
 

  



Memoriál 

Kolomana Slimáka 

 
XXI. ročník 
Medzinárodné všestranné majstrovstvá SR stavačov 
s udeľovaním titulov CACIT a CACT 

 
 
 
 
 
Sládkovičovo - Pata 
23. a 24. september 2017 

Srdečne vítame všetkých účastníkov  
Memoriálu Kolomana Slimáka 

 a prajeme Vám v okrese Galanta  
veľa krásnych zážitkov, súťažiacim pohodu pri súperení a dobrú 

náladu všetkým. 



Slovenský poľovnícky zväz  
Slovenská poľovnícka komora 
 
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Galanta 
Obvodná poľovnícka komora Galanta 
 
Poľovnícka spoločnosť Sládkovičovo 
Poľovnícka spoločnosť Pata 
 
  
 
Vás srdečne pozývajú 
na XXI. ročník 

 
Memoriálu Kolomana Slimáka 
s udeľovaním titulov CACIT a CACT 
 
uskutočnený pod záštitou prezidenta SPZ a SPK 
p. Ing. Tibora  L E B O C K É H O PhD. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termín: 23. –  24. september 2017 
Miesto: Sládkovičovo - Pata 
 okres Galanta 
Centrum MKS: Termálne kúpalisko Vincov les 

www.vincovles.com  
 
 

 
 

 
 

http://www.vincovles.com/


Čestné predsedníctvo 
 

Ing. Tibor Lebocký , PhD., prezident SPZ a SPK 
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ 
PaedDr. Imrich S uba, PhD., riaditeľ kancela rie SPZ a SPK 
Ing. Zolta n Fekete – predseda OkO SPZ v Galante, OPK Galanta 
Ing. Tibor Horva th – tajomní k OkO SPZ v Galante 
Frantis ek Do ra – starosta obce Dolný  Chota r 
Ing. S tefan S tefek – investic ný  riaditeľ Za padoslovenska  voda renska  

spoloc nosť 
Ing. Tibor Petho  – predseda PS DUNA Sla dkovic ovo 
MUDr. S imon Ko n a- predseda poľovní ckeho zdruz enia Branc  
JUDr. Jozef A bel – konateľ spoloc nosti SLOV FOREST A .J., s.r.o. 
Ing. S tefan Mesa ros  – predseda RaVOD Pata 
MUDr. Miroslav Bucha – konateľ spoloc nosti MB DENT s.r.o. 
Ing. Boris Brunner – na mestní k genera lneho riaditeľa Slovenske ho 

pozemkove ho fondu 
Ing. Zolta n Forro  – predseda dozornej radý OPK 
Monika Khernova  - vedu ca kancela rie OPK Galanta 
  
Organizačný výbor 
 

Riaditeľ:      Maria n Valenta 
Tajomní k :     Alexander Bende 
Spra vca:      Peter Horva th 
Ekono m:      Gabriela Weintragelova  
Ubýtovateľ:     Rudolf Ra tz 
Veterina rna sluz ba:    MVDr. Pavol Bartolos  
Leka rska sluz bý :    MUDr. Erví n Chomc a 
Technicke  zabezpec enie :   Viliam Brunner  
Vedu ci poľ. pra ce :    JUDr. Martin Pra znovský  
Vedu ci vod. pra ce :    Branko Fabian  
Vedu ci les. pra ce :    Ing. Otto Magnus 
 

 
C lenovia organizac ne ho vý boru:  
c lenovia PS Sla dkovic ovo a PS Pata 



Program 
 
Piatok  22. septembra 2017 
17.00h –18.00h prezenta cia vodic ov, veterina rna prehliadka 
18.00h – 18.45h porada rozhodcov 
19.00h z rebovanie poradia s tartuju cich 

Sobota 23.septembra 2017 
7.00 h - ran ajký –   
8.00 – Sla vnostne  otvorenie 21.roc ní ka MKS 2017  
9.00h – Odchod na pra ce do reví rov 
19.30h - Vec era a spoloc enske  posedenie –   

Nedeľa 24.septembra 2017 
7.00 h – ran ajký –   
8.00 h – Odchod na pra ce do reví rov 
17.00h – predpokladane  ukonc enie a výhla senie vý sledkov MKS 2017 

 
 
 

Programm: 
 
Freitag – 22.09.2017 
17:00         Begegnung aller Teilnehmer, Pra sentation der Teilnehmer, 
Unterkunft, Veterina rkontrolle der Hunde 
18:00         Richter Beratung 
19:00         Verlosung der Reihenfolge  der starteten Hunde 
20:00         Freundliches Treffen 

Samstag-   23.09.2017 
07:00     Fru hstu ck 
08:00    Ero ffnungszeremonie von  Memorial Koloman Slima k 
09.00    Abfahrt ins Jagdrevier 
19:00    Gesellschaftsabend,  

Sonntag  - 24.09.2017 
06:30        Fru hstu ck 
08:00        Abfahrt ins Jagdrevier 
17:00        erwartetes Ende und Erkla rung der Ergebnisse 
 
 
 
 



Spomienka na Kolomana Slimáka 

 
 
Koloman Slimák (1903 - 1996) patrí medzi 

nezabudnuteľné postavy slovenskej kynológie. 
Narodil sa 19. 12. 1903 v Bošáci pri Novom 

Meste nad Váhom. Už ako 25 ročný začal chovať 
poľovné psy. V 30 rokoch minulého storočia 
založil v Novom Meste nad Váhom poľovnícky 
spolok. Nadviazal kontakty s ďalšími 
kynologickými a poľovníckymi spolkami na 
Slovensku a venoval sa pozdvihnutiu úrovne 
poľovníckej kynológie na Slovensku.  

