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Slovenský poľovnícky zväz  
Slovenská poľovnícka komora 
 
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho 
zväzu Nitra 
Obvodná poľovnícka komora Nitra 
 
Poľovnícka spoločnosť Bažant Mojmírovce 
Poľovnícke združenie Cedroň Čápor 
Poľovnícka spoločnosť  Jarok 
 
Vás srdečne pozývajú na 
 
53. ročník 
Memoriálu Jozefa Kadleca 
s udeľovaním titulov Všestranný víťaz SR 2018 a 
CACT 
 
uskutočnený pod záštitou prezidenta SPZ a SPK 
p. Ing. Tibora  L E B O C K É H O, PhD. 

 
Termín:            7.-9. september 2018 

Miesto:             Mojmírovce – Cabaj-Čápor – Jarok 

Centrum MJK:    Strelnica PS Bažant Mojmírovce 
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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 Jozefa Kadleca v tomto roku začína písať 
svoju históriu už na „53.strane“, je to priam neuveriteľné, 
že už viac ako polstoročie 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 53.ročník 
Memoriálu Jozefa Kadleca sa koná práve v lone našich 
krásnych revírov v okolí Nitry a to konkrétne 
v Mojmírovciach, v Cabaji-Čápore a v Jarku. Stavač 
bol, je a pevne verím, že aj bude vždy súčasťou našich 
typických revírov, kde je jeho význam a miesto 
nenahraditeľné pokiaľ budú súčasťou nášho poľovníckeho 

spoločenského života poľovačky na malú zver. Všeobecná 
situácia s drobnou úžitkovou zverou (ako je bažant, 
zajac, jarabica...) nie je veľmi 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 naviac 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 v NITRE 
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Jozef Kadlec (1873-1945) 
 

Josef Gustav Kadlec sa 
narodil 6.1.1873 v Horní Krupé 
v Čechách. Bol synom učiteľa na 
evanjelickej jednotriedke vo 
Veľkej Lhote u Dačic. Pochádzal 
zo šiestich detí. V rokoch 1884–
1891 študoval na vyššej zemskej 
reálke v Telči a tu i maturoval 
v roku 1891. 

V roku 1891 nastúpil na 
vojenskú službu a po jej 
ukončení bol prijatý do služieb 
bývalej severnej dráhy. Slúžil na 
rôznych miestach. Posledným 

miestom zamestnania pred prvou svetovou vojnou bol 
Rajhrad u Brna. V tom čase bol už známy v kynológii 
a získal so svojimi psami viacero ocenení.  Vojnu prežil na 
ruskom a neskôr na talianskom fronte, kde bol ranený. 

Po vojne v roku 1919 nastúpil na riaditeľstvo dráh 
v Brne, odtiaľ ho zakrátko poslali na Slovensko. V januári 
1919 nastúpil v Žiline, odtiaľ ho hneď preložili do Lučenca 
a v marci 1919 sa stal prednostom dopravného úradu 
v Nových Zámkoch, kde slúžil až do odchodu do 
dôchodku 1.2.1933. Zostal však bývať v Nových Zámkoch 
až do jeho evakuácie v roku 1938. Vrátil sa do svojej 
domovskej obce Veľké Lhoty u Dačic, neskôr sa 
presťahoval do Hrušovan u Brna. 

Počas pobytu v Nových Zámkoch venoval prakticky 
všetok svoj voľný čas verejnoprospešnej činnosti. V roku 
1920 založil v Nových Zámkoch Čsl. osvetovú jednotu a až 
do roku 1938 bol jej predsedom. Tento spolok mal za cieľ 
predovšetkým rozvoj slovenského školstva v tejto oblasti. 

