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PRÍHOVOR PREDSEDU  BRATISLAVSKÉHO  
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   ING. PAVLA FREŠA

Vážení účastníci súťaže,
dovoľte mi privítať Vás v Bratislavskom 
regióne. V regióne, ktorý je bohatý aj na 
poľovnícku históriu. Bratislavský samos-
právny kraj považuje za česť, že tieto vrcholové 
všestranné skúšky stavačov sú opäť na jeho 
území. O to viac, že sa konajú práve na 
Záhorí, ktoré je známe svojou poľovníckou 
históriou. Veď jedno z najväčších kultúrno-
historických pamiatok práve Plaveckého 
Podhradia je kaštieľ, ktorý dal v polovici 17. 
storočia postaviť politik, palatín a miestodržiteľ 
Uhorskej koruny na Bratislavskom hrade, gróf 

Mikuláš Pálffy a slúžil ako lovecký zámoček. Pálffyovci boli známi aj svojou vášňou pre 
poľovníctvo. Dôkazom je samotný erb rodu, na ktorom je vyobrazený jeleň a ktorý sa 
stal aj základom erbu Bratislavského samosprávneho kraja.

Poľovníctvo je totiž viac, než len lov. Zahŕňa v sebe spätosť s prírodou, možnosť 
obdivovať prírodné krásy a získavať nové zážitky. Ako hovoríte vy, náruživí vyznávači 
tohto hobby: Poľovníctvo je najmä starostlivosť o les a zver. Tohtoročný Memoriál 
Jozefa Kadleca opäť preverí poslušnosť stavačov a šikovnosť ich vodičov. 

Už po 49. raz sa majitelia tohto vznešeného plemena stretnú, aby potvrdili oddanosť 
svojich psov. Verím, že všetky psy zvládnu disciplíny s čo najväčším bodovým hod-
notením a že ich vodiči sa budú v Bratislavskom kraji cítiť príjemne a domov si odnesú 
len tie najkrajšie zážitky.
                                                                     
     Pavol Frešo,
                                           predseda  Bratislavského samosprávneho kraja.
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Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava,
Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie,

Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov Bratislava,

Vás  srdečne pozývajú na 49. ročník

Memoriálu 
Jozefa Kadleca

Vrcholových všestranných skúšok stavačov 
S udeľovaním titulov: 

Všestranný víťaz SR 2014, CACT, R. CACT,

Konaných pod záštitou Ing. Pavla Freša
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Miesto konania:
PZ Plavecké Podhradie | pole

PZ Rohožník | voda
Vojenské lesy Malacky | les

Centrum memoriálu: 
Plavecké Podhradie, Administratívna budova Agropartner s.r.o.

Spoluorganizátori:
Agropartner spol. s r.o. Plavecké Podhradie

Okresná poľovnícka komora Malacky,
Regionálna organizácia SPZ Malacky,

Poľovnícke združenie Hôrka Rohožník,
Vojenské lesy a majetky SR, o.z. Malacky,



Čestné predsedníctvo:
•	 Ing. Pavol Frešo, predseda BSK,
•	 Ing. Tibor Lebocký, prezident SPZ, prezident SPK,
•	 PaedDr. Imrich Šuba výkonný riaditeľ SPZ,
•	 Ing. Jozef Jursa CSc., prezident SKJ, predseda KR SPZ,
•	 Ing. Daniela Hamárová, vedúca pozemkového a lesného odboru Malacky,
•	 Ing. Miroslav Kopiar, predseda OkO SPZ Malacky a OPK Malacky,
•	 Ing. Vladimír Chovan, generálny riaditel Agropartner s.r.o. Plav. Podhradie, 
•	 Ing. Soňa Supeková PhD., prezidentka Klubu Slovenských poľovníčok,
•	 Ladislav Dulanský, predseda PZ Plavecké Podhradie,
•	 Stanislav Hudec, predseda PZ Hôrka Rohožník,
•	 Ing. Peter Bartošek, riaditeľ Vojenské lesy a majetky SR, o.z. Malacky.