Od roku 1933 mal registrovanú chovateľskú 
stanicu „z Považia―, v ktorej odchoval viac ako 
800 šteniec.  Založil zväzovú chovateľskú stanicu 
„ z Karpát― z ktorej bolo vyprodukovaných viac 
ako 1000 čistokrvných jedincov hlavne plemien 
stavačov a sliedičov ktoré sa dostali medzi 
radových poľovníkov a pomáhali tak rozširovať 

chov čistokrvných plemien na Slovensku. Psy z jeho chovateľskej stanice sa preslávili nielen 
na Slovensku ale aj v zahraničí. V rokoch 1938 až 1951 zastával funkciu kynologického 
referenta Zemského zväzu Loveckých a ochranných spolkov a bol podpredsedom 
Kynologickej jednoty v Prahe. Celý svoj život zasvätil organizátorskej činnosti na poli 
poľovníckej kynológie a výpočet jeho funkcií v poľovníckych orgánoch by bol veľmi dlhý. 

Po vojne sa stal vedúcim kynologického strediska v Novom Meste nad Váhom 
a vedúcim Slovenskej plemennej knihy psov. Túto funkciu zastával až do odchodu do 
dôchodku. Mimoriadnu zásluhu má na regenerácii, čistokrvnom chove a medzinárodnom 
uznaní nášho pôvodného plemena Slovenského kopova. Zaslúžil sa o vyšľachtenie, rozvoj 
a uznanie nášho jediného národného plemena stavačov – Slovenského hrubosrstého 
stavača.  

Okrem chovateľskej činnosti v ktorej sa snažil o rozšírenie a pozdvihnutie chovu 
čistokrvných plemien na Slovensku sa snažil o pozdvihnutie úrovne poľovníckej kynológie 
na Slovensku aj publikačnou činnosťou. Svoje články uverejňoval v časopisoch Lovec, 
Poľovnícky obzor, Myslivost, Pes priateľ človeka, Poľovníctvo a rybárstvo ale aj 
v odborných časopisoch v zahraničí. Jeho knihy Stavač – Jeho chov vedenie a výcvik a 
Poľovné psy sú encyklopédiou poľovníckej kynológie a boli vydané na Slovensku i v 
zahraničí. Súčasná úroveň poľovníckej kynológia na Slovensku je nerozlučne spojená s jeho 
menom. Ešte za jeho života zorganizovali kynológovia medzinárodnú súťaž stavačov o 
Putovný pohár Kolomana Slimáka. Po jeho smrti sa na jeho počesť začala organizovať 
najvyššia medzinárodná všestranná súťaž stavačov na Slovensku Memoriál Kolomana 
Slimáka. 

V tomto roku organizujeme jej 21. ročník. 

 



Die Erinnerung an Koloman Slimák 
 

Koloman Slimák /1903-1996/ gehört zu den 
bekanntesten und denkwürdigen Persönlichkeiten der 
slowakischen Kynologie. 

Er wurde am 19.12.1903 in Bošáca bei  Nove Mesto 
nad Vahom geboren. Schon als 25- jähriger begann er 
Jagdhunde zu züchten. In 30-Jahren letzten 
Jahrhunderts gründete er in Nové Mesto nad Váhom 
den Jagdverband. Er  knüpftete Kontakte mit anderen 
kynologieschen und Jagdverbandten in der Slowakei, 
um das Niveau der Jagdkynologie in der Slowakei zu 
erheben. Seit 1933 registrierte er seine Hundehütte „Z 

Považia“, in der er über 800 Welpen  gezüchtet hat. 
Er gründete die  Bundes-Hundehütte von Karpatien, wo über 1000 

reinrassige Hunde gezüchtet wurden. Es geht vor allem um Rassen von 
Jagdhunde und Hund-Schnüffler. Hunde von seiner Hundehütte wurden nicht 
nur in der Slowakei, sondern auch im Ausland bekannt. In Jahren 1938 bis 
1851 wurde er Vortragende des kynologischen Bundes und Vizevorsitzende der 
Kynologischen Einheit in Prag. Das ganze Leben wurde er in verschiedenen 
Funktionen der Jagdkynologie tätig. Nach dem Krieg wurde er Leiter des 
Kynologiezentrums in Nové Mesto nad Váhom und Chef des slowakischen 
Zuchtbuchs. 

Sein besonderes Verdienst ist in internationaler Anerkennung unserer 
ursprünglichen Rasse- Slovenský kopov (Slowakischer Laufhund) und 
Slovenský hrubosrstý stavač (Slowakischer Rauhbart). Bekannt  wurde auch 
durch seine Publikationstätigkeit- seine Artikel veröffentlichte man in 
verschiedenen Zeitschriften wie- Jäger, Jagd Horizont, Hund der 
Menschenfreund, Jagd und Fischerei usw sowohl in  der Slowakei als auch im 
Ausland. Seine Bücher – Jagdhund- seine Zucht, Führung und Training, und 
Jagdhunde sind Enzyklopädien der Jagdkynologie und wurden in der Slowakei 
und auch im Ausland veröffentlicht. 
Derzeitiges Niveau der slowakischen Kynologie ist mit seinem Namen 
untrennbar verbunden. 