Veľmi rozsiahla bola jeho činnosť v oblasti kynológie. 
V čase jeho príchodu na Slovensko bola poľovnícka 
kynológia na Slovensku na nízkej úrovni. Chov psov 
v čistokrvnej forme bol veľmi zriedkavý.  Kadlec sa snažil 
podchytiť záujemcov o poľovnícku kynológiu 
a pozdvihnúť jej úroveň. Od príchodu do Nových Zámkov 
organizoval inštruktáže pre mladých záujemcov 
o kynológiu nielen v Nových Zámkoch, ale po celom 
Slovensku. V Nových Zámkoch založil „Lovecký 
a kynologický spolok“ a nadviazal úzke kontakty so 
spolkami v Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave atď. 
Organizoval skúšky stavačov  a snažil o rozvoj chovu 
čistokrvných psov. Bol zemským kynologickým referentom 
v Bratislave. V roku 1931 sa podieľal na založení klubu 
„Krátkosrstý ohař“, ktorého sa stal podpredsedom. Mal 
veľmi intenzívne kontakty so známymi kynológmi, ako 
boli F. Vojtech, R. Knoll, Dobiáš, J. Valenta, K. Slimák. 
Dokázal zainteresovať do kynológie mnoho nových 
záujemcov a dával im nezištne k dispozícii svoje 
skúsenosti.   

Po nútenom odchode zo Slovenska sa naďalej 
intenzívne venoval kynológii, bol v stálom písomnom 
styku so svojimi odchovancami a tešil sa na návrat na 
Slovensko. Toho sa však už nedožil. Zomrel po ťažkej 
chorobe 22.1.1945. 

Na uctenie si jeho pamiatky usporiadal Zemský zväz 
loveckých ochranných spolkov na Slovensku 28 a 29. 
septembra 1946 Celoslovenské skúšky stavačov – 
Memoriálu Jozefa Kadleca. Tak začala tradícia memoriálov 
J. Kadleca na Slovensku. 
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Čestné predsedníctvo 
 
Ing. Tibor Lebocký, PhD.  
prezident SPZ a SPK 
 
Ing. Jozef Jursa            
predseda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ 
 
PaedDr. Imrich Šuba, PhD.      
riaditeľ kancelárie SPZ a SPK 
 
Mgr. Richard Ivančo              
predseda OkO SPZ Nitra 
 
prof. Ing. Imrich Točka, CSc.            
predseda OPK Nitra 
 
Ing. Peter Schultz         
predseda PD Mojmírovce 
 
Milan Kováč              
predseda PZ Cedroň Čápor 
 
Juraj Bekényi                  
predseda PS Jarok 
 
Ing. Jozef Ligač                 
starosta obce Cabaj – Čápor 

Mgr. Martin Palka               
starosta obce Mojmírovce 
 
Stanislav Sťahel                          
 starosta obce Jarok 
 

Organizačný výbor 
 
Ladislav Banás ml.           riaditeľ Memoriálu 
Róbert Ďurík           správca Memoriálu 
Ing. Norbert Čanaky                           tajomník 
Mgr. Lucia Tatarkovičová                   ekonóm 
MUDr. Ján Čanaky             zdravotná služba 
MVDr. Branislav Oťapka      veterinárna služba 
Richard Kozel          vedúci poľnej práce 
Jozef Kalivoda          vedúci vodnej práce 
Ing. Jozef Lušňák, PhD.         vedúci lesnej práce 
 
 
Členovia organizačného výboru:  
 
členovia PS Bažant Mojmírovce, PZ Cedroň 
Čápor, PS Jarok, kynologická komisia OkO 
SPZ Nitra a kynologická komisia OPK Nitra 
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Program 
 
Piatok   07. septembra 2018 
 
17.00h –18.00h - prezentácia vodičov, 
veterinárna prehliadka 
strelnica PS Bažant Mojmírovce 
 
18.00 h – 18.45h - porada rozhodcov 
 
19.00h - žrebovanie poradia 
štartujúcich 
 
20.00 h - večera 
 
Sobota  08.septembra 2018 
 
7.00 h - raňajky – strelnica PS Bažant 
Mojmírovce 
 

8.00 h – slávnostné otvorenie 
53.ročníka MJK– pri Malom Kaštieli v 
Mojmírovciach 
 
9.00 h – odchod na práce do revírov 
 
19.00 h - večera a spoločenské 
posedenie – strelnica PS Bažant 
Mojmírovce 
 
Nedeľa   09.septembra 2018 
 
7.00 h – raňajky – strelnica PS Bažant 
Mojmírovce 
 
8.00 h – zahájenie 2. dňa  
 
8,15 h – odchod na práce do revírov 
 
17.00 h – predpokladané ukončenie 
a vyhlásenie výsledkov MJK 2018 
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Všeobecné ustanovenia 
 

Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom 
ustrojení a s príslušnou zbraňou. 

