
 

Slovenský poľovnícky zväz 
KLUBU CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV 

Štefánikova č. 10, 811 05 Bratislava 

ZÁPISNICA 
z Výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 29. apríla 2018 v Radošine. 

Prítomných 23, neskôr 25 členov podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. PRIVÍTANIE ČLENOV A POĎAKOVANIE A. SIGETOVI ZA ORGANIZÁCIU 
2. VOĽBA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 
3. VOĽBA ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽA ZÁPISNICE 
4. SCHVÁLENIE PROGRAMU 
5. SPRÁVA PREDSEDU KCHSHS 
6. SPRÁVA EKONÓMA KLUBU 
7. SPRÁVA VÝCVIKARA KLUBU 
8. SPRÁVA PORADCU CHOVU 
9. SPRÁVA KONTRÓLNO-REVÍZNEJ KOMISIE 
10. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES A NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES 
11. DISKUSIA 
12. NÁVRH NA UZNESENIE 
13. ZÁVER 

 



1. PRIVÍTANIE ČLENOV A POĎAKOVANIE A. SIGETOVI ZA ORGANIZÁCIU 

Predseda klubu Peter Bíly privítal členov KCHSHS a poďakoval Andrejovi Sigetovi za organizáciu schôdze. 

2. VOĽBA MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

Navrhnutý za člena mandátovej a návrhovej komisie bol Štefan Bada a Andrej Siget. 

Za: 23  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

Člen mandátovej a návrhovej komisie Andrej Siget skonštatoval, že sa schôdze zúčastnilo 23 členov a 2 
hostia. Schôdza je uznášaniaschopná. 

3. VOĽBA ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽA ZÁPISNICE 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Michal Augustovič. 

Za: 23  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

Za overovateľa bol navrhnutý Pavol Kemka. 

Za: 23  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

4. SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Hlasovanie o programe (uvedený vyššie). 

Za: 23  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 



5. SPRÁVA PREDSEDU KCHSHS 

Predseda prečítal správu predsedu KCHSHS, kde zhodnotil minuloročné pôsobenie a fungovanie klubu. 

A. Siget skonštatoval, že počas čítania správy prišli 3 osoby (z toho 2 členovia a 1 hosť). Počet členov sa 
zvýšil na 25 a hostí na 3. 

6. SPRÁVA EKONÓMA KLUBU 

Ekonóm klubu pani Eleonóra Vlašičová prečítala správu ekonóma klubu.  

Konštatovala, že v roku 2017 boli celkové príjmy vo výške 4138,28 EUR.  
V následovnom členení:  
členské a dobrovoľné príspevky 466 EUR 
štartovné, výstavné poplatky 2226 EUR 
ostatné príjmy 1446,28 EUR (príspevok od SPZ, podiel na výnose z klub. výstavy 5/2017) 

Celkové výdavky boli vo výške 4900,33 EUR. 
V následovnom členení:  
odmeny rozhodcom 740 EUR 
prenájom revírov 100 EUR 
pohár a zver na skúšky 1260,87 EUR 
iné výdavky 2779,46 EUR (spotrebný materiál, web stránka, tlač spravodaja, poštovné, občerstvenie 
rozhodcov, kancelárske potreby, tlač materiálov, plagáty, banery, propagačné materiály, samolepky, tlačivá, 
krmivá ako odmeny pre víťazov na špeciálnu výstavu, cestovné). 

Stav pokladne k 31.1.2018 je 647,20 EUR. Zostatok na bankovom účte je 1570,34 EUR. 

Predstavila rozpočet na rok 2018 v hodnote celkových výdavkoch 4200 EUR.  

Hlasovanie o rozpočte a plánovaných výdavkoch: 
Za: 24  Proti: 0   Zdržal sa: 1 

7. SPRÁVA VÝCVIKARA KLUBU 

Pavol Kemka prečítal prehľad uskutočnených podujatí a odprezentoval správu výcvikára klubu (na stranách 
pod zápisnicou). 



