




Memoriál Alojza Riška  
 

VIII. ročník 
Medzinárodné duričské skúšky duričov 

s udeľovaním titulov CACIT a CACT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čadca - 23. - 24. november 2019 

Srdečne vítame všetkých účastníkov  
Medzinárodných duričských skúšok plemien duričov 

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

náladu všetkým. 



 
 
Slovenský poľovnícky zväz  
Slovenská poľovnícka komora 
 
Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Kysúc 
Poľovnícka spoločnosť vlastníkov poľovných pozemkov  
Zákopčie 
Poľovnícka spoločnosť Kremienok 
 
 
  
 
Vás srdečne pozývajú 

na VIII. ročník Memoriálu Alojza Riška 
 
II. ročník  Medzinárodných duričských skúšok duričov 
s udeľovaním titulov CACIT a CACT 

Internationale Brackendeprüfung für Laufhunde 
mit Vergabe der Anwartschaft (CACIT) für das Internationale Arbeitschampionat der FCI (C.I.T.) 

 
uskutočnený pod záštitou prezidenta SPZ a SPK 
p. Ing. Tibora  L E B O C K É H O PhD. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termín: 23. –  24. november 2019 
Miesto: Turzovka - Bukovina 
 okres Čadca 
Centrum M Al R: Chata Bukovina - Turzovka 

GPS: 49°23.55″S ,  18°38′21.″V 
 
 

 



Čestné predsedníctvo 
 

Ing. Tibor Lebocký , PhD., prezident SPZ a SPK 
Ing. Alojz Riš ko, viceprezident SPK  
Ing. Jozef Jurša, CSc., predšeda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ 
PaedDr. Imrich S uba, PhD., riaditeľ kancela rie SPZ a SPK 
Vladimí r Tru chlý, predšeda PS Kremienok 
Ing. Daniel Janek , podpredšeda RgO SPZ C adca 
 

Organizačný výbor 
 

Predšeda:     Ing. Alojz Riš ko 
Tajomní k :     Ing. Daniel Janek  
Spra vca:      Ing. Vladimí r Dlhopolc ek  
Ekono m:      Ing. Duš an Riš ko  
Ubýtovateľ:     Ing.Vladimí r Dlhopolc ek  
Veterina rna šluz ba:    MVDr. Mirošlav Chochu ľ 
Leka rška šluz bý :    MUDr. Františ ek Nehaj  
Technicke  zabezpec enie :  Duš an Riš ko 
 
C lenovia organizac ne ho vý boru: c lenovia PSVPP Za kopc ie a PS 
Kremienok 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 -



Zákopčie 
 

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy si 
začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa zdržiavali len časť 
roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári 
(písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti poddaných) feudálneho panstva 
Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín 
František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše panom budatínskym poddaných od zámku 
Budatína a privlastnil k svému panství strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného 
Mathuša k Dunajovu, hore Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na 
vrch Ricku až na Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil 
dedinu ze salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa spojilo 
do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné osídlenie voľne rozptýlené 
v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej obce objavili už v prvých desaťročiach 
16. storočia. 

Na začiatku 18. stor. počet obyvateľov obce napriek nekľudnej dobe stúpal, čo bolo dôsledkom 
prirodzeného prírastku obyvateľstva a príchodu nových osadníkov. V roku 1770 žili v obci rodiny 282 
sedliakov a 53 želiarov, v roku 1784 bola obec už dosť zaľudnená, v 324 domoch žilo 370 rodín s 2019 
obyvateľmi. Obec riadil richtár, 4 prísažní a 4 starší, zamestnancom obce bol aj notár. Nárast 
obyvateľstva v 18. stor. viedol k vzniku fary (1749), pri ktorej vznikla cirkevná škola, v roku 1801 bol 
postavený nový kostol sv. Jána Krstiteľa. Počet obyvateľov sa zvyšoval aj v prvých desaťročiach 19. stor. 
Hlavným zdrojom obživy obyvateľstva bolo málo výnosné poľnohospodárstvo, najmä rastlinná výroba, 
postupne začal upadať chov oviec, zapríčinený aj tým, že stúpol záujem o drevo, ktoré sa stalo dôležitým 
prírodným bohatstvom. Po viacerých živelných pohromách a neúrodných rokoch v 30. rokoch 19. stor. 
zasiahla Kysuce prvá vlna vysťahovalectva, z obce sa časť obyvateľstva vysťahovala na Dolnú zem. 

