
Klub chovateľov maďarských stavačov –
Vizsla Club Slovakia
pod záštitou FCI a SKJ,

v spolupráci so
Slovenským poľovníckym zväzom

a PS Skalica Pole

usporiada
v dňoch 27. 8. 2022

v revíri PS Skalica Pole     

Memoriál Štefana Hrnčára

so zadávaním titulov
CACIT, CACT, KLUBOVÝ VÍŤAZ

medzinárodné skúšky pole-voda



Čestné predsedníctvo

PaedDr. Imrich ŠUBA, PhD., riaditeľ kancelárie SPK 
Ing. Marián Budovič, predseda OkO SPZ Skalica, 0905 973 375
Ing. Anna Mierna, starostka obce SKALICA, 0911 017 191
Ing. Arpád Figura, predseda PS Skalica Pole
Mgr. Peter Horniak, zastupujúci tajomník PS Skalica Pole
Igor Hertl, hospodár PS Skalica Pole
Štefan Hrnčár ml., syn Štefana Hrnčára 

Organizačny výbor

 riaditeľ skúšok Ing. Melinda Neumannová, 0905 858 33
tajomník Mgr. Zuzana Dudášová, 0944 426 999 
  ekonóm Peter Varga

predseda organizačného výboru Ing. Melinda Neumannová
členovia Tomáš Oroszi
 Mgr. Zuzana Dudášová
 Jozef Stribik 

technické zabezpečenie - bufet PS Skalica Pole
veterinárna služba Regionálna VPS Senica
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Program Memoriálu

 7.00 - 7.30  Zraz účastníkov, veterinárna kontrola, kontrola dokladov
poľovnícka chata PS Skalica Pole (GPS 48.85198, 17.18353)

 8.00  Privítanie účastníkov, otvorenie memoriálu, 
žrebovanie štartovacích čísel, rozdelenie do skupín

 8.20  Odchod na pracoviská

 17.00 Vyhlásenie výsledkov
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Miesto konania
Skúšky sa budú konať v poľovnom revíri PS Skalica Pole. Prepravu si zabezpečujú 
účastníci sami. Zraz účastníkov na poľovníckej chate (GPS 48.85198, 17.18353).

Stravovanie
Počas memoriálu bude k dispozícii občerstvenie priamo na miestach konania disciplín.
 

Štartovné
Účastnícky poplatok na MŠH je 60,00 € pre člena, za jedného psa. Pre nečlena klubu je 
80,00 €. Poplatok za skúšky je nutné uhradiť bankovým prevodom do termínu uzávier-
ky prihlášok, t.j. do 21. 8. 2022.

Prihlášky
Záväzné prihlášky, spolu s kópiou rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe, posielajte 
elektronicky e-mailom na vizslaweb@gmail.com, alebo poštou na adresu:
Zuzana Dudášová, Poštová 321, 935 34 Veľký Ďur
e-mail: vizslaweb@gmail.com
K prihláškam zasielaným e-mailom priložte obe strany rodokmeňa a doklad o platbe (jpg, pdf). 

Uzávierka prihlášok je 21. 8. 2022. 

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. Zaplatený poplatok sa nevracia!



Všeobecné ustanovenia

Na Memoriál možno prihlásiť 24 stavačov všetkých plemien. Výber stavačov robí 
KCHMS – VCS, pri výbere psov majú prednosť klubové plemená stavačov - ma-
ďarský krátkosrstý stavač a maďarský drôtosrstý stavač. Majiteľ psa zo SR musí byť 
členom SPZ (vrátane kolektívneho členstva). 
Na skúškach sa skúšajú disciplíny v zmysle skúšobného poriadku FCI pre stavače 
pre medzinárodné skúšky s udeľovaním čakateľstva CACIT a schválenou RT. Po-
radie, v ktorom psy nastupujú na skúšky, sa určuje žrebovaním. Vodič psa má prísť 
na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, s vlastnou brokovou zbraňou (pre zahranič-
ných účastníkov a nepoľovníkov bude zabezpečený náhradný strelec). Skúšky sa 
konajú za každého počasia. 
Vodič pri prezentácii odovzdá preukaz o pôvode psa tajomníkovi skúšok. Vodič 
psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz pre psov, resp. 
PET PASSPORT. Očkovanie proti besnote musí byť vykonané najmenej 21 dní 
pred konaním skúšok a musí byť v súlade s predpismi výrobcu. 
Posudzovanie výkonov sa riadi skúšobným poriadkom pre medzinárodné CA-
CIT-ové skúšky stavačov schváleným FCI. 
Rozhodcov na Memoriál deleguje Slovenský poľovnícky zväz. 
Dopravu na Memoriál a presuny medzi jednotlivými pracoviskami si zabezpečujú 
vodiči sami. 
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas skúšok, ani za stratu, zrane-
nie alebo úhyn psa. Kŕmenie psa si zabezpečujú vodiči sami. 
Záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto propozíciách sa riadia platnými kynolo-
gickými predpismi SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v 
SR. 