8. SPRÁVA PORADCU CHOVU 

Marián Konečný prečítal správu poradcu chovu v ktorej zdôraznil narastajúci počet nových jedincov a 
pomalé približovanie sa genetickej základne ku generácii F4. 

9. SPRÁVA KONTRÓLNO-REVÍZNEJ KOMISIE 

Správu kontrolno-revíznej komisie KCHSHS za rok 2017 predniesol Ján Gúčik. Konštatoval, že zasadnutie 
výboru klubu sa konalo pravidelne, stanovené úlohy boli pravidelne plnené a jeho činnosť bola vykonávaná 
v zmysle stanov KCHSHS. V pokladničnej knihe neboli zistené žiadné nedostatky a ekonomická činnosť 
bola vedená riadne. 

10. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES A NAJLEPŠÍ VÝSTAVNÝ PES 

Vyhodnotenie súťaže Najlepší pracovný pes - 4 jedinci: 
4. miesto Naša Dru–Wyd,  
3. miesto ET Acta non verba,  
2. miesto Darwin Acta non verba 
1. miesto Maco Maholánsky les 

Vyhodnotenie súťaže Najlepší výstavný pes - 6 jedincov: 
6. miesto Naša Dru–Wyd 
5. miesto Gandalf Acta non verba 
4. miesto Dafne Acta non verba 
3. miesto ET Acta non verba 
2. miesto Darwin Acta non verba 
1. miesto Dany Assilia Danibull 

11. DISKUSIA 

1. Marian Konečný upozornil na novú knihu, ktorú vydalo SKJ, konkrétne J. Štaudinger. Vyzval ku kúpe 
tejto knihe. 

2. Radomír Kriek upozornil, že na stránke nie sú aktuálne stanovy. Predseda vysvetlil, že sa už na stránke 
nachádzajú. 

3. Radomír Kriek navrhol prehodnotiť hodnotenie a zohľadniť náročnosť lesných skúšok v porovnaní s 
vodnou prácou. Marián Konečný odpovedal, že je to ťažko urobiť, lebo sú na to rôzne názory. Eleonóra 
Vlašičová navrhla, aby sa opakovane nepočítali body za opakovanú účasť tej istej súťaži. Peter Bíly 



odpovedal, že je v poriadku, keď sú rovnako hodnotené opakované súťaže a navrhol zotrvať pri stave, 
kedy sa počíta každá účasť do bodov. Štefan Bada neuznáva, že niekto naučí jednu vec psa a absolvuje 
viac krát tú istú disciplínu. Zuzana Nežná upozornila, že nebýva zvykom, aby niekto absolvoval tú istú 
skúšku viackrát, takže to nie je potreba aktuálne riešiť.  

4. Michal Urban sa dotazoval na výber do chovu a či je možné spraviť kalendár s termínmi výberov do 
chovu. Marián Konečný odpovedal, že je to ťažko dať do kalendára. Eleonóra Vlašičová odpovedala, že 
akcie organizované na strednom a východnom Slovensku sú tak či tak málo navštevované členmi, 
žijúcimi v tejto lokalite. Peter Bíly upozornil, že minimum členov je z východného Slovenska. Marián 
Konečný povedal, že zorganizovať zvod na východe Slovenska nie je problém, ak je taká požiadavka. 
Peter Bíly upozornil, že ak sa rozrastie základňa na východe Slovenska, tak tam môžeme urobiť rôzne 
titulové akcie a že špeciálna výstava Sv. Anton je dostupná pre všetkých, pretože je v strede Slovenska. A 
aj napriek tomuto faktu sa jej nezúčastní veľa ľudí zo spomínaných regiónov. Pani Fridrichová 
reagovala, že nemôže byť problém cestovať aj 250 km, ak keď chceme pracovať pre plemeno. 