Nepriaznivé životné podmienky viedli k ďalšej vlne vysťahovalectva, ktorá obec zasiahla na 
konci 19. stor. Pomerne veľká časť mužského obyvateľstva sa zdržiavala prechodne v cudzine, časť tam 
zostala trvalo. Aj v 1. pol.. 20 stor. zostala hlavným zdrojom obživy málo výnosná poľnohospodárska 
výroba (pestovanie zemiakov, obilnín, krmovín, zeleniny, chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, 
hydiny), málo úrodné polia pri pomerne nepriaznivých klimatických podmienkach a zastaralej technológii 
výroby dávali len malú úrodu, ktorá nestačila uživiť mnohopočetné rodiny, preto obyvateľstvo obce pri 
nedostatku pracovných príležitosti v priemysle a živnostiach v regióne hľadalo východisko v doplnkových 
zamestnaniach (drotárstvo, podomový obchod, sezónne poľnohospodárske práce, výroba rôzneho 
náradia), dochádzania za prácou na Ostravsko a vysťahovalectve do zámoria. Do života obyvateľov 
nepriaznivo zasiahli obe svetové vojny, muži museli narukovať a ťarcha práce na poliach zostala na 
pleciach žien, starcov a detí. 

V 2. pol. 20 stor. prestalo byť poľnohospodárstvo hlavným zdrojom obživy, obyvateľstvo sa 
zamestnalo v priemysle, obchode a službách. Aj v 20. stor. si obec zachovala rozptýlené osídlenie, väčšina 
obyvateľov žila v osadách a samotách, viac-menej vzdialených od ústredia obce, v roku 1929 žilo mimo 
ústredia 94 % obyvateľov, v roku 1960 ešte 88,6 % obyvateľov. V 2. pol. 20. stor. sa obmenil aj bytový 
fond, kým v roku 1900 bolo v obci 570 budov, z toho len 8 kamenných alebo tehlových, ostatné boli 
drevenice, v roku 1970 tvorili domy - väčšinou murované - postavené po roku 1946 už 44,1 %, ale zároveň 
bolo v obci ešte 16,2% domov postavených pred rokom 1900. 

Do 3. tisícročia vstúpila obec s 1795 obyvateľmi. V porovnaní s rokom 1940, kedy v obci v 722 
domoch žilo 3635 obyvateľov, je to menej ako polovica. Je to dôsledok sťahovania sa obyvateľstva do 
priemyselných stredísk, v ktorých sa uskutočnila rozsiahla komplexná bytová výstavba. Tá však v 
poslednom desaťročí zanikla, čím pravdepodobne skončil odliv obyvateľstva z obcí do miest. 
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Poľovný revír Povina 
 

sa nachádza v pohorí Kysucká Vrchovina v nadmorskej výške od 400 m.n.m. až po 
1000 m.n.m. Výmera poľovného revíru Povina je 3908 ha. Leží v katastrálnom území obce 
Povina, Lodno a Kysucký Lieskovec, v malej časti aj v k. ú. Dunajov a Budatínska Lehota.  