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť 
platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané 
očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 
rok a nie menej ako 30 dní. 

Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz o pôvode psa 
hlavnému rozhodcovi. Usporiadateľ neručí za škody 
spôsobené psom počas skúšok, ani za stratu psa. 
Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám. 
Skúšky sa konajú za každého počasia. 
Štartovací poplatok uhradia vodiči pri prezentácii. 
MJK sa riadi schváleným Štatútom Memoriálu Jozefa Kadleca. 
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: 80,- Eur; platí sa pri prezentácii. 
 
Stravovanie: 
Stravovanie bude zabezpečené pri lesných a poľných prácach.   
 
Ubytovanie: 
Pre rozhodcov je ubytovanie zabezpečené.   
Vodiči a ostatní účastníci si ubytovanie zabezpečia sami. 
 
Uzávierka prihlášok je do 31. augusta 2018 
Prihlášky na MJK prijíma a potvrdzuje: 
------------------------------------------------- 
Slovenský poľovnícky zväz 
Štefánikova 10 
811 05 Bratislava, tel: 02/57203319 
E-mail: kynologia@spz-kynologia. 

Doterajší víťazi MJK 
 

1. 1946 – Nové Mesto n. V. 
Blesk Weidersberg 
Vladimír Slimák 

19. 1984 – Topoľčany
Carla v. Stollhof, NkS 
Ján Liška 

37. 2002 – Podolie 
Öregtemplomi Kobor,NDS 
Otto Banás 

2. 1949 – Trenčín 
Lov z Kladna, ČF 
Koloman Slimák 

20. 1985 – Trnava
Ben z Luk. koutů,NKS 
Ing. Jozef Jursa, CSc. 

38. 2003 – Mojmírovce 
Gin Kamenný most, NKS 
František Mešťánek 

3. 1955 – Piešťany 
Cigáň z Karpát, ČF 
Cyril Mika 

21. 1986 – Nitra
Jas z Očkovskej doliny, NKS 
Ján Liška 

39. 2004 – Senec 
Rugo Tišnov na Moravě, NKS, 
Otto Banás 

4. 1958 – Piešťany 
Vatra Jihlava, NKS 
Jozef Dobický 

22. 1987 – Levice
Koran z Vínku, NKS 
Marián Korič 

40. 2005 – Trnava 
Noro zo Starých Levíc, NKS,  
Otto Banás 

5. 1959 – Nové Mesto n. V. 
Pirma z Karpát 
Jozef Ondra 

23. 1988 – Galanta
Borka zo Škarpy, ČF 
Edmund Polakovič 

41. 2006 – Dojč 
Cora z Dubovských luhov, NKS 
Ing. Jozef Jursa 

6. 1965 – Piešťany 
Car Fryšták, NKS 
Vojtech Bartovič 

24. 1989 – Komárno
Arco zo Šiah, NKS 
Otto Banás 

42. 2007 – Mojmírovce 
Aros z Fančali 
NKS, Marián Korič 

7. 1969 – Bratislava-vidiek 
Arno Bašovce, NKS 
Vojtech Bartovič 

25. 1990 – Senica
Gyna z Fančali, NKS 
Marián Korič 

43. 2008 – Moravský Sv. Ján 
Nika z Potôňskej lúky, NKS,  
Štefan Macák 

8. 1972 – Bratislava-vidiek 
Aris z Křapadel, NKS 
Otto Banás 

26. 1991 – Trenčín
Emír Andi, NDS 
Bohuslav Zemko 

44. 2009 – Levice 
NKS – Ringo z Potôňskej lúky,  
Ján Kolenič 

9. 1974 – Senica 
Gaba z Jihočes. lesů,NKS 
Otto Banás 

27. 1992 – Topoľčany
Brok z Polánky, NKS 
Ing. Jozef Jursa, CSc. 

45. 2010 – Šurianky 
ČF – Timur z Těšínovských buků,  
Ing. Jozef Jursa 

10. 1975 – Bratislava-vidiek 
Desi z Očkovskej doliny, NKS 
Ing. Jozef Jursa, CSc. 

