Rakúsku a Ma ďar sku (1978), v USA 
– New York, Baltimore (1979), v Nemecku (1981 a 1985).

V rokoch 1967 až 1989 bol predsedom Poľovníckeho združenia Orol v Čate a zároveň 
bol predsedom kynologickej komisie OkO SPZ v Leviciach, ako aj členom kynologickej 
komisie Slovenského poľovníckeho zväzu.

Bol zakladajúcim členom Klubu chovateľov maďarských stavačov Slovenska v roku 
1973. Stal sa hlavným poradcom chovu a od roku 1978 bol 18 rokov predsedom klubu. 
Hneď po založení klubu začal viesť kron iku o živote klubu s množstvom fotografií 
a dokumentov. Staral sa aj o výchovu mladých poľovníkov, bol prednášateľom a skú šob-
ným komisárom uchádzačov o prvý poľovný lístok.

SPZ ocenil neúnavnú prácu MUDr. Mészárosa v poľovníctve a v oblasti poľovníckej 
kynológie viacerými vyznamenaniami, v r. 1957 bronzovým, v r. 1976 strieborným 
a v r. 1980 zlatým odznakom. V roku 1990 mu bola udelená pamätná medaila „Zlatý 
kamzík”, najvyššie poľovnícke ocenenie.

Zo svojich fotografií z oblasti ochrany prírody a zveri usporiadal v r. 1987 výstavu 
v Leviciach a v r. 1990 v Želiezovciach. Pravidelne uverejňoval články v denníkoch 
a čas opisoch ako aj v občasníku Spravodaj, ktorý vydával pre vnútornú potrebu Klub 
chovateľov maďarských stavačov Slovenska.

Na poslednú cestu do rodnej obce Pozba „pána Doktora” odprevadili aj občania 
Po hronského Ruskova, poľovníci a členovia klubu.
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Klub chovateľov maďarských stavačov 
–

Vizsla Club Slovakia
pod záštitou FCI a SKJ,

v spolupráci so
Slovenskou poľovníckou komorou,
Slovenským poľovníckym zväzom, 

a PZ Čierny Háj Tešedíkovo

usporiada

v dňoch 26. – 27. 8. 2017

v revíri PZ Čierny Háj 
v Tešedíkove    

XVI. ročník

Memoriálu
MUDr. Alexandra Mészárosa

so zadávaním titulov
CACIT, CACT, KLUBOVÝ VÍŤAZ

Vrcholové medzinárodné skúšky
pre maďarské stavače na Slovensku



Čestné predsedníctvo

Ing. Tibor LEBOCKÝ prezident SPK a SPZ
Ing. Jozef JURSA, CSc., prezident SKJ, predseda Kynologickej rady SPZ
PaedDr. Imrich ŠUBA, PhD., riaditeľ kancelárie SPK
Ing. Jana PERECZOVÁ, vedúca pozemkového a lesného odboru, OÚ Šaľa
Ing. Tibor CZIBULA, predseda OkO SPZ Šaľa
Kristián KOVÁČ, predseda PZ Čierny Háj, Tešedíkovo
Teodor KOVACS, poľ. hospodár PZ Čierny Háj, Tešedíkovo
Alžbeta MÉSZÁROSOVÁ, čestná členka KCHMS–VCS

Organizačny výbor

r iaditeľ skúšok Ing. Melinda Neumannová  
tajomník Ing. Lujza Mackyová 
 ekonóm Ing. Michal Čech

predseda organizačného výboru Ing. Štefan Kubík
členovia Július Zilizi
 Zoltán Války

ariánM Macky
 Olivér Ferencei 

doprava, zdravotná služba Peter Dobrý
v edúci poľnej práce (malé pole) Teodor Kovacs
v edúci poľnej práce (veľké pole)  Ing. Štefan Kubík
vedúci vodnej práce Július Zilizi  
vedúci disciplíny – škodlivá zver Ladislav Varga 
technické zabezpečenie - bufet PZ Čierny Háj
veterinárna služba Regionálna VPS Šaľa
veterinárna pohotovosť MVDr. Jarolím Debrovský, Diakovce

Informácie, kontaktná adresa:

tajomník riaditeľ skúšok:
Ing. Lujza Mackyová Ing. Melinda Neumannová 

927 05  Dlhá nad Váhom 28 mobil:  0905 858 330  
mobil: 0911 112 611
e-mail: vizslaweb@gmail.com
www.vizslaclub.sk
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O memoriáli

Memoriál MUDr. Alexandra Mészárosa (MAM) je vrcholovým podujatím maďarských 
stavačov na Slovensku s medzinárodnou účasťou o titul „Klubový víťaz 2017“ a zadáva-
ním titulov CACIT, Res. CACIT, CACT a Res. CACT. 
Predmetom memoriálu podľa štatútu je:  1 . Práca stavača v poli

2. Práca stavača vo vode
3. Prinášanie škodlivej zveri cez prekážku

Poradie, v ktorom psy nastupujú na skúšky, sa určuje žrebovaním. Účastníci sú rozde-
lení do dvoch skupín, z ktorých prvá absolvuje najskôr disciplíny poľných prác a druhá 
disciplíny vodných prác, a následne prvá disciplíny vodných prác a druhá disciplíny 
poľných prác. Úvodnou disciplínou memoriálu je pre všetkých psov prinášanie škodli-
vej zveri cez prekážku. 