Organizačný výbor:
Riaditeľ:   Ing. Ladislav Dulanský, ml. 
Tajomník:  Marián Škopek,  
Správca:   Ernest Leskovský,    
Ekonóm:  Tomáš Olšovský,
Ubytovateľ:  Anna Janotková,
Zdravotná služba:      MUDr. Marian Haramia   
Veterinárna služba: MVDr. Frey,   
Vedúci prác:  Pole - Jozef Kovárik,  
   Voda -  Peter Havlík,   
   Les -  Milan Jančík,

4



5

Program:
5. 9. 2014 - piatok, 
17.00: prezentácia a  sústredenie účastníkov  v centre súťaže  –  
 Administratívna  budova Agropartner s.r.o., Plavecké Podhradie, 
18.00: veterinárna prehliadka psov,
18.15: porada rozhodcov,
19.30: žrebovanie poradia štartujúcich psov, po žrebovaní priateľské  
 posedenie v priestoroch Administratívnej budovy.

8.9.2014 - sobota,
7.00: raňajky,
8.00: slávnostné otvorenie MJK v areály Agropartner s.r.o. Plavecké
            Podhradie,
8.30: odchod do revírov,
18.00: prehliadka práce s policajnými psami, 
20.00: spoločenské posedenie pri country hudbe s bohatou tombolou  
 v areáli Agropartner spol. s r.o..

9.9.2014 - nedeľa,
7.00: raňajky,
7.30: odchod do revírov,
17.00: po skončení prác - slávnostné vyhlásenie výsledkov v centre súťaže.
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Jozef Kadlec 1873 – 1945.

Jozef 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 pri-
jatý do služieb bývalej severnej dráhy. Slúžil na rôznych miestach.  
Posledným miestom zamestnania pred prvou svetovou vojnou bol 
Rajhrad u Brna. V tejto dobe bol už známy v kynológii a získal so 

svojimi psami viacero ocenení.  Vojnu prežil na ruskom a neskôr na talianskom fronte 
kde bol i ranený.
Po vojne nastúpil v roku 1919 na riaditeľstvo dráh v Brne odkiaľ bol zakrátko poslaný 
na Slovensko. V januári 1919 nastúpil v Žiline, odtiaľ hneď do Lučenca a v marci 1919 
sa stal prednostom dopravného úradu v Nových Zámkoch kde slúžil až do odchodu 
do penzie 1.2.1933. Po odchode do penzie žil až do jeho evakuácie v r. 1938 v Nových 
Zámkoch. Po evakuácii odišiel do svojej domovskej obce Veľké Lhoty u Dačic. Neskôr 
sa presťahoval do Hrošovan u Brna.
Počas svojho pobytu v Nových Zámkoch venoval prakticky všetok svoj voľný čas vere-
jno- prospešnej 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 svojho príchodu do Nových Zámkov organizoval inštruktáže 
pre mladých záujemcov o kynológiu  nielen v Nových Zámkoch ale i po celom Slov-
ensku. 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. 
Návratu na Slovensko sa však nedožil . Zomrel po ťažkej chorobe 22.1.1945. 
Na uctenie jeho   pamiatky  boli 28 a 29. septembra  1946 zorganizované Zemským 
sväzom loveckých ochranných spolkov na Slovensku Celoslovenské skúšky stavačov -  
Memoriál Jozefa Kadleca.  V tomto roku organizujeme už 49. ročník tejto vrcholnej 
slovenskej kynologickej akcie.
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Štatút memoriálu Jozefa Kadleca.
Memoriál Jozefa Kadleca sa organizuje spravidla každý rok ako vrcholové všestranné 
skúšky stavačov.
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 20 stavačov.
Na memoriáli sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre všestranné skúšky 
stavačov s doplnením o disciplínu „ stopa zveri na vode“. Táto disciplína sa skúša podľa 
skúšobného poriadku pre skúšky z vodnej práce. Pri konečnom hodnotení psov sa k 
dosiahnutým bodom z vodnej práce pripočítajú aj body za splnenie tejto disciplíny. Ak 
pes zo stopy zveri na 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 kynologické oddelenie ústredia SPZ. 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, získa Čakateľstvo 
na slovenského šampióna práce – CACT. Druhý pes v poradí z každého plemena  s 
umiestnením v I. cene získa Res. CACT. V prípade rovnakého umiestnenia viacerých 
jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku. 
Memoriál je zároveň kvalifikačnou akciou pre účasť psov na medzinárodných skúškach stavačov.
Náklady spojené s usporiadaním MJK hradí 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 1.6.1997.