28. 1993 – Trenčín
Back od Zbrod. dubu,POI 
Marián Korič 

46. 2011 – Bernolákovo 
NKS – Andy z Vištuka 
Dušan Krajčovič 

11. 1976 – Trnava 
Arik z Očkovskej doliny, NKS 
Ján Liška 

29. 1994 – Bratislava-vidiek
Aro z Vištuka, POI 
Marián Korič 

47. 2012 – Dargov 
NKS – Cell zo Šurianskeho kopca,  
Marek Banás 

12. 1977 – Trenčín 
Gál z Nezvalova kraje, NKS 
Otto Banás 

30. 1995 – Bratislava-mesto
Caran od Romana, NDS 
Ľubomír Dugovič 

48. 2013 – Vranov nad Topľou 
NKS- Jas z Dubovských Luhov 
Ján Kolenič 

13. 1978 – Nitra 
Avar Hartmany, NKS 
Ing. Jozef Jursa, CSc. 

31. 1996 – Budmerice
Mex z Fančali, POI 
Marián Korič 

49. 2014 – Plavecké Podhradie
NKS–Kiara z Dubovských luhov 
Ing. Jozef Jursa CSc. 

14. 1979 – Levice 
Ivo z Jihočeských lesů, NKS 
Otto Banás 

32. 1997 – Košice
Bela z Lovčickej doliny, NKS 
Ing. Jozef Jursa, CSc. 

50. 2015 - Piešťany 
NKS - Erma od Drobného 
Dušan Krajčovič 

15. 1980 – Nové Zámky
Alik z Tomkov. jazier, ČF 
Štefan Krasňanský 

33. 1998 – Cífer
Erka od Kaskád, NKS 
Štefan Macák 

51. 2016 - Prašice - Duchonka 
NKS - Cyro spod Agátov 
Banás Ladislav 

16. 1981 – Košice 
Evar zo Záhor. pieskov, ČF 
Štefan Krasňanský 

34. 1999 – Bernolákovo
Aja z Fančali, NKS 
Marián Korič 

52. 2017 – Blatné - Senec 
NKS–Likar z Dubovských luhov 
Ing. Jozef Jursa, CSc. 

17. 1982 – Galanta 
Janus Donaueck, NDS 
Otto Banás 

35. 2000 – Kalná nad Hronom
Axa Splnený sen, MKS 
Ladislav Balogh 

53. 2018 – Nitra 
??? 
??? 

18. 1983 – Bratislava-vidiek 
Bon z Loučovíc, NKS 
Otto Banás 

36. 2001 – Piešťany
Dina Šemir, NKS 
Marián Korič 

Najúspešnejší vodiči 
Otto Banás – 10x víťaz  
Ing. Jozef Jursa, CSc. – 9x víťaz 
Marián Korič – 8x víťaz  
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Predmet 
 

Najnižšie známky 
pre cenu 

Ko
ef

ic
ie

nt
 

Maximálny 
počet 
bodov I. II. III.

Práca na poli 
1 Spoločná poľovačka 2 1 1 5 20
2 Hľadanie 3 3 2 5 20
3 Vystavovanie 3 3 2 5 20
4 Postupovanie 1 1 1 4 16
5 Čuch 3 3 2 8 32

 Pokojnosť pred pernatou 
zverou 2 1 1 2 8 

7 Pokojnosť pred srstnatou 
zverou 2 1 1 3 12 

8 Pokojnosť po výstrele 2 1 1 2 8

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

10 
Prinášanie vlečenej 
pernatej zveri na diaľku 
v poli 

1 1 1 5 20 

11 Poslušnosť 3 2 2 5 20
Spolu 162 122 84 196
Práca v lese 

1 Prinášanie líšky cez 
prekážku 1 1 0 2 8 

2 Posliedka 1 1 1 4 16

3 

Práca na pofarbenej stope 
srnčej zveri: 
a, vodič 
b, oznamovač 
c, hlásič 
d, hlasitý oznamovač 

 
3 
3 
3 
3 

 
 

2 
2 
2 
2 

 
1 
1 
1 
1 

 
6 
8 
8 
8 

 
24 
32 
32 
32 

4 Prinášanie vlečenej líšky 
na diaľku v lese 1 1 0 5 20 

5 Prinášanie vlečeného 
zajaca na diaľku v lese 1 1 1 5 20 

 

