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Centrum 

Kultúrny dom 

Nitrianska Blatnica 



1. ročník 1994 Sita z Očkovskej doliny, NKS 

 Trenčín Ján Liška, Očkov 

2. ročník 1995 Asia Kolíňanská perla, NDS 

 Senica Jozef Gergely, Kolíňany 

3. ročník 1996 Mex z Fančali, pointer 

 Trnava Marián Korič, Budmerice 

VÍŤAZI 

Súťaž o Pohár Kolomana Slimáka 

Memoriál Kolomana Slimáka 

1. ročník 1997 Bella z Lovčickej doliny, NKS 
 Skalica Ing. Jozef Jursa, CSc., Bratislava 
2. ročník 1998 Erka od Kaskád – NKS 
 Galanta Štefan Macák, Vištuk 
3. ročník 1999 Eron Bolešová – NKS 
 Holíč Ľubomír Hlavička, Smrdáky 
4. ročník 2000 Afra z Dubovský luhov, NKS 
 Topoľčany Ing. Jozef Jursa, CSc., Bratislava 
5. ročník 2001 Dina Šemir – NKS 
 Bernolákovo Marián Korič, Budmerice 
6. ročník 2002 Öregtemplomi Kobor – NKS 
 Bernolákovo Otto Banás, Šurany 
7. ročník 2003 Ria Pamír - gordonseter 

 Nové Mesto nad Alice Bílková, ČR 

8. ročník 2004 Lot ze Štípek – NKS 
 Šaľa Dariusz Dziuba, PL 
9. ročník 2005 Cilka z Okřešíc – NKS 
 Bernolákovo Štefan Macák, SK 
10. ročník 2006 Noro zo Starých Levic – NKS 
 Nitrianska Blatni- Otto Banás, SK 
11. ročník 2007 Aros z Fančali – NKS 

 Cífer Marián Korič, SK 

12. ročník 2008 Branko Kořenice—NKS 

 Kolíňany Ladislav Banás, SK 

13. ročník 2009 Famir z Dubovských luhov—NKS 

 Mojmírovce Ing. Jozef Jursa, CSc., SK 

14. ročínk 2010 Eron od Blavy—NKS 

 Trnava Vlastimil Polakovič, SK 

15. ročník 2011 KS Thor van de Waltakke—NKS 

 Piešťany Marcel Driezes, NL 

Sponzori Memoriálu 

Baldovská voda 

Hubertlov 

Discovery Zuzana 

PD Nitrianska Blatnica 

Obecný úrad Nitrianska Blatnica 

Obecný úrad Lipovník 

Obecný úrad Krtovce 

Obecný úrad Vozokany 



 

 



  

P r e d m e t  

Najnižšie známky 

pre cenu 

Koefi 

cient 

Max. 

počet 

bodov 

  I. II. III.     

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 3 2 2 6 24 

      b) oznamovač 3 2 2 8 32 

      c) hlásič 3 2 2 8 32 

      d) hlasitý oznamovač 3 2 2 8 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 2 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 138 103 69   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. Stopa zveri na vode 2 2 1 5 20 

  6. Poslušnosť 2 2 1 3 12 

      SPOLU 67 50 34   84 

Práca v poli 

  1. Spoločná poľovačka 2 2 1 5 20 

  2. Hľadanie 3 3 2 5 20 

  3. Vystavovanie 3 3 2 5 20 

  4. Postupovanie 2 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. Dohľadávanie zastrelenej  a pohodenej 

      pernatej a srstnatej zveri 

3 2 2 5 20 

10. Prin. vlečenej pernatej zveri na diaľku v poli 2 2 1 5 20 

11. Poslušnosť 3 3 2 5 20 

      SPOLU 162 122 84   196 

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 405 305 207   500 

Rozhodcovská tabuľka pre MKS  

Spomienka  
na Kolomana Slimáka  
 
Na jeseň roku 1996 dotĺklo srdce nesto-
ra slovenskej poľovníckej kynológie, Ko-
lomana Slimáka. Narodil sa 19.12.1903. 
Už ako dvadsaťpäťročný začal chovať 
poľovné psy. Roku 1932 založil v Novom 
Meste nad Váhom poľovnícky spolok, 
ktorý vychoval mnohých nadšencov po-
ľovníckej kynológie. 
Od roku 1933 mal registrovanú chova-
teľskú stanicu, v ktorej odchoval viac ako 
800 šteniec. Psy z jeho chovateľskej sta-
nice sa preslávili aj v zahraničí. 
Od roku 1938 do roku 1951 zastával 
funkciu kynologického referenta Zem-