 
 
Z hľadiska poľovníckeho obhospodarovania poľovný revír Povina je zaradený do 

poľovnej oblasti  J VII – Oravská Magura a chovateľského celku Kysucké Nové Mesto J VII 
– 504. Poľovný revír je pre hlavný druh zveri – jelenej zaradený do II. bonity s normovaným 
kmeňovým stavom 65 ks jelenej zveri. Pridruženými druhmi zveri sú zver danielia s NKS 16 
kusov, zver srnčia s NKS 121 kusov a zver diviačia s NKS 28 kusov. V poľovnom revíri 
Povina sa pravidelne vyskytujú všetky druhy našich veľkých šeliem – rys, vlk a medveď. 

 
 
V poslednej poľovníckej sezóne 2018/2019 bol v poľovnom revíri Povina 

zaznamenaný nasledovný lov zveri: 91 ks jelenej zveri, 15 ks danielej zveri a 140 ks diviačej 
zveri. 

 
Pre aktuálnu poľovnícku sezónu 2019/2020 je schválený plán chovu a lovu raticovej 

zveri nasledovne:  19 ks jelenej zveri, 20 ks danielej zveri, 3 ks srnčej zveri a 142 ks diviačej 
zveri.  

 
Užívateľom poľovného revíru Povina je Poľovnícka spoločnosť Kremienok. Táto 

vznikla v roku 2016 ako nástupnícka organizácia po Poľovníckom združení Kremienok – 
Povina. Bývalé PZ Kremienok – Povina užívalo poľovný revír cca 55 rokov a jeho začiatky 
sú datované do prvej polovice 60-tých rokov minulého storočia.  

Súčasná Poľovnícka spoločnosť Kremienok má 44 stálych členov a 15 dočasných 
členov. Členmi PS Kremienok sú vlastníci poľovných pozemkov z obci Povina, Lodno a 
Kysucký Lieskovec.  

Členovia PS pri výbore práva poľovníctva používajú vybudovanú sieť poľovníckych 
zariadení po celom poľovnom revíri Povina vrátane dvoch chát – Tatárovce a Černatín. 

 
 
Vrcholné kynologické podujatie, k akým Memoriál Alojza Riška bezpochyby patrí, sa 

v našom poľovnom revíri Povina koná prvýkrát. Prajem vodičom psov veľa úspechov pri práci 
ich zverencov či pri skúšaných disciplínach alebo počas praktickej skúšky pri poľovačke, 
rozhodcom dobré oko pri posudzovaní výkonu psov a všetkým účastníkom poľovačky príjemný 
poľovnícky zážitok. 

 
 
Kysucký Lieskovec 23.11.2019    Ing. Daniel JANEK 
       podpredseda PS Kremienok 
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Vážení priatelia poľovníci, 
 

význam človeka v poľovníctve je daný 
prejavom jeho aktivity v prospech poľovníctva a 
jeho súčastí, práce pre zver a prírodu. 

V prípade jeho dobrovoľného alebo 
nedobrovoľného odchodu ostáva alebo neostáva 
jeho meno vryté v spomienkach poľovníckej 
verejnosti.. Meno Alojza Riška ako poľovníka, 
poľovníckeho funkcionára, zanieteného kynológa 
určite ostáva v spomienkach širokej poľovníckej 
verejnosti. Kto bol tento človek poľovník? 

Alojz Riško sa narodil v rodine 
maloroľníka 3. apríla 1941 v období II. svetovej 
vojny. Po ukončení základnej školy sa vyučil za 
elektrikára a nastúpil pracovať ako robotník v 
Třineckých železiarňach neskôr ako technik v 

slovenských telekomunikáciách v Čadci, kde pracoval až do dôchodkového veku . 
Jeho veľkú záľubu poľovníctvo riešil prihláškou do kurzu z poľovníctva, ktorý ukončil 

v roku 1962 a bol prijatý za člena SPZ a Poľovníckeho združenia Kyčera Dlhá. Zlúčením 
katastrov Zákopčie, Dlhá, Staškov, Podvysoká, Turzovka, Turkov vzniklo Poľovnícke 
združenie Zákopčie, kde vykonával funkciu poľovníckeho hospodára a jeho usmerňovaním 
poľovníckeho hospodárenia sa stal poľovný revír jedným z najlepších revírov v rámci regiónu 
Kysúc . Ako zanietený chovateľ slovenského kopova a neskôr aj ako predseda kynologickej 
komisie RgO SPZ a člen kynologickej komisie SPZ, rozhodca pre výkon duričov, organizoval 
takmer všetky kynologické podujatia v jeho materskom poľovníckom revíri. Bol majiteľom 
chovnej stanice slovenského kopova „Spod Čerteža“, z ktorej bolo odchovaných veľa 
kvalitných jedincov slovenského kopova . 