Noch bei seinem Leben organisierte man internationalen Wettbewerb der 
Jagdhunde- Challenge-cup von Koloman Slimák. Nach seinem Tod zu seinen 
Ehren organisiert man der größte internationale Wettbewerb der Jagdhunde in 
der Slowakei-  Memorial Koloman Slimák. 

In diesem Jahr organisieren wir schon 21.-Jahrgang vom Wettbewerb. 



 
Všeobecné ustanovenia 

Vodic  psa musí  prí sť na sku s ký vc as, v poľovní ckom ustrojení  a 
s prí slus nou zbran ou. 

Vodic  musí  pri veterina rnej prehliadke predloz iť platný  veterina rný 
preukaz, v ktorom musí  býť zaznamenane  oc kovanie proti besnote, psinke a 
parvoviro ze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní . 

Vodic  pri z rebovaní  odovzda  preukaz o po vode psa hlavne mu 
rozhodcovi. Usporiadateľ neruc í  za s kodý spo sobene  psom poc as sku s ok, ani 
za stratu psa. 
Kr menie psa si zabezpec uje vodic  sa m. 
Sku s ký sa konaju  za kaz de ho poc asia. 
S tartovací  poplatok uhradia vodic i pri prezenta cii. 
MKS sa riadi schva lený m S tatu tom Memoria lu Kolomana Slima ka. Jednotlive  
disciplí ný sa posudzuju  podľa Sku s obný ch poriadkov pre stavac e pre sku s ký 
s udeľovaní m CACIT. 
Vodic  musí  pri prezenta cii predloz iť platný  preukaz c lena SPZ. Ak nie je 
c lenom SPZ, musí  predloz iť doklad o poistení . 
S tartovací  poplatok: 100,- Eur; platí  sa pri prezenta cii. 
 
Ubytovanie a stravovanie: 

Ubýtovanie : Je zabezpec ene  v priestoroch Terma lneho ku paliska 
Vincov Les – Sla dkovic ovo (smer Galanta), 
Pre rozhodcov je ubýtovanie zabezpec ene .   
Vodic i a ostatní  u c astní ci si ubýtovanie mo z u objednať, 
ubytovateľ : Rudolf Rátz kontakt 0905 377 116 

 
 
 
Uzávierka prihlášok je do 14. septembra 2017 

Prihla s ký na MKS prijí ma a potvrdzuje: 
------------------------------------------------- 

Slovenský  poľovní cký zva z 
S tefa nikova 10 
811 05 Bratislava, tel: 02/57203319 
E-mail: kýnologia@spz-kýnologia. 
 
 
 
 



Allgemeine Vorschriften 
 Hunde-Leiter soll rechtzeitig ankommen, in Jagdkleidung und mit zugehöriger 

Waffe 

 Leiter muss bei der Veterinärkontrolle gültige Veterinärbescheinigung vorlegen 

mit Imfung gegen Tollwut, Staupe-Krankheit, Parvovirose, höchstens 1Jahr und 

mindestens 30 Tage gültig 

 Leiter vorlegt bei der Verslosung dem Richter den Ausweis über Herkunft des 

Hundes 

 Der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Verlust des Hundes 

 Fütterung besorgt sich der Leiter 

 Die Prüfungen werden gehalten bei jedem Wetter 

 Leiter muss  bei der Präsentation den gültigen Ausweis des SJV vorlegen, wenn 

er nicht Mitglied des Vebandes ist, vorlegt Beweis über Versicherung. 

 Die Arbeit von Vorstehhunde wird nach der gültigen Testordnung und Statut 

MKS beurteilt. 

 Startgebühr: 100,- €, bei der Präsentation 

Unterkunft: 
 Richter und Leiter –  

 Leiter sollen Unterkunft bezahlen, Anteilnehmer können Unterkunft reservieren- 

per Telefon oder schriftlich – Rudolf Rátz 

 Telefonnummer: + 421 905 377 116 

Verpflegung- Transport: 
 Verpflegung und Erfrischung wird im Zentrum und Arbeitsorten  versorgt. 

 Zum Frühstück und Mittagessen kann man im Voraus Essentikets kaufen 

 Transport versorgt jeder Teilnehmer selbst, ausser Richter 

 
Meldeschluss (am 14.September 2017) und Auskunft : 
Meldezettel  annimmt und bestätigt: 
Slovenský poľovnícky zväz 
Štefánikova 10 
811 05 BRATISLAVA 
Telefon: 02/57203319-21-22, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk 
 

 
Herzlich willkommen alle Teilnehmer an Memorial von Koloman Slimák in Kreis 

Galanta. Wir bemühen uns angenehmes Klima zu bilden und den Wettbewerbern 
gute Bedingungen und Wohlbefinden bei Konkurrenzkampf zu schaffen. 