Všeobecné ustanovenia

Vodič psa má prísť na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, s vlastnou brokovou zbraňou 
(pre zahraničných účastníkov a nepoľovníkov bude zabezpečený náhradný strelec).

Skúšky sa konajú za každého počasia. 

Vodič pri prezentácii odovzdá preukaz o pôvode psa tajomníkovi organizačného výbo-
ru. 

Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz pre psov, resp. 
PET PASSPORT. Očkovanie proti besnote musí byť vykonané najmenej 30 dní pred 
vstupom do krajiny a musí byť v súlade s predpismi výrobcu.

Posudzovanie výkonov sa riadi skúšobným poriadkom pre medzinárodné CACIT-ové 
skúšky stavačov schváleným FCI.

Dopravu na memoriál a presuny medzi jednotlivými pracoviskami si zabezpečuje vodič 
sám.

Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas skúšok, ani za stratu psa. Kŕmenie 
psa si zabezpečuje vodič sám.

Záležitosti, ktoré nie sú uvedené v štatúte, resp. v týchto propozíciách sa riadia 
platnými kynologickými predpismi SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v SR.
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Miesto konania

Skúšky sa budú konať v revíri PZ Čierny Háj, Tešedíkovo. Centrum memoriálu bude 
v Ranch Kolozsi, v Žihárci. Prepravu na miesta disciplín si zabezpečujú účastníci sami.

Ubytovanie*
Ubytovanie je zabezpečené v ubytovni pri Ranch Kolozsi v Žihárci. 
Ubytovanie je v 4-6 lôžkových izbách v cene 5,00 €/osoba/noc 
a v 2 ložkových izbách   v cene 10,00 €/osoba/noc. 
Účastníci môžu mať psov na izbách.

Stravovanie*

Stravovanie pre ubytovaných je zabezpečené na Ranch Kolozsi (2x raňajky - á 3,00 €, 
piatok večera – 5,00 €, sobota večera – 7,00 €). 
Počas memoriálu bude k dispozícii občerstvenie priamo na miestach konania disciplín. 

Štartovné*

Účastnícky poplatok na MAM je 50,00 € za jedného psa. Poplatok za skúšky je nutné 
uhradiť bankovým prevodom do termínu uzávierky prihlášok, t.j. do 15. 8. 2017.

Prihlášky

Záväzné prihlášky, spolu s kópiou rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe, posielajte 
elektronicky e-mailom na vizslaweb@gmail.com, alebo poštou na nižšie uvedenú 
adresu.

Ing. Lujza Mackyová tel.: +421 905 858 330 (riaditeľ skúšok)
Dlhá nad Váhom 28  +421 911 112 611 (tajomník skúšok)
SK – 927 05 e-mail: vizslaweb@gmail.com

K prihláškam zasielaným e-mailom priložte obe strany rodokmeňa a doklad o platbe (jpg, pdf). 

Uzávierka prihlášok je 15. 8. 2017. 

Platba

názov účtu: KCHMS – Vizsla Club Slovakia, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
číslo účtu: 0028623840/0900 konštantný symbol: 0298
variabilný symbol:  číslo zápisu psa v plemennej knihe
IBAN CODE: SK21 0900 0000 0000 2862 3840 SWIFT (BIC) CODE: GIBASKBX
Poštové a bankové poplatky hradí prihlasovateľ.

* Platby za stravu a ubytovanie budú hradené na mieste priamo na Ranch Kolozsi.
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Program Memoriálu

PIATOK  25. AUGUSTA 2017

15.00 - 18.00 P ríchod vodičov a účastníkov, prezentácia, odovzdanie preukazov 
o pôvode psa, objednanie stravy, ubytovanie. Vodiči zo SR predložia 
členský preukaz SPZ, resp. preukaz kolektívneho člena SPZ a členský 
preukaz klubu.
(Ranch Kolozsi, Žihárec)

18.00 P orada organizačného výboru. Porada rozhodcov
(Ranch Kolozsi, Žihárec)

18:30  Veterinárna prehliadka (vodiči, ktorí sa nedostavia na veterinárnu 
kontrolu, budú musieť zaplatiť dodatočný poplatok 20,00 €  na zabez-
pečenie veterinárnej kontroly aj na sobotu)

19.00 P rivítanie účastníkov (predseda klubu), predstavenie organizačného 
výboru, rozhodcov, vodičov psov a žrebovanie poradia. Účasť na žrebo-
vaní je pre vodičov povinná.