Alojz Riško pracoval vo viacerých poľovníckych funkciách a za jeho prínos pre 
poľovníctvo nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska, bol ocenený najvyššími poľovníckymi 
vyznamenaniami. 

11. septembra 2009 po krátkej zákernej chorobe prehral svoj boj s touto chorobou . Za 
zásluhy o rozvoj poľovníctva na Kysuciach mu bola v roku 2011 udelené najvyššie regionálne 
vyznamenanie „ In memoriam“. 

Ako prejav úcty k tomuto významnému človeku, poľovníkovi a kynológovi, Obvodná 
poľovnícka komora v Čadci v spolupráci s PZ Zákopčie začali tradíciu organizácie súťaže 
duričov pod názvom „Memoriál Alojza Riška“ , ktorých sa zorganizovalo 5. ročníkov ako 
skúšky duričov s účasťou všetkých plemien, ktorým je umožnené skúšky duričov absolvovať. 
V roku 2017 Prezídium SPZ zobralo záštitu nad Memoriálom Alojza Riška a počnúc VI. 
ročníkom je Memoriál organizovaný ako vrcholová kynologická akcia Slovenského 
poľovníckeho zväzu - Medzinárodné skúšky plemien duričov s udeľovaním titulov CACT 
a CACIT. 
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Doterajší víťazi  Memoriálu Alojza Riška : 
1 2012 FREDY z Oravskej Magury Jazvečík hrubosrstý Ivan Ďuríček 

2 2013 DON od Ipeľského Brodu Jazvečík hrubosrstý 
Miroslav 
Jarabica 

3 2014 Ires Kamenné Hony Jazvečík hrubosrstý Martin Griga 
4 2015 KORA Rubaný vrch Slovenský kopov Jaroslav Janík 
5 2016 CIBO zo Zuzinho dvora Jazvečík hrubosrstý Miroslav Zajac 

6 
2017 
(CACIT)  

BÁRA z Poliakovca Slovenský kopov 
Ing. Vladimír 
Šebeňa 

7 2018 UGO z Oravskej Magury Jazvečík hrubosrstý Peter Bollo 

8 
2019 
(CACIT) 

???   
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Program 
 
Piatok  22. november 2019 
17.00h –18.00h prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka 
18.00h – 18.45h porada rozhodcov 
19.00h žrebovanie poradia štartujúcich 
Sobota 23. november 2019 
8.00 – Slávnostné otvorenie VIII. ročníka MAlR 2019  Kysucký Lieskovec – dvojkríž 
GPS :49°20´35“N 18°49´60“ 
8.15 – 16,30 h – Spoločná poľovačka 
11,30 – 12,30 h. obed 
17,00h.- Slávnostný výrad 
18.00h – Slávnostná večera 
Nedeľa 24. november 2019 
8,00 h – nástup účastníkov 
8.30 – 14,00 h – výcvikové disciplíny 
14.30h – predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov MAlR 2019 
 
Programm: 
 
Freitag – 22.11.2019 
17:00         Begegnung aller Teilnehmer, Präsentation der Teilnehmer, Unterkunft, 

Veterinärkontrolle der Hunde 
18:00         Richter Beratung 
19:00         Verlosung der Reihenfolge  der starteten Hunde 
20:00         Freundliches Treffen 
Samstag-   23.11.2019 
08:00    Eröffnungszeremonie von  Internationale Brackendeprüfung für Laufhunde 
8,15 – 16,30 – Gesellschaftsjagd 
11,30 – 12,30 – Mittagessen 
17,00 – Feierstrecke  