 
 

 

 

mailto:kynologia@spz-kynologia.sk


Doterajší víťazi MKS 
 
Medzinárodné skúšky stavačov o Pohár Kolomana Slimáka : 

I. ročník 1994 Trenčín Sita z Očkovskej doliny NKS Ján Liška, Očkov 

II. ročník 1995 Senica Asia Kolíňanská perla NDrS Jozef Gergely, Kolíňany 

III. ročník 1996 Trnava Mex z Fančali POI Marián Korič, Budmerice 

 
Memoriál Kolomana Slimáka: 

I. 1997 Skalica Bella z Lovčickej doliny NKS Ing. Jozef Jursa Csc, Bratislava 

II. 1998 Galanta Erka od Kaskád NKS Štefan Macák, Vištuk 

III. 1999 Holič Eron Bolešová NKS Ľubomír Hlavička, Smrdáky 

IV. 2000 Topoľčany Afra z Dubovských luhov NKS Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava 

V. 2001 Bernolákovo Dina Šemir NKS Marián Korič, Budmerice 

VI. 2002 Bernolákovo Oregtemplomi Kobor NDrS Otto Banás, Šurany 

VII. 2003 Nové M.n.V. Ria Pamír GS Alice Bílková ČR 

VIII. 2004 Šaľa Lot ze Štípek NKS Darius Dziuba, PL 

IX. 2005 Bernolákovo Cilka z Okřešic NKS Štefan Macák, Vištuk 

X. 2006 Nitr. Blatnica Noro zo Starých levíc NKS Otto Banás, Levice 

XI. 2007 Cífer Aros z Fančali NKS Marián Korič, Budmerice 

XII. 2008 Kolíňany Branko Kořenice NKS Ladislav Banás, Veľké Zálužie 

XIII. 2009 Mojmírovce 
Famir z Dubovských 
luhov 

NKS Ing. Jozef Jursa Csc, Bratislava 

XIV. 2010 Dolná Krupá Eron od Blavy NKS Vlastimil Polakovič, Opoj 

XV. 2011 Piešťany KS Thor van de Waltakke NKS Marcel Driezes, NL 

XVI. 2012 
Nitrianska 
Blatnica 

Daffy Čierny Bor NKS Rastislav Macek, SK 

XVII. 2013 Radošina Jas z Dubovských luhov NKS Ján Kolenič 

XVIII. 2014 Kálnica Vido z Bilice NKS Ladislav Banás, Veľké Záluţie 

XIX. 2015 Borský Mikuláš Erma od Drobného NKS Dušan Krajčovič, Cífer 

XX. 2016 
Vranov nad 
Topľou 

Indi od Blavy NKS 
Ruchovanský Tibor, Borský 
Mikuláš 

XXI. 2017 
Pata - 
Sládkovičovo 

................   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Štatút Memoriálu Kolomana Slimáka 
 

Memoriál Kolomana Slimáka je vrcholovým medzinárodným podujatím 
stavačov na Slovensku. Organizuje sa spravidla každý rok, pod záštitou SKJ a 
FCI, na počesť nestora slovenskej poľovníckej kynológie.  

Na memoriál možno prihlásiť stavače každého plemena a veku, zapísané v 
plemenných knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 22 stavačov, z 
toho maximálne 11 zo zahraničia. Stavače v majetku vodičov zo SR musia mať 
absolvované všestranné skúšky. Prihlášky na memoriál prijíma Kynologický odbor 
SPZ. Výber psov robí Kynologická rada SPZ. Pri výbere psov majú prednosť 
jedince, ktoré absolvovali Memoriál Jozefa Kadleca v príslušnom roku a jedince, 
ktoré absolvovali medzinárodné skúšky stavačov v SR v I. cene (rozhodujúce je 
lepšie umiestnenie na MJK a medzinárodných skúškach), ako aj jedince, ktoré už 
MKS absolvovali, ak nezískali titul Víťaz MKS (prednosť majú jedince, ktoré na 
MKS ešte neštartovali). V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu stavačov zo 
zahraničia doplní sa celkový počet o účastníkov zo Slovenska. Psy zahraničných 
účastníkov musia mať absolvované akékoľvek skúšky z výkonu pre psy poľovných 
plemien. Na skúškach sa skúšajú disciplíny v zmysle skúšobného poriadku pre toto 
podujatie. 

Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa titul Víťaz 
Memoriálu K. Slimáka a v prípade kontinentálneho stavača mu môže byť 
priznané čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. 
Kontinentálny stavač, ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, môže získať 
Reserve CACIT. Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, môže 
získať čakateľstvo na šampióna práce SR – CACT, druhý v poradí z plemena s 
umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT. V prípade rovnakého 
umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku. 
Jedinec, ktorý získa z niektorého predmetu známku vyraďujúcu ho z ocenenia, 
môže pokračovať ďalej, nezaraďuje sa však do celkového poradia psov. 
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 psov sa na skúškach zúčastňujú na vlastné náklady. Štartovací 
poplatok bude uvedený v propozíciách skúšok pre príslušný rok. 

V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí 
vodič zložiť finančnú záruku 70,- €, ktorá sa mu vráti len vtedy, ak hlavný 
rozhodca uzná oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskoršie do 
vyhlásenia výsledkov skúšok. 
Štatút platí 1.1.2016 