6 Vyháňanie zveri z húštin 1 1 1 3 12
7 Sliedenie 2 1 1 3 12
8 Chuť do práce s líškou 1 1 1 4 16
9 Správanie sa na stanovišti 2 1 1 2 8

10 Vodenie na remeni 2 2 1 2 8
11 Poslušnosť 3 2 2 5 20
Spolu 127 96 66 172
Práca vo vode 

1 Naháňanie v tŕstí 2 1 1 3 12

2 Dohľadávanie zastrelenej 
kačice v tŕstí 2 1 1 4 16 

3 Ochota pracovať v hlbokej 
vode 2 1 1 3 12 

4 Prinášanie kačice z hlbokej 
vody 2 2 1 3 12 

5 Sliedenie v tŕstí so živou 
kačicou 3 2 1 5 20 

6 Poslušnosť 2 1 1 3 12
Spolu 72 50 34 84
Prinášanie 

1 Prinášanie pernatej zveri 2 1 1 4 16
2 Prinášanie srstnatej zveri 2 1 1 4 16
3 Prinášanie škodlivej zveri 2 1 1 4 16

Spolu 38 30 20 48
Najnižší počet bodov pre cenu 399 298 204 500

Cena: Počet bodov spolu:
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Štatút Memoriálu Jozefa 
Kadleca 
 

Memoriál Jozefa Kadleca sa organizuje 
spravidla každý rok ako vrcholové všestranné 
skúšky stavačov v SR. 

Na memoriál možno prihlásiť stavača 
každého plemena a veku, ktorý je zapísaný v SPKP 
a úspešne absolvoval minimálne jesenné skúšky 
stavačov. Na memoriáli sa môže zúčastniť 22 
stavačov. 

Na memoriáli sa skúša podľa 
medzinárodného skúšobného poriadku pre 
všestranné skúšky stavačov schváleného FCI. Ak 
pes zo stopy zveri vo vode dostane 0, z ostatných 
disciplín však získa známky minimálne pre 
zaradenie do III. ceny, jeho výkon sa hodnotí tak, že 
absolvoval všestranné skúšky, na memoriáli však 
neobstál. 

Prihlášky na memoriál prijíma kynologický 
odbor ústredia SPZ. Vodič psa musí byť členom 
SPZ alebo SPK. Výber stavačov zabezpečuje KR SPZ 
podľa umiestnenia a počtu bodov dosiahnutých na 
skúškach. Pri výbere sa zohľadňujú: druh skúšok, 
ktoré pes absolvoval, počet absolvovaných skúšok a 
dosiahnuté ocenenie na nich. Na MJK sa môžu 
zúčastniť aj jedince, ktoré už memoriál absolvovali, 
ak nezískali titul Všestranný víťaz SR, prednosť 

však majú psy, ktoré sa na memoriáli ešte 
nezúčastnili. 

Stavač, ktorý dosiahne na MJK najvyšší počet 
bodov v I. cene, získa titul „Všestranný víťaz SR (+ 
rok získania titulu)“. Titul sa uvádza pred menom 
psa. 
Ak nedosiahne ani jeden pes I. cenu, získa pes s 
najvyšším počtom bodov v II. cene titul „Víťaz MJK 
(+ rok)“. 

Najlepší jedinec z každého plemena, ktorý 
absolvuje memoriál v I. cene, môže získať 
čakateľstvo na slovenského šampióna práce – 
CACT. Druhý pes v poradí z každého plemena s 
umiestnením sa v I. cene môže získať Res. CACT. V 
prípade rovnakého umiestnenia sa viacerých 
jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného 
poriadku. 

Slovenský poľovnícky zväz prispieva na 
náklady spojené s usporiadaním MJK vo výške 
schválenej Prezídiom SPZ a môže jeho 
usporiadaním poveriť ktorúkoľvek členskú 
organizáciu SPZ. 

Vodiči sa na memoriáli zúčastňujú na vlastné 
náklady a musia uhradiť určený štartovací 
poplatok. 

Absolvovaním MJK získava pes kvalifikáciu 
všestrannej upotrebiteľnosti. 

Štatút platí od 1.1.2016 
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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. 