18,00    Gesellschaftsabend,  
Sonntag  - 24.11.2019 
08:00        Eröffnung 2 Tage 
08,30 – 14,00 - Fortsetzung die Prüfung 
14,30        erwartetes Ende und Erklärung der Ergebnisse 
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Všeobecné ustanovenia 

Vodic  pša muší  prí šť na šku š ký vc aš, v poľovní ckom uštrojení  a š prí šluš nou 
zbran ou. Vodic i šu  povinní  mať vodiaci a farbiaršký remen , ako aj šigna lku na privolanie 
pša. Poc aš špoloc nej poľovac ký mušia býť vš etci u c aštní ci oznac ený  reflexnou veštou 
v pohone a reflexný m prvkom na štanoviš ti. Na špoloc nej poľovac ke je pouz itie GPS 
obojku moz ne  len na za klade predcha dzaju ceho šu hlašu hlavne ho rozhodcu, 
š podmienkou z e poc aš dobý šku š ania pša je výšielac  u hlavne ho rozhodcu. 

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

Vodic  pri z rebovaní  odovzda  preukaz o po vode pša hlavne mu rozhodcovi. 
Ušporiadateľ neruc í  za š kodý špo šobene  pšom poc aš šku š ok, ani za štratu pša. 
Kr menie pša ši zabezpec uje vodic  ša m. 
Sku š ký ša konaju  za kaz de ho poc ašia. 
  
MAlR ša riadi šchva lený m S tatu tom Medzina rodný ch duric šký ch šku š ok duric ov. 
Jednotlive  dišciplí ný ša pošudzuju  podľa Sku š obný ch poriadkov pre šku š ký duric ov a  pre 
šku š ký š udeľovaní m CACIT. 
Vodic  muší  pri prezenta cii predloz iť platný  preukaz c lena SPZ. Ak nie je c lenom SPZ, muší  
predloz iť doklad o poištení . 
 
S tartovací  poplatok: 60,- Eur;  

š tartovný  poplatok je potrebne  uhradiť vopred na c í šlo u c tu :  
SK43 0200 0000 0027 2450 0253. 
V prí pade, z e peš na šku š ký nebude prijatý , u c aštní cký poplatok bude 

vra tený . 
 
Ubytovanie a stravovanie: 

Ubýtovanie : Chata Bukovina –Turzovka mobil:  0905 719 099  
Pre rozhodcov je ubýtovanie zabezpec ene . vodic i a oštatní  
u c aštní ci ši ubýtovanie mo z u objednať.  
 
 
 
 
 

Prihla š ký na MAlR prijí ma a potvrdzuje: 
------------------------------------------------- 

Slovenšký  poľovní cký zva z 
S tefa nikova 10 
811 05 Bratišlava, tel: 02/57203319 
E-mail: kýnologia@špz-kýnologia. 
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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 Erdhunde wird nach der gültigen Testordnung und Statut MAlR 

beurteilt. 

 Startgebühr: 60,- € 

 Die Startgebühr muss im Voraus an die Kontonummer bezahlt werden: 

SK43 0200 0000 0027 2450 0253. 

Wird die Anmeldung für Hundeprüfungen nicht akzeptiert, wird die Gebühr  

zurückerstattet. 

Unterkunft: 
 Richter und Leiter – gesichert haben 

 Leiter sollen Unterkunft bezahlen, Anteilnehmer können Unterkunft reservieren- 

Ferienhaus Bukovina – Turzovka, + 421 905 719 099 

 

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 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 Internationale Brackendeprüfung für 
Laufhunde in Kreis Čadca. Wir bemühen uns angenehmes Klima zu bilden und 

den Wettbewerbern gute Bedingungen und Wohlbefinden bei Konkurrenzkampf zu 
schaffen. 
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Štatút Memoriálu Alojza Riška 
Memoriál Alojza Riška je vrcholovým medzinárodným podujatím  duričov 

na Slovensku. Organizuje sa spravidla každý druhý rok  pod záštitou SPZ, SKJ 
a FCI na počesť významného chovateľa duričov, cvičiteľa a funkcionára Alojza 
Rišku. 