ského zväzu loveckých ochranných a kynologických spolkov a bol podpredse-
dom kynologickej jednoty v Prahe. Výpočet funkcií v poľovníckych orgánoch, 
v odborných komisiách a v chovateľských kluboch by bol veľmi dlhý. Všetky 
funkcie vždy zastával veľmi zodpovedne. 
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 vyšľachtení a medzinárodnom uznaní našich národ-
ných plemien – slovenského kopova (v r. 1963) a slovenského hrubosrstého 
stavača (v r. 1985). Od začiatku svojej činnosti bol publikačne činný. Jeho člán-
ky uverejňovali časopisy Lovec, Poľovnícky obzor, Myslivost, Pes priateľ člove-
ka, Poľovníctvo a rybárstvo, ale aj odborné časopisy v zahraničí. Knihy Stavač – 
jeho chov, výcvik a vedenie a Poľovné psy sú encyklopédiou poľovníckej kyno-
lógie. 
Pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia sa konal 1. ročník najvyššej súťaže pre 
plemená stavačov ako Medzinárodné skúšky o pohár Kolomana Slimáka. Od 
roku 1997 sa na jeho počesť organizuje Memoriál. 
Súčasná vysoká úroveň slovenskej poľovníckej kynológie je nerozlučne spätá 
s jeho menom. Jeho chovateľskú a výchovnú činnosť si vysoko vážia nielen čle-
novia Slovenského poľovníckeho zväzu, ale aj zahraniční kynológovia. 

 

 



ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO 

Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., MPaRV SR 

Ing. Tibor Lebocký, prezident SPZ, prezident SPK 

PaedDr. Imrich Šuba, viceprezident CIC 

PaedDr. Pavol Goga, poslanec NR SR 

Ing. Ján Mizerák, generálny riaditeľ lesníckej sekcie, MPaRV SR 

Ing. Žaneta Páleníková, prednostka OÚ Topoľčany 

Ing. Dušan Krajniak, viceprezident SPZ 

Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ 

Stanislav Boldiš, predseda OkO SPZ v Topoľčanoch 

Eduard Török, predseda PD v Nitrianskej Blatnici 

Mgr. Michal Toman, starosta obce Nitrianska Blatnica 

Jaroslav Bazala, starosta obce Vozokany 

Dušan Turčan, starosta obce Lipovník 

Juraj Oravec, starosta obce Krtovce 

Elemír Jančovič, predseda PZ Nitrianska Blatnica 

Rodina Kolomana Slimáka 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Vladimír Šiška, riaditeľ memoriálu 

Elemír Jančovič, zástupca riaditeľa 

Mgr. Michal Toman, tajomník 

Renáta Schlosserová, ekonóm 

Ján Roman, ubytovanie 

Ing. Imrich Oravec, správca memoriálu a vedúci prác v lese 

Július Tomašovič, vedúci prác v poli 

Igor Páleník, vedúci prác vo vode 

Usporiadateľský zbor:  

Dalibor Striha, Ing. Rudolf Krajčík, Jozef Labuda, Jozef Jamrich,  

Mgr. Andrej Siget, Lucia Funtová 

História obce siaha až do obdobia Veľkej Moravy (9. stor.). Jej pôvodní 
obyvatelia totiž žili asi 5 km severne od terajšej obce v podvrší Krahulčích 
vrchov pod Marhátom (758 m) v okolí kostolíka – Rotundy sv. Juraja. 
O pútnickom kostolíku s. Juraja sa tradovalo, že kaplnku dala vybudovať 
Mária Turzová v r. 1530. Až pri archeologickom výskume (1976-1980) sa 
zistilo, že ide o osídlenie z veľkomoravského obdobia z druhej polovice 9. 
storočia, z čias panovania Svätopluka. Prvá písomná zmienka o obci je 
z roku 1185 v testamente Stojslava, ktorý daroval „prédium Sarfew“ zobor-
skému kláštoru. Názov obce sa v priebehu storočí menil na Sarfő, Sarfia, Nyitrasarfő, Šarfia, až 
v roku 1948 dostala dnešné pomenovanie Nitrianska Blatnica. Dominantou obce je na dedin-
ské pomery veľký klasicistický kostol Povýšenia sv. kríža. Dal ho postaviť v roku 1821 gróf 
Pavol Zerdaheli. Severne od kostola sa v parku nachádza renesančný kaštieľ (1578)  so stredo-
vekou baštou (15. stor.), areál základnej školy a športovo-rekreačný areál.  
V obci sa nachádza základná škola s materskou školou, pošta i obvodné oddelenie Policajného 
zboru, dobrá sieť obchodov a pohostinských služieb. V kultúrnom dome je zriadená muzeálna 
expozícia z archeologických vykopávok na území obce i blízkom okolí. Obec má verejný vodo-
vod a je plynofikovaná. Na námestí sa nachádza Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne.  