Všeobecné ustanovenia:
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v športovom 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 staré. Psy z iných regiónov musia mať potvrdenie štátneho 
veterinárneho lekára o nákazovej situácii v danom regióne.
Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi. 
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas súťaže, ani za stratu psa resp. jeho 
uhynutie. 
Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič.
Skúšky sa konajú za každého počasia.
Štartovací poplatok sa uhrádza pri prezentácii.
Stavače sa na MJK posudzujú podľa platného skúšobného poriadku pre všestranné skúšky 
stavačov s doplnením o disciplínu“ stopa živej zveri na vode“. Známka z tejto disciplíny 
sa započítava do celkového bodového hodnotenia psa na memoriáli, neovplyvňuje však 
absolvovanie všestranných skúšok. Malé plemená sa posudzujú podľa skúšobného pori-
adku pre všestranné skúšky malých plemien. Ich ohodnotenie sa nezapočítava do MJK.
Vodič musí  pri prezentácii predložiť platný preukaz člena SPZ. V prípade, že nie je 
členom SPZ doklad o poistení.
Štartovací poplatok je 75 Eur, platí sa pri prezentácii.

Ubytovanie:
Rozhodcovia majú ubytovanie rezervované v priestoroch Agropartner Plav. Podhradie. 
Vodiči psov a ostatní záujemcovia si ho môžu objednať telefonicky  na tel. čísle: 
0905275586 – pani Anna Janotková Bc.

Stravovanie a doprava:
Stravovanie a občerstvenie bude zabezpečené v centre súťaže i na mieste jednotlivých 
prác. Na raňajky a večere je možné si vopred zakúpiť lístky. Doprava na miesta disciplín 
je zabezpečená pre rozhodcov. Ostatní účastníci súťaže si dopravu zabezpečujú sami.
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Najnižšie známky Max. Známka
PočetPredmet pre cenu Koef. počet za
bodov

Poznámka

I. II. III. bodov výkon

Práca v lese

1 Prinášanie líšky cez prekážku 1 1 0 2 8

2 Posliedka 1 1 1 4 16

Práca na nepofarbenej
stope srnčej zveri
a) vodič 3 2 1 6 24

3 b) oznamovač 3 2 1 8 32
c) hlásič 3 2 1 8 32
d) hlasitý oznamovač 3 2 1 8 32

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

Najnižší počet bodov pre cenu 127 96 66 Max.: 172

Práca v lese spolu

Práca vo vode

1 Naháňanie v tŕstí 2 2 1 3 12

2 Dohľadávanie zastrelenej 2 2 1 4 16kačice v tŕstí
3 Ochota pracovať 3 2 1 3 12v hlbokej vode
4 Prinášanie kačice 3 2 2 3 12z hlbokej vody
5 Stopa zveri na vode 2 2 1 5 20

5 Poslušnosť 2 2 1 3 12

Najnižší počet bodov pre cenu 72 50 34 Max.: 84

Práca vo vode spolu

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA – Memoriál Josefa Kadleca (MJK)

Por. č. Meno psa SPKP Najnižšie známky Max. Známka
PočetPredmet pre cenu Koef. počet za
bodov

Poznámka

I. II. III. bodov výkon

Práca na poli

1 Spoločná polovačka 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

6 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 Dohľadávanie zastrelenej 3 2 2 5 20pernatej a srstnatej zveri
10 Prinášanie vlečenej pernatej 1 1 1 5 20zveri na diaľku v poli
11 Poslušnosť 3 2 2 5 20

Najnižší počet bodov pre cenu 162 122 84 Max.: 196

Práca na poli spolu

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

Najnižší počet bodov pre cenu 38 30 20 Max.: 48

Prinášanie spolu

Najnižší počet bodov pre cenu celkom 399 298 204 Max.: 500

Celkový počet dosiahnutých bodov

Výsledná klasifikácia: . cena

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA – Memoriál Josefa Kadleca (MJK)

Dátum: Rozhodca:

Miesto: Podpis:

2005
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Obec Plavecké Podhradie, 
sa nachádza na západnom upätí Malých Karpát približne 60 km od Bratislavy. Prvá 
zmienka o obci je z roku 1247, ale história osídlenia tejto oblasti siaha až do druhého 
storočia pred naším letopočtom. Na kopci Pohanská nachádzajúcom sa neďaleko 
Plaveckého Podhradia sa nachádzalo počas doby bronzovej sídlisko lužickej kultúry, 
ktoré bolo svojou rozlohou väčšie než stredoveká Bratislava. Žili tu tisíce ľudí, za hrad-
bami boli dielne, chránené vodné zdroje, cesty, umelé, neraz dláždené priestranstvá, 
priestory na obchod ( Jozef Paulík, 1972).
Prvá zmienka o Plaveckom hrade je z 11. storočia, kedy boli tatárske kmene Palovcov 
premiesené na Západné Slovensko za účelom stráženia hraníc Uhorska. Od tohto ob-
dobia sa na hrade vystriedalo veľké množstvo vlastníkov. Od roku 1621 do 20. storočia 
vlastnili hrad Pálffyovci. Hrad sa stal strediskom rozsiahleho hradného panstva Plavec, 
ku ktorému patrili Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Malacky, Malé Lev-
áre, Pernek, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, 
Rohožník, Sološnica, Suchohrad, Záhorská Ves. Roku 1653 po vytvorení fideikomisu 
pripojili k nemu panstvo Devín s obcami Devín, Devínska Nová Ves, časť Rače, Karlova 
Ves, Dúbravka. Panstvu patrili lesné komplexy členené na revíry so správami v Gajaroch, 
Malackách, Kuchyni, Mikulášove, Perneku, Rohožníku, Studienke. Počas Rakocziho 
povstania v roku 1706 hrad vyhorel a centrom panstva sa stali Malacky.
V polovici 17. storočia dal Mikuláš Palffy uprostred obce postaviť renesančný kaštieľ, 
ktorý po presťahovaní panstva do Malaciek plnil úlohu poľovníckeho kaštieľa. Odtiaľto 
malo panstvo východiskový bod do rozsiahlych lesov Malých Karpát.
Okrem bohatej histórie sa Plavecké Podhradie môže pýšiť ešte bohatšou prírodou. V 
okolí Plaveckého hradu je na ploche 39 km štvorcových Plavecký kras s množstvom 
vyvieračiek, krasových prameňov, jaskýň, priepastí, závrtov, jaskynných výklenkov, 
komínov. V katastrálnom území Plaveckého Podhradia sa nachádzajú dve z piatich 
Národných Prírodných rezervácii v Malých Karpatoch. Staršia NPR Roštún bola vy-
hlásená v roku 1953 na rozlohe 400 ha. Je charakteristická vápenatým bralom, ktoré 
je hniezdiskom sokola rároha. NPR Pohanská bola vyhlásená v roku 1980 na rozlohe 
128,93 ha. Je charakteristická suchomilnými a teplomilnými rastlinnými a živočíšnymi 
spoločenstvami na vápencoch. 
Z poľovnej zveri v okolí Plaveckého Podhradia môžeme stretnúť mufloniu, jeleniu, 
diviačiu, srnčiu a v posledných rokoch danieliu raticovú zver. Polia v podhorí Malých 
Karpát sú domovom pre zajacov, bažantov, prepelice a jarabice. 
Tisíc hektárov tejto krásnej prírody Malých Karpat obhospodaruje PZ Plavecké 
Podhradie so svojimi 30 členmi. Menom všetkých členov PZ Plavecké Podhradie pra-
jem návštevníkom, organizátorom, kynológom a ich zverencom prijemné strávenie 49. 
ročníka Memoriálu Jozefa Kadleca v Plaveckom Podhradí. 
Poľovníctvu, kynológii a prírode zdar!!!!!
                                                                                   Ing. Ladislav Dulanský
                                                                  Riaditeľ pretekov, tajomník PZ Plav. Podhradie.
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Obec Rohožník.
Poľovnícky revír Hôrka Rohožník vykonáva právo poľovníctva v katastrálnom území 
obce Rohožník. Revír pozostáva z 1321 ha prevažné lúčnych porastov, pasienkov a z 
malej časti aj  z lesov, lesných remíz a malých vodných plôch a potokov. 
Členská základňa pozostáva z 21 riadnych členov a 2 čakateľov. Za rok vzniku poľovníctva 
v Rohožníku vtedy Rarbochu považujeme rok 1936. 
Prvé kroky k výkonu práva poľovníctva pre širšiu verejnosť sa umožnilo až po skončení I. 
svetovej vojny. Nedostatok potravín po vojne, hospodárske pomery, umožňovali voľnosť 
do zásahu života poľovnej zveri. Ľudia mali po vojne prístup k zbraniam a strelivu, bola 
bieda, hlad. Tieto predpoklady vytvorili možnosti pre pytliactvo. Vláda v tej dobe to-
muto faktu nevedela čeliť, hľadali sa možnosti pre záchranu zveri. Najvhodnejšie riešenie 
v tej dobe bolo vytvorenie Poľovníckej ochrannej organizácii. V dvadsiatych rokoch mi-
nulého storočia existoval v obci Lovecký ochranný spolok. Písomnosti sa však nezacho-
vali, údaje o ňom sú však len z ústneho podania a fotografií.  
O hojnosti zveri vo vtedajšom Rarbošskom revíri svedčí aj v štatistikách muflonia trofej, 
ktorá bola ohodnotená na 225,8 bodov CIC ( zlatá medaila ) z Rarboka.  Dnešná muf-
lonia najsilnejšia svetová trofej je z roku 2006 v bodovom vyhodnotení 252,5 bodov CIC 
a odlovená bola slovenským poľovníkom v Jeseníkoch v ČR.
Ako som už spomenul za rok vzniku poľovníckej organizácie v Rohožníku považujeme 
rok 1936, kedy mala Poľovnícka spoločnosť v Rarboku 11 členov. V tejto dobe 
sa aj dohodli členovia na domácom poriadku podľa ktorého sa všetci mali aj riadiť. 
Nedodržiavanie domáceho poriadku a pytliactvo sa trestalo. 
Po rozpade ČSR a vzniku Slovenského štátu Rarboský revír navštevovali vládni činitelia a ich 
úradníci, pre ktorých sa poriadali hony a po nich zábavy v Pálffyovskom kaštieli na Vývrate.
Obcou sa prehnala II. Svetová vojna a po nej nástup komunizmu. Členskú základňu 
poľovníckeho združenia v tej dobe tvorili zamestnanci OÚNZ v Malackách.
V dnešnej dobe má združenie 21 členov a činnosť združenia je orientovaná na 
starostlivosť o zver po celý rok. Tak tiež sa vykonáva tlmenie škodnej zveri. Zo svojej 
činnosti nemôžeme nespomenúť konanie rôznych kultúrnych podujatí ako sú poľovnícke 
zábavy organizovanie súťaže vo varení gulášu a účasť na obecných slávnostiach. Máme 
však aj svoje trápenia ako každé iné poľovnícke organizácie. Trápenia, ako je aj neduh 
ničenia poľovníckych zariadení v revíry, pytliactvo voľne pustených psov. Stretávame 
sa aj s tým najhorším prečinom na zveri ako je pytliactvo vo forme kladenia nástrah, 
kladenie drôtených ok vrátane nedovoleného zásahu do výkonu práva poľovníctva. I keď 
toto poľovnícke združenie má dnes 78 rokov čo v porovnaní s človekom je už vysoký 
seniorský vek naši členovia si nemôžu dopriať dôchodcovský odpočinok. Celoročná 
starostlivosť o zver, revír, spoločenský život a kultúrne akcie nám to neumožňuje. Preto 
by som rád záverom poďakoval všetkým členom PZ Hôrka a ich rodinám za pocho-
penie, starostlivosť o zver, revír a čas strávený na rôznych podujatiach. Lesu a lovu zdar! 
                                                                                                  Stanislav HUDEC 
                                                                                            predseda PZ Hôrka Rohožník