Na memoriál možno prihlásiť duriče VI. Skupiny FCI, ktoré môžu podľa 
vyhlášky MPaRV SR absolvovať skúšky duričov a sú zapísané v plemenných 
knihách uznaných FCI.  Štartovať môže maximálne 12 duričov, z toho maximálne 
6 zo zahraničia. Duriče v majetku vodičov zo SR musia mať absolvované skúšky 
duričov a musia byť na memoriál doporučené príslušným klubom spravujúcim dané 
plemeno duričov. Prihlášky na memoriál prijíma kynologický odbor SPZ v 
Bratislave. Výber psov robí Kynologická rada SPZ a pri výbere prihliada k 
pomernému zastúpeniu jednotlivých plemien duričov a klubov. Uzávierka 
prihlášok je mesiac pred termínom skúšok. 

Pri výbere psov majú prednosť jedince, ktoré MAR ešte neabsolvovali. 
Duriče sa môžu MAR zúčastniť viackrát  až pokiaľ na MAR nezvíťazia. V 
prípade prihlásenia menšieho počtu psov zo zahraničia sa doplní celkový počet o 
účastníkov zo Slovenska.  

Memoriál Alojza Rišku sa skúša podľa skúšobného poriadku schváleného 
FCI pre skúšky duričov so zadávaním titulu CACIT. Durič, ktorý dosiahne 
najvyšší počet bodov v I. cene  získa titul „Víťaz MAR 20.. „  a môže mu byť 
priznané čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce -  CACIT. Durič, ktorý 
sa umiestnil ako druhý v poradí v I. cene môže získať Reserve CACIT. Najlepší 
jedinec z každého plemena umiestnený v I. cene môže získať čakateľstvo šampióna 
práce SR – CACT  a druhý v poradí v plemene v I. cene môže získať Reserve CACT.  
V prípade rovnakého umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle 
skúšobného poriadku.  

Ak sa žiadny pes neumiestni v I. cene, psovi s najvyšším počtom bodov a 
najvyšším umiestnením sa udeľuje iba titul  „Víťaz MAR 20..“ 

Vodiči psov sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady. Štartovací poplatok 
bude uvedený v propozíciách skúšok pre príslušný rok.  

Slovenský poľovnícky zväz prispieva na náklady spojené s usporiadaním 
skúšok vo výške schválenej Prezídiom SPZ. 

V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí 
vodič zložiť finančnú záruku 70.- EUR, ktorá sa mu vráti len vtedy ak hlavný 
rozhodca uzná oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskôr do 
vyhlásenia výsledkov súťaže. 

Schválené Plénom KR SPZ 11.2.2017 a Prezídiom SPZ dňa 28.2.2017 
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ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA - Memoriálu Alojza Riška 

                                                                      
P r e dme t 

Najnižšie známky 
pre cenu 

K
o

ef
. 

Zn
ám

ka
 

P
o

če
t 

b
o

d
o

v 

 P
o

zn
ám

ka
 

I. II. III. 

1 Čuch 3 2 2 4    

2 Hľadanie 3 2 1 5    

 
3 

Durenie 
a) zajac, líška 
b) diviak 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
4 
7 

   

4 Hlasitosť na stope 3 2 1 6    

 
 
5 

Dohľadávka diviaka po 
prirodzenej alebo umelo 
založenej nepofarbenej stope 
a) vodič 
b) hlásič alebo oznamovač 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 

4 
5 

   