 

Die Gemeinde Nitrianska Blatnica 
Die erste schriftliche Erwähnung von der Gemeinde stammt aus dem Jahre 1185 aus der Stoj-
slaver Urkunde. 
Die Geschichte der Gemeinde reicht bis zum Zeitraum von Groβmähren (9. Jh.). Ihre ursprün-
gliche Bewohner lebten nämlich zirka 5 km nördlich von heutiger Gemeinde unter den Kra-
hulčie Gebirgen, unter dem Marhát Berg (758 m) in der Umgebung der Kirchlein – der Hl. 
George Rotunde. Von der Hl. George Pilgerkirche wurde tradiert, daβ die Kapelle wurde von 
Maria Thurzo im Jahre 1530 aufgebaut. Nur während der archäologischen Forschung (1976 – 
1980) es war gefunden, dass es um die Ansiedlung aus der Groβmährischen Zeitraum aus der 
zweiten Hälfte des 9. Jhs. aus der Herrschaft von Svatopluk geht. Der Gemeinde dominiert, 
aus der dörflichen Ansicht, eine groβe klassizistische Kirche der Erhöhung des Heiligen Kreu-
zes. Sie wurde in 1821 von Graf Pavol Zerdaheli gebaut. Nördlich von der Kirche in dem Park 
befindet sich das Renaissance Chateau (1578) mit der mittelalterlichen Bastion (15. Jh.), das 
Gelände der Grundschule und das Sport - und Erholungszentrum. Das Kulturhaus präsentiert 
die Museumsausstellung aus der archäologischen Bodenaltertümer aus dem Gebiet der Ge-
meinde und naher Umgebung. Auf dem Platz befindet sich das Gefallenendenkmal des I. und 
II. Weltkrieges. 

Obec Nitrianska Blatnica 



Všeobecné ustanovenia 
 
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbra-
ňou. 
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, 
v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze 
v čase nie dlhšom ako 1 rok a nie kratšom ako 1 mesiac.   
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 vodiči uhradia pri prezentácii. 
Stavače sa na MKS posudzujú podľa skúšobného poriadku pre skúšky stavačov a 
štatútu pre MKS. 

Ubytovanie 

Ubytovanie pre rozhodcov a vodičov psov je zabezpečené, nie je v jednom mies-
te, informácie dostanú pri prezentácii. Ostatní záujemcovia si ho môžu objednať 
telefonicky u pána Romana na čísle  0903/652434 

Stravovanie – doprava 

Stravovanie na mieste jednotlivých prác bude zabezpečené. Vodiči psov a roz-
hodcovia dostanú lístky na celodenné stravovanie. Večera pre vodičov psov, roz-
hodcov a hostí v piatok aj v sobotu je v Kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici.  
Dopravu si účastníci memoriálu zabezpečujú sami. 
 

Skúšky sa konajú v revíri PZ Mier, všetky disciplíny sú vo vzdialenosti asi 2 km od 
centra MKS. 

Uzávierka prihlášok je 11. septembra 2012! 

Prihlášky na MKS prijíma a potvrdzuje:  
Slovenský poľovnícky zväz 
Štefánikova 10 
811 05 Bratislava 
Telefón: 02/57203319-21-22 

 

Memoriál Kolomana Slimáka je vrcholovým medzinárodným podujatím stava-
čov 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 20 stavačov, 
z toho maximálne 10 zo zahraničia. Stavače v majetku vodičov zo SR musia mať 
absolvované všestranné skúšky. Prihlášky na memoriál prijíma kynologické od-
delenie SPZ. Výber psov zo SR robí KR SPZ. Pri výbere psov majú prednosť je-
dince, ktoré absolvovali Memoriál Jozefa Kadleca, a jedince, ktoré absolvovali 
medzinárodné skúšky stavačov v SR v I. cene (rozhodujúce je lepšie umiestne-
nie na MJK a medzinárodných skúškach), ako aj jedince, ktoré už MKS absolvo-
vali, ak nezískali titul Víťaz MKS (prednosť majú jedince, ktoré na MKS ešte ne-
štartovali). V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu stavačov zo zahraničia dopl-
ní 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 podu-
jatie. 
Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa titul Víťaz Memoriá-
lu K. Slimáka a čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Sta-
vač, ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, získa Reserve CACIT. Naj-
lepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, získa čakateľstvo na 
šampióna práce SR – CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene 
získa 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. 
Náklady spojené s organizáciou MKS hradí 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 500 Sk, ktorá sa mu vráti len vtedy, ak hlavný rozhodca 
uzná oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskoršie do vyhlásenia 
výsledkov skúšok. 
Štatút platí od 1. 6. 1997. 