  Večera (spoločenská miestnosť, Ranch Kolozsi, Žihárec)

SOBOTA 26. AUGUSTA 2017

6.15 - 7.00 Raňajky (Ranch Kolozsi, Žihárec). 
7.30  Odchod na obecný úrad v Tešedíkove.
8.00  Slávnostné otvorenie Memoriálu (OÚ Tešedíkovo). 
9.00 P rejazd do Telektópark Tešedíkovo
9.30 Ú vodná disciplína – prinášanie škodlivej zveri cez prekážku.
   (Telektópark T  ešedíkovo) 
10.00 R ozdelenie skupín, pokračovanie memoriálu ďalšími disciplínami

(Revír PZ Čierny Háj, Tešedíkovo)
19.00 S lávnostná večera (Ranch Kolozsi, Žihárec)

NEDEĽA 27. AUGUSTA 2017 

6.30 - 7.15 Raňajky (Ranch Kolozsi, Žihárec)
8.00 N ástup vodičov, odchod do revíru. 

pokračovanie Memoriálu. 
15.00 Spracovanie výsledkov (Ranch Kolozsi, Žihárec)
17.00 Vyhlásenie výsledkov MAM (Ranch Kolozsi, Žihárec)
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Štatút Memoriálu MUDr. Alexandra Mészárosa

MAM je vrcholovou medzinárodnou skúškou maďarských stavačov na Slovensku. 
Organizuje sa pod záštitou SPZ, SKJ a FCI.
Cieľom MAM je porovnanie úrovne chovu a výcviku maďarských stavačov (ďalej 
len MS) zo SR a zahraničia a určenie ďalšieho postupu v chove, ďalším cieľom je 
prehĺbenie a upevnenie vzťahov medzi klubmi a chovateľmi MS a vzájomná výme-
na skúseností.
Na MAM možno prihlásiť 24 stavačov obidvoch plemien MS, ktoré sú zapísané 
v plemenných knihách FCI, bez ohľadu na vek, z toho 12 psov zo zahraničia. 
V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu stavačov zo zahraničia, doplní sa celkový 
počet účastníkmi zo Slovenska.
Výber stavačov robí KCHMS – VCS, pri výbere psov majú prednosť jedince, ktoré 
sa MAM-u ešte nezúčastnili. Majiteľ psa zo SR musí byť členom SPZ (vrátane ko-
lektívneho členstva).
Na skúškach sa skúšajú disciplíny v zmysle skúšobného poriadku FCI pre stavače pre 
medzinárodné skúšky s uďeľovaním čakateľstva CACIT a schválenou RT pre MAM.
Titul „KLUBOVÝ VÍŤAZ (rok)“ získa stavač umiestnený v I. cene s najvyšším 
počtom bodov zapísaný v PK SPZ a v majetku člena KCHMS – VCS.
Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene a splní požadované kritériá*, 
získa titul čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT, druhý v pora-
dí, ktorý sa umiestni v I. cene a splní požadované kritériá* , získa Reserve CACIT.
Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene získa čakateľstvo na 
šampióna práce CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene získa 
Reserve CACT. Na skúškach sa vyhodnocuje najlepšia práca na poli, najlepšia prá-
ca vo vode a najlepšia práca so škodlivou zverou.
V prípade rovnakého umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle 
skúšobného poriadku. Jedinec, ktorý získa z niektorého predmetu známku vyra-
ďujúcu ho z ocenenia, na memoriáli neobstál. 
Vodič psa môže mať námietky proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak môže dokázať, 
že pri skúškach nebol dodržaný skúšobný poriadok. Námietky musí podať ihneď 
po oznámení výsledku ocenenia disciplíny. Rozhodca je povinný vyriešiť námiet-
ky hneď. V sporných prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou hlavný rozhodca 
ešte do skončenia posudzovania predmetov MAM za príslušný deň.  
Námietky sú prípustné po zložení fi nančnej záruky 40 €, ktorá sa vodičovi vráti, ak 
je uznaná oprávnenosť protestu.
Pôvodný štatút vytvorený 1. augusta 1997 bol v znení poslednej aktualizácie schvá-
lený 23. júna 2015.
*  CACIT  a R CACIT môže byť zadaný iba psovi, ktorý ukázal počas skúšok bezchybné 

vystavenie pernatej zveri s dokonalým pokojom po vyletení zveri a výstrele. Pes ktorý sa 
počas disciplíny sliedenie v tŕstí so živou kačicou, resp. disciplíny sliedenie v tŕstí  nedos-
tane do kontaktu so živou kačicou nemôže byť navrhnutý na titul CACIT, resp. CACT.
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Predmet
Najnižšie známky pre cenu

Koef.
Max. 
počet
bodovI. II. III.