V článku boli použité podklady autorky Mgr. L. Kotesovéj z knihy Rohožník 1397 – 1997.
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Doterajší víťazi MJK:
1946 – Nové Mesto nad Váhom,  Blesk Wiedersberg, NKS, v. Vladimír Slimák,
1949 – Trenčín, Lov z Kladna, ČF, v. Koloman Slimák,
1955 – Piešťany, Cigáň z Karpát, ČF, v. Cyril Mika,
1958 – Piešťany, Vatra Jihlava, NKS, v. Jozef Dobrický,
1959 – Nové Mesto nad Váhom, Prima z Karpát, NDrS, v. Jozef Ondra,
1965 – Piešťany, Car Fryšták, NKS, v. Vojtech Bartovič,
1969 – Bratislava – vidiek, Arno Bašovce, NKS, v. Vojtech Bartovič,
1972 – Bratislava – vidiek, Aris z Křapadel, NKS, v. Otto Banás
1974 – Senica, Gaba z Jihočeských lesu, NKS, v. Otto Banás,
1975 – Bratislava – vidiek, Desi z Očkovskej doliny, NKS, v. Ing. Jozef Jursa
1976 – Trnava,  Arik z Očkovskej doliny, NKS, v. Ján Liška
1977 – Trenčín, Gal z Nezvalova kraje, NKS, v. Otto Banás,
1978 – Nitra, Avar Hartmany, NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc.,
1979 – Levice, Ivo z Jihočeských lesu, NKS, v. Otto Banás,
1980 – Nové Zámky, Alik z Tomkovských jazier, ČF, v. Štefan Krasňanský,
1981 – Košice, Evar zo Záhorských pieskov, ČF, v. Štefan Krasňanský,
1982 – Galanta, Janus Donaueck, NDrS, v. Otto Banás,
1983 – Bratislava – vidiek, Donz Loučovic, NKS, v. Otto Banás,
1984 – Topoľčany, Carla v. Stollhof, NKS, v. Ján Liška,
1985 – Trnava, Ben z Lukovenských koutu, NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc.,
1986 – Nitra, Jas z Očkovskej doliny, NKS, v. Ján Liška,
1987 -  Levice, Koran z Vínku, NKS, v. Marián Korič,
1988 – Galanta, Borka zo Škarpy, ČF, v. Edmund Polakovič,
1989 – Komárno, Arco zo Šiah, NKS, v. Otto Banás,
1990 – Senica, Gyna z Fančali, NKS,  v. Marián Korič,
1991 – Trenčín, Emir Andi, NDrS v. Bohuslav Zemko,
1992 – Topoľčany, Brok z Polánky, NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc.,
1993 – Trenčín, Back od Zbrodského dubu, POI, v. Marián Korič,
1994 – Bratislava – vidiek, Aro z Vištuka, POI, v. Marián Korič,
1995 – Bratislava – mesto, Caran od Romana, NDrS, v. Ivan Dugovič,
1996 – Budmerice, Mex z Fančali, POI, v. Marián Korič,
1997 – Košice, Bela z Lovčickej doliny, NKS,   v. Ing. Jozef Jursa CSc.,
1998 – Cífer, Erka od Kaskád, NKS, v. Štefan Macák,
1999 – Bernolákovo, Aja z Fančali, NKS, v. Marián Korič,
2000 – Kalná nad Hronom, Axa Splnený sen, MKS, v. Ladislav Balogh,
2001 – Piešťany, Dina Šemír, NKS, v. Marián Korič,
2002 – Podolie, Oregtemplomi Kobor, NDrS, v. Otto Banás,
2003 – Mojmírovce, Gin Kamenný most, NKS,  v. František Mešťánek,
2004 – Senec, Rugo Tišnov na Morave, NKS, v. Otto Banás,
2005 – Trnava,Noro zo Starých levíc, NKS, v. Otto Banás,
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2006 – Dojč, Cora z Dubovských luhov, NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc.,
2007 – Mojmírovce, Aros z Fančali, NKS, v. Marián Korič,
2008 – Moravský Svätý Ján, Nika z Potônskej lúky, NKS, v. Štefan Macák,
2009 – Levice, Ringo z Potônskej lúky, NKS, v. Ján Kolenič,
2010 – Šurianky, Timur z Těšínovských bukú, ČF, v. Ing. Jozef Jursa CSc.
2011 –  Bernolákovo, Andy z Vištuka, NKS, v. Dušan Krajčovič,
2012 – Dargov, Cell zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Marek Banás,
2013 – Vranov Nad Topľou, Jas z Dubovských luhov, NKS, v. Ján Kolenič,  
2014 -  Plavecké Podhradie, ................................