2120

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 Zobori 

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 1001-1030) 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 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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Mojmírovce 

 
 

Mojmírovce  (maďarské pomenovanie Ürmény, 

nemecké Urmin) sa nachádzajú asi 14 km južne od Nitry na 

vedľajšej komunikácii spájajúcej Cabaj-Čápor a Ivanku pri 

Nitre. Obec sa nachádza v rovinatej a úrodnej oblasti s 

teplou klímou. 

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1156, keď 

patrila zemianskemu rodu Ilmer-Ürményiovcov. Podľa 

listiny z roku 1315 mala obec štatút mestečka, pečať a erb, v 

ktorom bol viničný list a dva strapce hrozna. Urmín mal 

právo usporiadavať trhy, právo vlastniť bitúnok a pivovar. 

V obci sa nachádza barokovo-

klasicistický kaštieľ rodu Huňadyovcov z roku 1721, ktorý 

bol sídlom rodu až do konca druhej svetovej vojny. Dnes 

slúži ako hotel a kongresové a vzdelávacie stredisko. V 

okolí hotela je rozsiahly park s chránenými drevinami. 

Huňadyovci mali pri kaštieli veľký žrebčín (dnes 

zrekonštruovaný na konferenčnú halu) a v roku 1814 sa v 

obci konali prvé konské dostihy v Uhorsku. Kaštieľ a 

priľahlý park sú najväčšou turistickou atrakciou obce. 

 

Poľovnícka spoločnosť „Bažant“ Mojmírovce (ďalej 

len „PS“) sa nachádza v katastrálnom území obce 

Mojmírovce, 15 km od okresného mesta Nitra, v centrálnej 

časti Nitrianskeho kraja.  

   Členovia PS sa riadia zákonnými ustanoveniami 

upravujúcimi výkon práva poľovníctva, ako aj Stanovami 

PS„Bažant“ Mojmírovce, registrovanými OLÚ Nitra, dňa 

09.06.2011, pod číslom 2011/00146 a prijatými členskou 

schôdzou PS Bažant dňa 25.02.2012, ako aj Etickým 
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kódexom poľovníka , ktorý tvorí prílohu č.1 k domácemu 

poriadku. 

    Právo užívať poľovné pozemky Poľovného revíru 

Mojmírovce, v celkovej výmere 1 686 ha bolo dohodnuté v 

Zmluve o užívaní poľovného revíru „ Mojmírovce“, 

uzatvorenej medzi vlastníkmi spoločného poľovného 

revíru a PS, dňa 23.11.2011. 

      90% poľovného revíru tvorí poľnohospodárska pôda, 

zvyšok sú trvalé porasty. Druhové zastúpenie je typické 

pre poľné revíry: malá pernatá, malá srstnatá a srnčia zver. 

      PS sa intenzívne zaoberá umelým a polodivým 

chovom bažanta poľovného, participuje na umelom chove 

zajaca poľného. 

      PS disponuje s viacúčelovým poľovníckym 

komplexom s oblúkovou strelnicou, vysokou vežou, 

zajacom na prieseku, guľovou strelnicou, umelým brlohom 

dvomi chatami a spoločenskou sálou.  

 

 
 
 
 

Cabaj – Čápor 

 
 

Obec Cabaj – Čápor leží juhozápadne od krajského 

mesta Nitra. Najstaršia zmienka o časti obce Čápor je 

z roku 1156 a od roku 1248 sa spomína aj časť Cabaj. Podľa 

jazykovedca a slavistu Jána Stanislava je názov Cabaj 

odvodený od ľudového pomenovania šantivého, 

dobiedzavého chlapca. Meno Cabaj patrilo aj zemianskej 

rodine Czabaiovcov. Jeden z jej členov, Tomáš, prednášal 

začiatkom 15. storočia na Viedenskej univerzite 

metafyziku. Meno obce Čápor sa zasa odvodzuje od slova 

capnúť a súvisí s pastierskym bičom s krátkou rukoväťou, 

ktorý bol nazývaný čapor. V obci 

je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z 

roku 1780 a rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice. 