I. Práca v poli

1 Spoločná poľovačka 2 1 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 2 1 1 3 12
8 Pokojnosť po výstrele 3 2 1 2 8

9 Dohľadanie zastrelenej pohodenej pernatej 
a srstnatej zveri 3 2 2 5 20

10 Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri 
na diaľku v poli 1 1 1 5 20

11 Prinášanie pernatej zveri 3 2 1 4 16
12 Prinášanie srstnatej zveri 2 1 1 4 16
13 Vodenie na remeni 2 2 1 2 8
14 Poslušnosť 3 2 2 5 20
Najnižší počet bodov pre cenu – pole 203 153 105 max. 236

II. Práca vo vode

1 Sliedenie v trstí 2 1 1 3 12
2 Dohľadávanie zastrelenej kačice v trstí 2 1 1 4 16
3 Ochota pracovať v hlbokej vode 2 1 1 3 12
4 Prinášanie kačice z hlbokej vody 3 2 1 3 12
5 Sliedenie v tŕstí so živou kačicou 3 2 1 5 20
6 Poslušnosť 2 1 1 3 12
7 Prinášanie pernatej zveri 2 1 1 4 16

Najnižší počet bodov pre cenu – voda 80 60 45 max. 100

III. Práca s líškou

1 Prinášanie líšky cez prekážku 1 1 0 2 8

Najnižší počet bodov pre cenu celkom 285 215 150 max. 344

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA MAM



Doterajší víťazi MAM

 Ročník Rok Víťaz (V), Klubový víťaz (KV)
  Year Winner, Club Winner

 I. 1997 V Sándor Schipek - Pitypang GYÖNGÉD (HU)
   KV PhDr. Peter Molnár - DIANA Dvorianky
 II. 1998 V, KV Jozef Pál, st. - Dorozsmai-Vitéz CIFRA SAROLTA LEPKE
 III. 1999 V, KV Attila Takács - CINDY zo Stredy
 IV. 2000 V, KV Ladislav Balogh - AXA Splnený sen
 V. 2001 V, KV Štefan Parčetich - DINA zo Stredy
 VI. 2002 V Sándor Tapasztó - Gerecsepusztai ASZÚ (HU)
   KV Miroslav Pálik - BYSANCE Istropolis Kincse
 VII. 2003 V Zsófi a Miczek - Csővárberki DÉVAJ (HU)
   KV Štefan Parčetich - DINA zo Stredy
 VIII. 2004 V Zsófi a Miczek - Zöldmáli ALMA (HU)
   KV Ladislav Balogh - JUMBO z Pufi ho parku
 IX. 2005 V, KV Ladislav Balogh - JUMBO z Pufi ho parku
 X. 2006 V, KV Marián Macky – BOSCO Jantar Devil
 XI. 2007 V, KV Attila Takács – BETTY Hídvégi
 XII. 2009 V Sándor Tapasztó – Visnyei-Vadász PISZKE

   KV Ing. Daniela Čechová – CEASARE MINI z Vodného mlyna
 XIII. 2011 V, KV Zoltán Nagy – IVOR Jantar Devil
 XIV. 2013 V Katalin Noveczki– Csővárberki DUHAJ
   KV Ondrej Holický – BART z Weitovho lomu
 XV. 2015 V, KV Ing. Jana Dovičovičová - BONNET zo Zelenej Aleje
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1 –  Ranchhhhhhhhhh KKKKKKKKololooooooolozozozozozozozsissisisisiss , 
Žihárec,c,c,ccc  
centrum MAAAAAAAAAAAAM,M,MMM,M,MMMMM
ubytovanieeeeeeeeee 
(N 48,0823000000000000 ,
EEE 17171717,88888484848 568)8)8)8)8)8)8))

222222222222222 –  Tešedíkovo
Obecný úradddddddd
(N 48,10613434343434343434, 
E 17,8489444444445)5555555

TTTTTTTešedíkovooooTTTTTTešedíkovoooo

ŽiháreeeccccŽiháreeeecccc

ŠŠŠŠaaaľľľľaaaaŠŠŠŠaaaaľľľľaaaa
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Sponzori XVI. ročníka MAM



Sponzori XVI. ročníka MAM



Sponzori XVI. ročníka MAM

Cukrárenská výrobňa 
Ervin Zilizi s.r.o, 

Tešedíkovo



generálny sponzor 
XVI. ročníka MAM

© 2017 Klub chovateľov maďarských stavačov – Vizsla Club Slovakia

BETALOV 
poľovnícke potreby, poľovnícke odevy

dovozca produktov HART a NORTH COMPANY

www.betalov.sk
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