Statut von  Memorial Koloman Slimák 
 
Memorial von Koloman Slimák gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen der 
Jagdhunde in der Slowakei. Es wird jedes Jahr organisiert, unter der 
Schirmherrschaft SKJ und FCI, zu Ehren Nestors der slowakischen Jagt 
Kynologie. 
Zu Memorial kann alle Vorstehhunde von verschiedener Rasse und Alter 
anmelden, die in Zuchtbücher eingeführt sind und von FCI anerkannt. Man kann 
höchstens 22 Vorstehhunde starten, davon 11vom Ausland. Vorstehhunde aus der 
Slowakei haben die Pflicht allgemeine Prüfungen zu absolvieren.  
Die Anmeldungen werden von Kynologie-Abteilung SPZ akzeptiert. Die Hund 
Auswahl realisiert die Kynologie rät SPZ. Bei der Hundeauswahl haben Priorität 
die Hunde, die Memorial von Josef Kadlec im gegebenen Jahr absolviert haben 
und Hunde, die Internationale Prüfungen von Jagdhunde im 1.Preis haben- 
entscheidend ist die beste Platzierung. Man kann auch solche Hunde anmelden, 
die schon MKS absolvierten, aber keinen Titel Gewinner bekommen. Priorität 
haben Hunde, die noch nicht an MKS starteten. Im Fall, dass aus dem Ausland 
nicht genug Hunde angemeldet werden, werden Hunde aus der Slowakei ergänzt. 
Ausländische Jagdhunde müssen auch irgendeine Prüfungen absolvieren. Auf den 
Prüfungen werden solche Disziplinen geprüft, die diese Veranstaltung erfordert. 
Vorstehhund, der höchste Punktzahl gewinnt, wird Gewinner Memorial von 
K.Slimak, im Fall  des  kontinentalen Vorstehhunds kann  die Erwartung  auf 
International-Meister der Arbeit CACIT anerkannt werden. Kontinental-
Vorstehhund, der im 1.Preis als der Zweite war, kann gewinnen Reserve CACIT. 
Der beste Hund aus jeder Rasse, im 1.Preis platziert, kann Reserve CACT 
bekommen. 
Der Hund, der in bestimmten Testen ist erfolglos, kann weiter fortsetzen, aber 
wird nicht  in Gesamtwertung von Hunde  eingezahlt. 
Organisation des Wettbewerbs wird vom Slowakischen Jagdverband finanziert. 
Die Finanzielmittel werden vom Präsidium SJV bestätigt. 
Hunde-Leiter nehmen an Prüfungen auf eigene Kosten teil. Startgebühr wird in 
Prüfungsdokumenten bestimmt. Im Fall des Einspruchs muss der Hundeleiter 
finanzielle Garantie 70€ geben. Über die Sache entscheidet der Richter. Statut gilt 
von 1.1.2016. 
 
 
 
 

 



Memoriál Kolomana Slimáka 
 

Predmet 

 

 

Najnižšie známky pre 

cenu 

 

Koe-

fi-

cient 

Maximálny 

počet bodov 

I. II. III. 

Práca na poli 

1, Spoločná poľovačka 3 2 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 3 2 1 3 12 

8, Pokojnosť po výstrele 3 2 1 2 8 

9,  Dohľadanie zastrelenej pernatej 

a srstnatej zveri 

3 2 2 5 20 

10 Prinášanie vlečenej pernatej zveri na 

diaľku v poli 

2 2 1 5 20 

11 Poslušnosť 3 3 2 5 20 

Spolu 165 122 98  196 

Práca v lese 

1, Prinášanie líšky cez prekážku 2 2 1 2 8 

2 Posliedka 2 2 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 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

6 

8 

8 

8 

 

 

24 

32 

32 

32 

4 Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v 

lese 

3 2 2 5 20 

5 Prinášanie vlečeného zajaca na 

diaľku v lese 

3 2 2 5 20 

6 Vyháňanie zveri z húštin 2 2 1 3 12 

7 Sliedenie 3 2 2 3 12 

8 Chuť do práce s líškou 3 2 1 4 16 

9 Správanie sa na stanovišti 3 2 1 2 8 

10 Vodenie na remeni 3 2 1 2 8 

11 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

Spolu 145 103 86  172 

Práca vo vode 

1,  Naháňanie v tŕstí 2 2 1 3 12 

2, Dohľadávanie zastrelenej kačice 

v tŕstí 

2 2 1 4 16 

3, Ochota pracovať v hlbokej vode 3 2 1 3 12 

4, Prinášanie kačice z hlbokej vody 3 2 2 3 12 

5, Sliedenie v tŕstí za živou kačicou 3 2 1 5 20 

5, Poslušnosť 2 2 1 3 12 

Spolu 70 50 42  84 

Prinášanie 

1, Prinášanie pernatej zveri 3 3 2 4 16 

2, Prinášanie srstnatej zveri 3 2 2 4 16 

3, Prinášanie škodlivej zveri 2 2 1 4 16 

Spolu 38 30 20  48 

Najnižší počet bodov pre cenu 418 305 250  500 

Cena: Počet bodov spolu: 

 
 



 
 
Richtertabelle – Koloman Slimak Memorial – Vielseitigkeitsprüfung der Vorstehhunde  

Fach 
Minimale 
Preisnote 

K
o

e
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ie
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Le
is
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n
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-

n
o
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P
u

n
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e
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h
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I. II. III.     
FELDARBEIT 

1. Gesellschaftsjagd 3 2 1 5 20   

2. Suchen 3 3 2 5 20   

3. Vorstehen 4 3 2 5 20   

4. Manieren und am Wild nachziehen 3 2 1 4 16   

5. Nase (Geruch) 3 3 2 8 32   

6. Ruhe am Federwild 3 2 1 2 8   

7. Ruhe am Haarnutzwild 3 2 1 3 12   

8. Schussfestigkeit 3 2 1 2 8   

9. 
Verlorensuchen vom erschossenen  Feder- und Haarnutz-
wild 

3 2 2 5 20   

10. Federwildschleppe 2 2 1 5 20   

11. Gehorsam 3 3 2 5 20   

Insgesamt 165 122 98  196   

WALDARBEIT 

1. Bringen vom Fuchs über die Hindernis 2 2 1 2 8   

2. Pirschjagd 2 2 1 4 16   

3. 