5. Pani Ďurdinová má záujem riešiť problematiku strihania chvostov. Má obavu vycestovať na svetovú 
výstavu do Amsterdamu. Pán Bíly upozornil, že psy z krajiny, kde sa toleruje strihanie chvostov, sa môžu 
zúčastniť výstavy. Marián Konečný doplnil, že každý štát má svoje pravidlá a to treba rešpektovať a že 
Rusi kupírujú uši a tiež nám sem chodia psy s kupírovanými ušami. Peter Bíly reagoval, že problematika 
strihania chvostov je na dlhú diskusiu, nemali by sme byť však pápežskejší ako pápež a mali by sme 
rešpektovať momentálny stav, kedy je v našej krajine povolené strihať chvosty. Pán Bíly zdôraznil, že 
skrátenie chvostu má praktický aj zdravotný význam pre daného jedinca a že mu nespôsobuje ani bolesť 
ani traumu a má svoje opodstatnenie v poľovníckej praxi, v poľovných výkonoch psa a má aj svoje 
opodstatnenie v celkovom spolunažívaní psa s majiteľom. 

6. Andrej Siget navrhol propagáciu SHS v relácii Halali. Chcel by napísať krátky spot na propagáciu 
plemena.  

7. Pani Fridrichová požiadala, či by nebolo možné členskú schôdzu organizovať každé dva roky. Pán Kriek 
povedal, že klub by mal organizovať schôdzu každý rok. Pán Kriek sa pýtal na plánovanie a načasovanie 
niektorých klubových akcií. Peter Bíly vysvetlil, že nie je ľahké nájsť vhodný dátum vzhľadom na 
množstvo akcií, teda taký dátum, ktorý by nekolidoval s ostatnými akciami a vyhovoval by všetkým.  

8. A. Siget využil diskusiu, aby pozval všetkých na spoločenskú akciu organizovanú 9. mája 2018 v 
Radošine. 

9. Pán Bíly vyzval členov, aby sa zúčastnili Klubovej výstavy vo Vincovom lese, a neskôr aj na špeciálnej 
výstave v Svätom Antone. 

12. NÁVRH NA UZNESENIE 

Po prestávke bol zúčastneným členom prečítaný návrh na uznesenie. 
Za: 25  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené všetkými členmi KCHSHS. 



13. ZÁVER 

Po schválení uznesenia sa predseda klubu Peter Bíly rozlúčil so všetkými prítomnými. 

Zapisovateľ:       ……………………… Michal Augustovič 

Overovateľ: 
       ………………………   Pavol Kemka 
      



Milí priatelia, 
 
v roku 2017 organizoval náš klub 2 klubové skúšky a 2 súťaže: Skúšky vlôh stavačov, 
Jesenné skúšky stavačov a súťaže Medzinárodný field trial a Pohár svätého Huberta. 
 
Skúškovú sezónu sme zahájili Medzinárodným field trialom (so zadávaním titulu 2 xCACT 
a CACIT) , ktorý sa konal 15.-16.4.2017 v Kopčanoch, kde sme mali možnosť organizovať už 
II. ročník MFT. 
V sobotu štartovalo prihlásených 20 psov. Prvý deň sa stal celkovým víťazom pes CERES z 
Ričiho chovu (bretónsky stavač) , výborný 18 bodov, CACT CACIT, vodič p. Ladislav Balogh 
(kontinental.), a v nedeľu nastúpilo 8 psov a bodovala suka PÓLA Z VÁPENEK (NKS), 
výborná 16 bodov, vodička Svetlíková Jana (kategória kontinental). 
Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov zastupovala sučka Pegy Kaicul s 
vodičom Rasťom Bartálom a pes D.J. ACTA NON VERBA s vodičom Michalom Pukom. 
MFT je súťaž, ktorá sa v kynológii začína posledné roky rozmáhať a týmto by sme chceli 
vyzvať členov klubu, aby prekonali obavy z neznámeho, prihlásili sa alebo sa prišli pozrieť 
a spoznať niečo nové. 
 