Podanie protestu

Vodič psa môže podať protest proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak môže dokázať, 
že pri skúškach nebol dodržaný skúšobný poriadok. Protest musí podať ihneď po 
oznámení výsledku ocenenia disciplíny. 
Rozhodca je povinný vyriešiť protest ihneď. V sporných prípadoch rozhodne s ko-
nečnou platnosťou hlavný rozhodca ešte do skončenia posudzovania predmetov. 
Protest je prípustný po zložení fi nančnej zábezpeky 50 €, ktorá sa vodičovi vráti, 
ak je uznaná oprávnenosť protestu. 
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Udeľovanie titulov

Titul „KLUBOVÝ VÍŤAZ (rok)“ získa maďarský stavač umiestnený v I. cene s naj-
vyšším počtom bodov zapísaný v SPKP SPZ a v majetku člena KCHMS – VCS. 
Kontinentálny stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene a splní poža-
dované kritériá*, môže získať titul čakateľstvo na medzinárodného šampióna prá-
ce – CACIT, druhý kontinentálny stavač v poradí, ktorý sa umiestni v I. cene a spl-
ní požadované kritériá* , môže získať titul Reserve CACIT. Najlepší stavač z kaž-
dého plemena, umiestnený v I. cene môže získať čakateľstvo na šampióna práce 
CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene môže získať Reserve 
CACT. 
Na skúškach sa vyhodnocuje najlepšia práca na poli a najlepšia práca vo vode. 
V prípade rovnakého umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle 
skúšobného poriadku. Udelenie titulu nie je nárokovateľné. 
Jedinec, ktorý získa z niektorého predmetu známku vyraďujúcu ho z ocenenia, na 
Memoriáli neobstál. 

*  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. 

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na Memoriál Štefana Hrnčára, ako dotknutá osoba 
v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas uspo-
riadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priez-
visko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na Memo-
riál Štefana Hrnčára“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, 
priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webo-
vých stránkach, sociálnych sieťach a v klubovom spravodaji usporiadateľa
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Štefan Hrnčár
(6. 5. 1931 – 8. 7. 2011)

„Maďarské stavače ako poľovné psy, sú veľmi inteligentné. 
Majú výbornú povahu. V poli, v lese aj vo vode vykonajú 
dobrú prácu. Buďte s nimi trpezliví, potrebujú čas, šance, 
lásku a všetko vám nadmieru vrátia. Každému, kto sa 
venuje maďarským stavačom želám toľko radosti, ako som 
s nimi zažil ja.“

 
 Od svojho narodenia - 6. mája 1931 žil vo Veči. V dospelosti, v čase, keď začal pra-

covať v Komorovacej stanici (dnešný Zverex) začali jeho prvé kroky smerujúce k poľov-
níctvu a aj k poľovníckej kynológii. Od roku 1957 mal vlastnú chovateľskú stanicu Zo 
Šale a choval maďarských stavačov. Od roku 1973 to už bola chovateľská stanica Selle, 
s ktorou pokračoval v práci svojho priateľa pána Gresznárika (De la Selle). Prvý väčší 
úspech v  chove mal so sučkou Koffa Selle, ktorá pochádzala z chovu práve od pána 
Gresznárika. 

Za 42 rokov kynologickej aktivity bolo odchovaných v jeho chovnateľskej stanici 
takmer 500 šteniatok. Psy z vrhov putovali do Česka, Holandska, Nemecka, Francúzska, 
Poľska, Talianska či Rakúska. Je len samozrejmé, že poľovali aj na Slovensku. Štefan 
Hrnčár bol od roku 1958 aktívnym poľovníkom nepretržite 52 rokov. Jeho domácim 
poľovníckym združením bolo PZ Agačáreň Veča. Takmer 30 rokov pracoval v jeho 
výbore. Okrem toho pôsobil ako kynologický rozhodca a pracoval aj v predsedníctve 
Klubu chovateľov maďarských stavačov. 

Posledným jeho miláčikom bola sučka MDS Závoztető ZSAZSA, ktorú sa rozhodol 
pre chov na občerstvenie krvi a rozvoj plemena na Slovensku zakúpiť z maďarského 
chovu. Už v jej poľovníckych začiatkoch vycítil čo všetko v nej je, jej kvality. Žiaľ, záker-
ná choroba mu uberala stále viac síl a tak sa úspechov Žaži nedožil. Navždy nás opustil 
dňa 8. júla 2011. 

Náhoda, či osud pripraví v živote mnoho zaujímavého. Snáď to je aj v tomto prípade, 
kedy I. ročník Memoriálu Štefana Hrnčára vyhrala u drôtosrstých stavačov práve táto 
sučka. Získala Pohár PZ Agačáreň Veča ako najlepší maďarský drôtosrstý stavač. 

Štefanovi Hrnčárovi boli za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku udelené naj-
vyššie poľovnícke vyznamenania Zlatý kamzík a Medaila sv. Huberta.
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