Arbeit auf der künstlichen Schweißfährte 
a.)Riemenarbeit 
b.)Totverbeller 
c.)Totverweiser 
d.)lauter Totverweiser 

 
3 
3 
3 
3 

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 
6 
8 
8 
8 

 
24 
32 
32 
32 

  

4. Fuchsschleppe 3 2 2 5 20   

5. Hasenschleppe 3 2 2 5 20   

6. Stöbern des Wildes aus der Busch 2 2 1 3 12   

7. Buschieren 3 2 2 3 12   

8. Arbeitswille mit dem Fuchs 3 2 1 4 16   

9. Benehmen am Stand 3 2 1 2 8   

10. Leinenführigkeit 3 2 1 2 8   

11. Gehorsam 3 2 2 5 20   

Insgesamt 145 103 86  172   

WASSERARBEIT 

1. Stöbern ohne Ente im deckungsreichen Gewässer 2 2 1 3 12   

2. Verlorensuchen im deckungsreichen Gewässer 2 2 1 4 16   

3. Arbeitswille im Tiefwasser 3 2 1 3 12   

4. Apportieren einer erlegten Ente aus tiefem Wasser 3 2 2 3 12   

5. Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer 3 2 1 5 20   

6. Gehorsam 2 2 1 3 12   

Insgesamt 70 50 42  84   

APPORTIEREN (BRINGEN) 

1. Apportieren vom Federwild 3 3 2 4 16   

2. Apportieren vom Haarnutzwild 3 2 2 4 16   

3. Apportieren vom Schadenwild 2 2 1 4 16   

Insgesamt 38 30 20  48   

Minimale Punktezahl für einen Preis 418 305 250  500   

Preis: Gesamte Punktezahl: 



Z histórie obce Pata 

Pata leží v severozápadnej časti Galantského okresu v blízkom susedstve obcí 

Šoporňa, Báb, Šintava a Hájske. Územie charakterizuje veľmi mierna pahorkatina s plytkou 

dolinou Jác. Na území dnešného okresu Galanta siahajú najrannejšie doklady 

o prítomnosti človeka do strednej doby kamennej (8 tisíc – 6 tisíc rokov pr. Kr.). Zásluhu na 

tom má miestny biotop s piesčitými pôdami v blízkosti vodných tokov, ktorý rýchlejšie 

vysychá. Praveký človek uprednostňoval takéto lokality, najmä ak išlo o vyvýšené miesta. 

Takáto lokalita sa nachádza aj v obci Pata (lokalita Vinohrady a Horné Diely). 

Od prehistorických čias viedla cez obec významná cesta spájajúca Ponitrie s Považím 

a Malými Karpatmi (súčasť spojnice južného Balkánu s Európou). Táto cesta slúžila pri 

výmene tovaru. Tovar sa vymieňal počas cesty no najmä v cieli cesty pri brodoch Váhu a na 

vyvýšeninách, ktoré poskytovali bezpečie. Pri cestách často vznikali trvalejšie osídlenia. 

Prvé archeologické nálezy na území obce pochádzajú zo staršej doby bronzovej. 

Staršia doba bronzová (1800 – 1500 p. n . l.), z obdobím staršej doby bronzovej sa 

stretávame v našom regióne prostredníctvom hrobov ľudu nitrianskej kultúry. Hroby sú totiž 

prakticky jediným dokladom o ich pobyte na tomto území. Predpokladá sa, že ťažiskom ich 

hospodárstva bolo pastierstvo, ktoré sa spájalo s pohyblivým spôsobom života bez 

dlhodobo obývaných sídlisk. Archeológom sa podarilo odkryť rozsiahlejšie praveké 

osídlenie v priestore mimoúrovňovej križovatky Pata – Šoporňa (Pata – Diely). Objavili tu 

sídliskové jamy a kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej (2200 – 1800, 1500 pr. 

Kr.) patriace únmětickej a maďarovskej kultúre. V sídliskovom komplexe výskum zachytil 

13 jám, z ktorých jedna slúžila ako zásobnica na potraviny. Prvá skupina obsahovala 46 

hrobov a druhá 180 hrobov. Išlo teda o niekoľko generačné sídlisko. 

Mladšia a neskorá doba bronzová (1200 – 750 p. n. l.), obdobie mladšej a neskorej 

doby bronzovej patrí v našom regióne rozvoju kultúrneho komplexu strednodunajských 

popolnicových polí. Územie juhozápadného Slovenska sa vtedy členilo pozdĺž rieky Váh 

medzi velatickú a čakanskú kultúru. Spájajúca črta pre tieto dve kultúry bol zvyk budovať 

charakteristické monumenty, akými boli bez pochýb solitérne kniežacie mohyly 

s centrálnym žiarovým hrobom  ,,bojovníka“ a prípadne aj ďalšími bočnými hrobmi. Odkryté 

pohrebiská sídlisk sa našli vo Veľkom Grobe, Abraháme, Kráľovom Brode, Sládkovičove, 

Diakovciach, Šintave a v Pate. 

Doba Rímska (prelom letopočtov – 375 po Kr.) 

Na prelome letopočtov sa Pata a celé juhozápadné Slovensko stali hraničným územím 

Rímskeho impéria (Limes romanus) a germánskych kmeňov (Kvádi, Markomani). Práve 

z tohto obdobia pochádza posledné nálezisko v Pate,  poloha Vinohrady, kde bola objavená 

pec a niekoľko kultúrnych jám. Svedčí o tom, že sa tu vyrábala ručne robená keramika, 

ktorej pôvod treba hľadať v germánskom svete. Pec naznačuje typ miestneho osídlenia, 

ktorého obyvateľstvo muselo byť v kontakte s kultúrou rímskej ríše. 