Štatút Memoriálu Kolomana Slimáka 



PROGRAM  

 
Piatok 21.9.2012 

 

17,00 Prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka v centre 

18,00 Porada rozhodcov 

19,00 Žrebovanie poradia štartujúcich psov, večera v Kultúrnom 
dome v Nitrianskej Blatnici 

 
Sobota 22.9.2012 

 

7,00 Raňajky v mieste ubytovania 

8,00 Slávnostné otvorenie memoriálu v parku pri kaštieli  
v Nitrianskej Blatnici 

9,00 Odchod na práce do revíru 

20,00 Večera a priateľské posedenie  

 
Nedeľa 23.9.2012 

 

7,00 Raňajky v mieste ubytovania 

8,00 Odchod na práce do revíru 

17,00 Predpokladané ukončenie, vyhlásenie výsledkov 

 

Vítame účastníkov Memoriálu Kolomana Slimáka.  

Budeme sa snažiť vytvoriť pre všetkých príjemné prostredie  

a súťažiacim dobré podmienky a pohodu pri súperení. 

Poľovnícke združenie Mier, Nitrianska Blatnica 

Poľovnícke združenie Mier so sídlom v Nitrianskej Blatnici (katastrálne územia 
obcí Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Krtovce) v zmysle zákona č. 83/90 
Zb. o združovaní občanov je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s právnou 
subjektivitou, ktorá združuje občanov, ktorí prejavujú záujem o prírodu a poľov-
níctvo. Združenie je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu a  
bolo založené v roku 1947 pod názvom Poľovnícka spoločnosť Nitrianska Blatnica, 
v roku 1962 prebehla ustanovujúca členská schôdza Poľovníckeho združenia pri 
JRD v Nitrianskej Blatnici.   
Úlohou PZ je vo zverenom revíri zabezpečovať chov, ochranu a lov zveri, starať sa o životné prostre-
die zveri a viesť svojich členov k ochrane prírody, sebadisciplíne a dobrým vzťahom v kolektíve poľov-
níkov.  
Poľovný revír PZ MIER Nitrianska Blatnica je zaradený do  poľovnej oblasti pre srnčiu zver S VI. Mar-
háte v akostných triedach  pre jednotlivé druhy zveri – zver srnčia, zver jelenia, zver diviačia a zver 
malá (zajac, bažant)  o výmere 3 178 ha, z ktorých 1 814 ha predstavujú poľnohospodárske pozemky 
a 1 364 ha pozemky lesné. Revír sa nachádza na južných svahoch vrchu MARHÁT a v jeho západnej 
časti v južných výbežkoch komplexu Krahulčích vrchov a na začínajúcej sa úrodnej rovine širokého 
celku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Na dobu neurčitú má prenajaté i poľnohospodárske pozemky 
– ovocný sad a trvalý trávny porast o celkovej výmere 4,6 ha v správe SPF (sv. Juraj) na poľnohospo-
dárske využitie, Okresný úrad v Topoľčanoch svojim rozhodnutím zo dňa 11.12.2003 uznal poľovné 
pozemky vo výmere 1 ha na parcele č. 1135/3 v katastrál-nom území Nitrianska Blatnica za zverník 
s chovom muflonej zveri. 
Poľovnícke združenie má 
v súčasnosti 50 aktívnych 
členov a 17 čakateľov na 
členstvo. Priemerný vek 
členov sa pohybuje okolo 
50 rokov. Ich záujmová 
činnosť úzko súvisí 
s chovom, ochranou 
a lovom poľovnej zveri 
v revíri, poľovníckym 
s t r e l e c t v o m 
a poľovníckou kynoló-
giou, starostlivosťou 
a udržiavaním životného 
p r o s t r e d i a  z v e r i 
a upevňovaním povedomia ochrany prírody u všetkých členov poľovníckeho združenia. Okrem iného 
PZ zabezpečuje výstavbu a údržbu poľovníckych zariadení (3 poľovnícke chaty, 3 centrálne senníky, 
28 vysokých posedov, 22 kŕmidiel pre vysokú a srnčiu zver, 43 soľníkov a 41 zásypov pre bažantov). 
V posledných dekádach PZ MIER organizuje v obci viaceré športové a kultúrne podujatia aj pre širokú 
verejnosť. Od roku 1995 príležitostne organizuje Poľovnícke oslavy – Deň sv. Huberta – (3 ročníky), 
poľovnícky ples (6 ročníkov) a tradičnú poľovnícku zábavu v parku. Počet účastníkov týchto podujatí 
sa pohybuje okolo 300. V roku 2006 organizovalo celoslovenskú súťaž poľovníckych psov pod názvom 
Memoriál Kolomana Slimáka. Každoročne sa od roku 1997 organizujú Majstrovstvá PZ   v streľbe na 
asfaltové terče  i v guľovom trojboji, ktorých sa zúčastňuje cca 60 súťažiacich.   Aktivity PZ smerujú 
k tomu, aby sa do budúcnosti zvýšili počty a kvalita drobnej a raticovej zveri v revíri.  