Pokračovali sme Skúškami vlôh stavačov, ktoré sa 7.5.2017 konali v Záhorskej Bystrici 
a z celkového počtu 17 prihlásených jedincov rôznych plemien (8 SHS, 3 MKS, 2 WKS, 3 
NKS, 1 IS s výsledkami: 14 x I. cena, 1 x II. cena a 2 x III. cena), bolo 8 SHS a všetci skončili 
v I. cene!  
Celkovým víťazom sa stal vodič Pavol Kemka so sučkou ELZA Kemkov dvor (SHS) s počtom 
bodov 181, druhé miesto obsadil pes ATOS s Patakovej farmy (NKS) s vodičom Michalom 
Berešom a 181 bodmi a víťaznú trojicu uzatvoril vodič Michal Puk so psom D.J. Acta non 
verba (SHS) a ziskom 179 bodov .  
Je príjemné vedieť, že všetci prihlásený jedinci SHS prejavili vrodené vlohy a preukázali svoj 
potenciál o čom svedčí, že skúšky ukončili v I. cene. Skúšok sa zúčastnili i začiatočníci, ktorí 
začali pracovať s plemenom – čo je povzbudivá správa pre rozvoj plemena do budúcna. 
 
Posledný septembrový deň (30. septembra) sa konala súťaž o Pohár svätého Huberta.  
Súťaž o Pohár svätého Huberta je v našich končinách pomerne neznáma. V princípe sa 
jedná o individuálny lov a kooperáciu medzi lovcom a jeho psom (hodnotí sa lovec, psík a ich 
vzájomná spolupráca ako celok). Lovec má možnosť predviesť svoje zručnosti a psík 
hľadanie, vystavovanie, poľnú prácu.  
Obsadenie bolo medzinárodné, ako na strane súťažiacich, tak i na strane rozhodcov. 
Štartovalo 12 lovcov a celkovým víťazom sa stal Mgr. Rudolf Zbořil (ČR) so 
sučkou ARMANDA (SPI) s hodnotením EXC 82 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Ad 
Bekkers (NL) so psom FLEUR vom Vinxtbachtal (NDS) s hodnotením EXC 78 bodov a 
víťaznú trojicu uzatvoril zástupca Slovenska Tomáš Gašparík (SK) so sučkou NELA Somola 
(POI) s hodnotením VG 69 bodov. 
Plemeno SHS reprezentovali traja jedinci:  
Michal Puk so psom E.T. Acta non verba (VG 55 bodov), Martin Maroš so psom  CAPTAIN 
Acta non verba (VG 53 bodov) a Rastislav Bartal so sučkou PEGY Kaicul (G 40 bodov). 
 
Skúškovú sezónu sme už štandardne ukončili JSS (so zadávaním titulu CACT), ktoré sa 
konali 1.10.2017 v Kopčanoch. Na skúšky bolo prihlásených: 2 MKS, 2 WKS, 2 SHS a 1 
NKS s celkovými výsledkami: 6 x I. cena, 1 x II. cena). 



Na prvom mieste sa umiestnila sučka AWA GRETA od Nupacké tvrze (MKS) a vodička 
Zuzana Nežná (245 bodov CACT), druhú priečku obsadil zástupca plemena pes DARWIN 
Acta non verba (SHS) s vodičom Petrom Bílym (242 bodov, CACT)  a na tretej priečke 
skončil pes ANGELICO Cocco La Vita Eterna (WKS) s vodičkou Zuzanou Šátkovou (234 
bodov, CACT).  
Skúšok sa zúčastnil i ďalší zástupca plemena SHS, pes E.T. Acta non verba s vodičom 
Michalom Pukom a skúšky úspečne absolvoval v I. cene so ziskom 220 bodov. 
 
Všetky skúšky, ktoré organizoval náš klub prebehli vo výborne zazverených a pripravených 
revíroch a týmto by som sa chceli poďakovať všetkým poľovným združeniam sa zapožičanie 
revírov, ochotnú spoluprácu pri príprave a organizácii skúšok, ústretový prístup a chutné 
občerstvenie.  
 
Pozrieme sa však i na sumárne výsledky SHS na skúškach, ktoré organizovalo SPZ 
a ostatné kynologické kluby. 
 