Od druhej polovice 6. storočia sa dunajskí Slovania dostali do susedstva s výbojným 

nomádskym živlom – Avarmi. Ich dominanciou v našom priestore ukončil slovanský nad 



kmeňový útvar známy ako Samova ríša (628 -653). Starí Slováci nim vstúpili do historickej 

epochy (Fredegarova kronika). Avarmi uvoľnený mocenský priestor vyplnil prvý štátny útvar 

Nitrianske kniežatstvo, ktoré bolo roku 833 pevnejšie pripútané k centru dvora na Morave. 

Zásluhou byzantskej diplomatickej misie (Cyril a Metod) sa stalo kresťanstvo 

zrozumiteľnejšou vierou pre našich predkov. V roku 880 zriadil pápež na Veľkej Morave 

samostatnú cirkevnú provinciu, čím sa tento štát stal zvrchovaným a politicky rovnocenným 

k Franskej ríši, či Východorímskemu cisárstvu. 

V 10. storočí sa územie juhozápadného Slovenska prepadlo do chaosu a anarchie. 

Kmeňový zväz starých Maďarov, ktorý obsadil dunajskú kotlinu na začiatku 9. storočia sa 

rozpadol. Trvácnejšie maďarské osídlenie siahalo v našom regióne po líniu Sereď, Šintava, 

Nitra. Z veľkomoravského zriadenia prežilo len niekoľko severnejších hradísk. Arpádovské 

knieža Gejza prijal kresťanskú misiu a pokrstil syna Vajku na Štefana, ktorý v roku 1000 

prijal z rúk pápeža kráľovskú korunu. Z hľadiska Paty je významné, že Štefan I. bol za čias 

Gejzu správcom nitrianskeho údolného vojvodstva. Zdokumentované dejiny súčasnej Paty 

sa síce začínajú až  v 12. storočí, ale súdobé osídlenie môže siahať až do čias príchodu 

starých Maďarov. Poukazujú nato viaceré indície: 

 1. geografická blízkosť Nitry a dolného Váhu 

 2. významná nadregionálna cesta v blízkosti brodu na rieke Váh, ktorá prechádzala 

priestorom dnešnej Paty 

3. historické doklady potvrdzujúce, že predkovia dnešných Patanov boli Slováci 

4. etymológia, to je vysvetlenie pôvodu slova Pata, z ktorého pochádza dnešný názov 

obce.  

Pata sa prvý krát spomína v roku 1156. V listine ostrihomský arcibiskup oprávňoval 

svojich kanonikov, členov ostrihomskej kapituly, vyberať desiatky z Paty ako i z ďalších 

dedín, ktoré ležali na území jeho arcibiskupstva. Druhá najstaršia zmenka o obci sa 

nachádza v listine z roku 1252. Názov obce je už zachytený identicky so súčasnou formou. 

Objavuje sa v súvislosti s najstaršie zachovaným menom miestneho obyvateľa – Ladislava 

de Patha. 

Doterajšia historiografia uvádza Patu z hospodársko-sociálneho hľadiska ako 

homogénnu jednotku (roľnícku obec), ktorá od roku 1523 patrila ku komplexu majetkov 

sústredených do šintavského panstva. Oproti ostatným obciam vystupovala ako 

privilegovaná roľnícka (sedliacka) komunita. Všetci jej obyvatelia boli oslobodený od 

platenia daní a poplatkov, pretože sa starali o pánsky (kráľovský) rybník.  V roku 1480 v 

obci stálo 36 usadlostí a jeden riečny mlyn o 100 rokov neskôr sa ich počet zvýšil na 53 

zdaňovaných domov. 

Na začiatku 17. storočia obec z hospodárskeho hľadiska patrila stále k popredným 

obciam. V roku 1663 Pata zažila bezprostredné nebezpečenstvo zo strany Turkov, 

obliehajúcich neúspešne šintavský hrad. Po skončení stavovských povstaní 1711 prežívali 

Patania pokojnejšie obdobie. Svedčí o tom aj nárast miestnej populácie. V roku 1715 mala 

obec len 46 domácností (42 sedliackych a 4 želiarske) a po prvý krát sa spomína 

prítomnosť viníc. V roku 1751 žilo v Pate 100 rodín a spomína sa rozsah viničnej plochy 



v rozsahu 300 kopáčov viníc. V roku  1769 bolo v obci zaregistrovaných 59 sedliackych 

hospodárstiev a 4 želiarske domy. Počet obyvateľov vzrástol za roky 1785 – 1828 na 878 

obyvateľov, pričom počet usadlostí (126) sa fakticky nezmenil. To znamená, 

že dochádzalo k drobeniu roľníckych hospodárstiev v rámci delenia dedičských gruntov. Po 

vzniku Československa ostala Pata naďalej súčasťou okresu Šaľa, ktorý bol v roku 1923 

pričlenený do Bratislavskej župy. 28. januára 1948 prijala SNR zákon č.14 týkajúci sa 

úpravy okresov a zmien okresných sídiel. Na jeho základe sa Pata stala súčasťou 

novovytvoreného okresu Sereď, ktorý existoval až do roku 1960. V roku 1942 bol v obci 

vybudovaný športový areál pre mládež a vzniklo miestne mládežnícke divadlo, materská 

škola bola postavená v roku 1948. Zdravotné stredisko, ktoré je aj v súčasnosti 

v prevádzke, postavili v roku 1958. Socializmus chcel zmeniť postavenie vidieka. Každá 

obec mala byť schopná poskytovať občanovi všetky bežné služby. V obci bola postavená 

štátna pekáreň, obchodný dom Jednota. Na Nitrianskej ulici otvorila Jednota reštauráciu. 