6 Odvaha 3 2 1 6    

7 Poslušnosť 3 2 1 2    

8 Správanie sa po výstrele 2 1 1 2    

9 Správanie sa pri zastrelenej zveri 2 1 1 2    

10 Správanie sa na stanovišti 3 2 1 2    

11 Vytrvalosť 3 2 1 3    

12 Orientácia 3 2 1 4    

13 Vodenie psa 3 2 1 4    

 
14 

Odloženie 
a) na remeni 
b) voľne 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
2 
4 

   

Najnižší počet bodov pre cenu 150 120 90  

Cena Celkový počet bodov 
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Richtertabelle – Alojz Riško Memorial 
 

Prűfungsfach Minimale Preisnoten 

Fa
cw

e
rt

zi
ff

er
 

Le
is

tu
n

gs
n

o
te

 

P
u

n
kt

ez
ah

l  

 I. II. III.   

1 Nase  3 2 2 4    

2 Suche 3 2 1 5    

 
3 

Treiben 
a) Fuchs, Hase 
b) Schwarzwild 

 

3 

 

2 

 

1 

 
4 
7 

   

4 Spurlaut 3 2 1 6    

 
 

5 

Nachsuche des Schwarzwildes auf der 
künstlichen Fährte ohne Schweiss  
a) Führer 
b)Totverbeller oder Totverweiser 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 

4 
5 

   

6 Temperament im Schwarzwildgatter 3 2 1 6    

7 Gehorsam 3 2 1 2    

8 Schussruhe 2 1 1 2    

9 Benehmen beim erschossenen 
Schwarzwildstück 

2 1 1 2    

10 Benehmen am Stand 3 2 1 2    

11 Ausdauer 3 2 1 3    

12 Orientierung 3 2 1 4    

13 Leinenführigkeit (am Riemen/ frei) 3 2 1 4    

 
14 

Ablegen 
a) auf dem Riemen 
b) frei (ohne Riemen)  

 

3 

 

2 

 

1 

 
2 
4 

   

Minimale Punktezahl 150 120 90     

Preis Gesamte Punktezahl  
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Hlavný sponzor 
PSVPP Zákopčie 
PS Kremienok 
GLS, s.r.o. Zákopčie 
Decurio, s.r.o. Raková 
DOMÍNIUM Group , sr.o.  
Alojz Riško , Zákopčie 
Dušan Riško , Zákopčie 

Sponzori a partneri SPZ, SPK a 
MALR 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediálny partner Memoriálu 
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Najbližších 12 mesiacov si môžete 
časopis Poľovníctvo a rybárstvo nájsť 
priamo vo vašej poštovej schránke. 

PREDPLAŤTE SI cez SMS
POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO

Pošlite SMS v tvare PAR (medzera) 
priezvisko, meno, ulica, číslo domu, 
mesto, PSČ na číslo 8877
Cena ročného predplatného je 23 € 
s DPH a bude vám naúčtovaná vo 
faktúre od vášho mobilného operátora 
alebo stiahnutá z kreditu v prípade 
dobíjacích kariet.

Ušetríte 
4,48 €

Vážený čitateľ, v súvislosti so SMS predplatným na tituly vydavateľstva News and Media Holding, a. s., dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. 
Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej webstránke https://www.newsandmedia.sk/gdpr/#predplatne.

210x145_predplatne_.indd   1 6.11.2019   14:47







Dacia Duster
Go Duster

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka príslušenstva 
v hodnote 300 € platí len pri uzavretí zmluvy o financovaní s Dacia Finance a platí len na vybrané skladové vozidlá. Dacia Finance je 
financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané 
motorizácie modelu Duster a platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového 
vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba 5,1 – 7,6 
(l / 100 km), emisie CO2 135 – 173 (g / km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodiky stanovenej podľa platných právnych 
predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Zimné pneumatiky
300 € príslušenstvo pri financovaní
Ihneď k odberu, iba do konca roka

DAC_21029685_Destockage_SK_210x297_V01.indd   1 23.10.19   10:34