Na rôznych skúškach vlôh sa spolu zúčastnilo 13 jedincov SHS v všetci ukončili skúšky v I. 
cene!  
Plemeno má našliapnuté dobre, už v tomto trende treba iba pokračovať a s mladými psami 
pracovať i ďalej. 
 
 
    pomer psov a súk na SVS za rok 2017                               pomer psov a súk podľa roku   

                                                                                             narodenia na SVS za rok 2017   

   

 

 
 



 
 
Jesenných skúšok sa zúčastnilo 21 SHS, 8 sučiek a 13 psov, a úspešnosť na skúškach bola              
nasledovná: v I. cena uspelo 9 jedincov, v II. a III. cene skončili 4 jedinci a 4 jedinci                 
neuspeli.Jedinci, ktorí neuspeli vypadli: 2x na prinášaní kačeny z hlbokej vody, 1           
nepreukázal vystavovanie a 1 vypadol na vlečke so srstnatou zverou. V III. cene skončili 4             
jedinci a to z dôvodu, že skúšky absolvovali bez disciplíny vystavovanie (iba na dosiahnutie            
poľovej upotrebiteľnosti PUP). Umiestnenie 4 jedincov v II. cene, spôsobili disciplíny vlečka           
a prinášanie pernatej a srstnatej zveri, ktoré im spôsobili problém a prejavila sa pri nich             
nedocvičenosť psov. 
 
 
 
 
 
 
    pomer psov a súk na JSS za rok 2017   

 

   
 
   
            štatistika umiestnenia SHS                                Pomer psov a súk podľa roku narodenia 

               na JSS v roku 2017                                                a umiestneia na JSS  v roku 2017 

 

              
 
 



Farbiarskych skúšok sa zúčastnilo 6 jedincov SHS a všetci obstáli v I. cene. Lesných skúšok 
1 sučka a uspela v II. cene.  
 
 
    pomer psov a súk na FSS za rok 2017                         pomer psov a súk podľa roku narodenia 

                                                                                                      na FSS za rok 2017 

             
Na viacerých významných memoriáloch sa zúčastnil, zabodoval a zviditeľnil SHS vodič          
Marek Sabo so psom MACO Maholánsky les. A to: Memoriál Štefana Krasňanského, ktorý            
sa konal 5.-6.8.2018 v Prašice – Duchonka sa umiestnil v II.cene so 449 bodmi. 21. ročník              
Memoriálu Kolomana Slimáka, Sládkovičovo - Pata, 23.-24.9.2017 sa umiestnil na 6. mieste            
- I.cena 470 bodov s titulom CACT! 52. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca, Blatné - Senec,              
9.-10.9.2017 sa umiestnil na 11. mieste - II.cena 461 bodov Na základe týchto dosiahnutých              
výsledkov sa stal i pracovným psom roka, k čomu Marekovi s Macom gratulujeme. 
 
Týmto chceme zablahoželať všetkým vodičom, ktorým sa v minulom roku podarilo splniť           
svoje plány, do novej sezóny im popriať veľa úspechov a poďakovať sa za prácu             
s plemenom. 
 
Na záver by sme Vás radi upozornili na akcie, skúšky a súťaž, ktoré plánujeme v roku 2018: 
Skúšky vlôh stavačov – 14.4.2018 Radošina 
Medzinárodný field trial (2 x CACT, CACIT)  - 21.-22.4.2018 Záhorská Bystrica 
Farbiarske skúšky stavačov a MP – 26.5.2018 Radošina 
Medzinárodný pohár KCHSHS (CACIT, CACT) – 11.8.2018 Radošina 
Jesenné skúšky stavačov (CACT) – 12.8.2018 Radošina 
 
Na tieto klubové akcie by sme vás zároveň radi pozvali, či už predviesť svojho psíka alebo                
ako koronu.  
 
 
Informácie o výsledkoch boli čerpané z Rozhodcovských tabuliek SPK. Spracované výsledky         
nájdete (v spravodaji)  na strane ....... 
 
 
 
Peter Bíly predseda klubu a Pavol Kemka výcvikár klubu 
 
 
 