Štatistika: 
 
Najúspešnejší vodiči:
Otto Banás                  10x víťaz,
Marián Korič                8x víťaz,
Ing. Jozef Jursa Csc.     7x víťaz,
Ján Liška                       3x víťaz.

Víťazi podľa plemien:     
Nemecký krátkosrstý stavač  33x
Český fuzáč        6x 
Nemecký drôtosrstý stavač   5x
Pointer     3x
Maďarský krátkosrstý stavač   1x
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Konané po záštitou:
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Sponzori SPZ:

Mediálný partner:
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Sponzori MJK:
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BELLA - salón pre psov, Malé námestie č.22, 90101 Malacky, 
Tel.:0917683365.

B & F - kynologické potreby, Bernoláková 1/A, 90101 Malacky,  
www. obojky-voditka.sk

Bufet pri jazere - p. Martin Karšay, Rohožník
(Priehrada Vývrat).

P. Stanislav Hudec, Rohožník.
Poles Servis s.r.o. - Servis lesných a nákladných motorových vozidiel, 

Táborisko 154, 90101 Malacky.
ZAPPANEL – prírodná kozmetika z Karpát, 906 36 Plavecké 

Podhradie 211, www.zappanel.sk.
PZ Plavecké Podhradie

PZ Hôrka Rohožník
Jana Mazúrová -Jánošová - pečenie slávnostných tôrt pre psov. 

Tel.: 0944 694451



Orientačná mapa MJK 2014.: 
Plavecké Podhradie

Rohožník