Kultúrne stredisko bolo postavené v ruku 1976. Budovanie vodovodu v obci sa začalo 

v roku 1976 s plynofikácia obce 1982. Po roku 1989 samospráva v Pate musela riešiť 

zložitú úlohu, ako zabezpečiť v novo sa rodiacich spoločenských vzťahoch obecný rozvoj. 

Obecné hospodárenie bolo až do fiškálnej decentralizácie odkázané na štátne normatívy. 

Verejné financie záviseli od stagnujúcej produkcie štátnych podnikov, ktoré čakal proces 

privatizácie, sprevádzaný rozpredávaním a neodborným manažmentom. 

Rozloha pôvodnej Paty zaostávala ďaleko za súčasnosťou. V roku 1779 obec tvorila 

jediná ulica dlhá asi 350 metrov, po stranách ktorej boli zoradené sedliacke usadlosti. 

Zastavaná plocha bola na návrší, čo bolo približne 1050 metrov. Obydlia chudobnejších 

obyvateľov, želiarov, boli roztrúsené po okrajoch Paty, v strede ktorej stál starý gotický 

kostol. 

Pôvodná dedinská architektúra bola prostá. Ľudia využívali dostupný stavebný 

materiál. Pre nedostatok lesov sa domy stavali zo všade dostupnej hliny. Obydlia mali 

sedlovú alebo slamenú strechu s doskovým štítom. Predĺžené podstrešie stálo na 

drevených stĺpoch. Tieto domy mali obdĺžnikový pôdorys, ktorého interiér sa členil na 

prednú izbu, kuchyňu, zadnú izbu a komoru. 

V 2. polovici 19. storočia sa nové domy pristavovali z kraja obce, ulice sa takto 

predlžovali a navzájom prepájali v miestach, kde to bolo možné. Neexistoval žiadny 

územný plán. Rozlohou sa Pata rozvinula do podoby hromadnej cestnej zástavby. 

V hromadnej dedine sú domy sústredené pozdĺž viacerých ciest, križujúcich sa pod 

rozličným uhlom. 

V súčasnosti obec sa radí medzi stredne veľké obce Trnavského samosprávneho kraja. 

 

 

 



Z histórie Sládkovičova 

Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (Diószegu) nachádzame v listinách kráľa Bélu 

IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa v obci 

nachádzal. V roku 1301 bola pánom obce rodina Milóša Dudvágya, ktorého predkovia tu už 

dlhšiu dobu hospodárili. V roku 1337 sa novým pánom stál Péter Orros, ktorému kráľ Lajos 

I. potvrdil držbu majetku. V roku 1530 sa obec stala obeťou tureckých výpadov, ktoré 

spustošili celú obec a okolie. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa tu nachádzalo 22 

obývaných domov, ktoré patrili rádu Budínskych Klarisiek, a to až do doby zrušenia tohto 

rádu kráľom Jozefom II. Vtedy obec prešla do majetku cirkvi, od ktorej ju odkúpila rodina 

Erdődyovcov a od nich potom rodina Esterházyovcov. V roku 1582 obec dostala štatút 

mesta a v 17. storočí cez Diószeg prechádzala tzv. kráľovská cesta (Via régia). Mesto malo 

právo organizovať jarmoky a vyberať mýta. V tomto období tu stáli dve významné budovy, 

kostol a kaštieľ. V období povstania Ferenca Rákocziho II. bola obec posilnená cisárskym 

vojvodom Quidó Stahrembergom, ktorý však nezabránil tomu, aby obec v roku 1709 úplne 

nevyhorela. Cisár Jozef II. v roku 1786 obec osídlil nemeckými roľníkmi a remeselníkmi. 

Neskoršie sa vytvorili dve samostatné obce – Nemecký a Maďarský Diószeg. Po 

Eszterházyovcoch sa stali majiteľmi obce Zichyovci. V roku 1850 bola cez Sládkovičovo 

vybudovaná železničná trať, ktorá spojila Bratislavu s Budapešťou, čo následne viedlo k 

prudkému priemyselnému rozvoju celého regiónu. V roku 1867 zahájil svoju prvú kampaň 

cukrovar, vybudovaný akciovou spoločnosťou rakúskych bankárov, ktorých viedla rodina 

baróna Karola Kuffnera. V roku 1870 obnovili Diószegu štatút mesta. Dve svetové vojny, 

dve hospodárske krízy, deportovanie Židov v roku 1944, vysídlenie Nemcov v roku 1946 a 

Maďarov, ktorí boli v roku 1947 deportovaní do Maďarska a do Čiech a následné presídlenie 

Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie, zmenili národnostné zloženie obyvateľov 

obce. V období od r. 1948-1989 sa Sládkovičovo vypracovalo na úroveň hospodársky 

rozvinutého malého mestečka s prevažne potravinársko-spracovateľským priemyslom a 

poľnohospodárskou výrobou, štatút mesta získalo znovu 1. januára 1983. V roku 1986 bola 

k mestu pripojená obec Malá Mača, znovu sa osamostatnila od decembra 2002. 
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