Obe samostatné obce sa v roku 1924 po prvýkrát spojili 

a následne niekoľkokrát osamostatnili, až do roku 1974, 

odkedy sú trvalo súčasťou jednej obce.  Obec sa skladá aj 

z ďalších častí ako sú Riegler, Pereš, Nový Cabaj, Hrúšťov 
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a Fízeš. Od roku 2005 je obec súčasťou pôvodného 

mikroregiónu siedmych obcí združených okolo Cedronu, 

ktorý sa od roku 2015 stal súčasťou väčšieho mikroregiónu 

Cedron – Nitrava. V obci s rozlohou 34,42 km2 žije 4.226 

obyvateľov (údaj k 31.decembru 2017). Počas celého roka 

sa v obci koná veľa kultúrnych, športových a poľovníckych 

podujatí zameraných okrem iného aj na osvetu mládeže.  

 

 
PZ Cedroň je jedným z dvoch poľovníckych združení 

registrovaných v obci Cabaj – Čápor. Poľovnícke združenie 

Cedroň sa nachádza v katastrálnom území Čápor 

a poľovne obhospodaruje cca 1240 ha zložených z ornej 

pôdy, lesa a vodnej plochy. Na tomto území sa vďaka 

obetavej celoročnej práci členov nášho PZ výborne darí 

najmä srnčej zveri, zajacom a bažantom. PZ má 

v súčasnosti 23 členov. Skúsení starší členovia svojimi 

radami pomáhajú mladším členom, ktorým zverili aj 

riadenie PZ. Predsedom PZ je od minulého roku  

Milan Kováč ml. a poľovným hospodárom je  

Ing. Jozef Lušňák, PhD. Mladé vedenie PZ pokračuje 

v neúnavnej práci v zveľaďovaní poľovného revíru a 

v ochrane drobnej zveri, v snahe zabrániť úbytku tejto 

zveri na Slovensku. Členovia PZ neustále pracujú na 

zviditeľňovaní poľovníctva, ochrany prírody a zveri, a to 

najmä prácou s mládežou, organizovaním kultúrnych 

podujatí a aktívnym zapájaním sa do života v obci. 

Dôležitou súčasťou práce PZ je aj spolupráca na 

kynologických podujatiach ako sú farbiarske skúšky 

a memoriály poľovne upotrebiteľných psov.  
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Jarok 

 
 

Jarok (miestnymi obyvateľmi nazývaný Íreg, čo 

znamená pozemok zdedený po otcovi; dedičstvo) 

je obec na Slovensku 10 km juhozápadne od Nitry. Prvá 

písomná zmienka o obci sa nachádza v tzv. „ druhej 

Zoborskej listine“ z roku 1113 napísanej v koži, na 51 

riadkoch po latinsky.  

  Nachádza sa v nej národná kultúrna pamiatka z 18. 

storočia barokový kostol sv. Martina a v katastrálnom 

území obce je aj dubovo-hrabovo-agátový les a chovný 

rybník. 

Obyvatelia Jarku sa živili predovšetkým 

poľnohospodárstvom. Mimo obilia pestovali hlavne 

konope, ktoré bolo využívané na výrobu konopného plátna 

a povrazov, ale hlavne lisovali z konopných semien olej. 

V obci existovali kedysi dva poľovné revíry. Jeden 

prevádzkovala obec, ktorá ho prenajímala, druhý, rozlohou 

menší, patril Nitrianskemu biskupstvu. Po roku 1945 

vznikli z oboch revírov dve poľovné združenia. Okrem 

nich existovalo ešte Poľovné spoločenstvo Jarok. Obe 

združenia sa v roku 1958 zlúčili do jednej spoločnosti. Na 

základe hospodárskej zmluvy o prenájme poľovného 

revíru bol združeniu vyčlenený revír vo výmere 1527 ha. 

V roku 2006 vznikla Poľovnícka spoločnosť Jarok. Jej 

predsedom je Juraj Bekényi a poľovným hospodárom Peter 

Belička. V súčasnosti má združenie 23 členov a poľovný 

revír vo výmere 1716 ha. 

 

Činnosť organizácie sa zameriava na zveľaďovanie 

revíru, starostlivosť a ochranu zveri, na rozvoj kynológie 

a strelectva. Aktívne spolupracuje aj s poľnohospodárskym 

družstvom. Poľovníci sa každoročne zúčastňujú brigád pri 

úprave obce, na čistení lesa. 
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