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Memoriál Kolomana Slimáka 

 
 

XXV. ročník 

Medzinárodné všestranné majstrovstvá SR 
stavačov 

s udeľovaním titulov CACIT a CACT 

 

Nové Mesto nad Váhom 

15. až 17. október 2021 

 
 OPK  Nové Mesto nad  Váhom,  

PS  Preliačina  Nové Mesto nad  Váhom. a PZ Nové Mesto nad  Váhom  
 Vám všetkým účastníkom 25. ročníka MKS prajú v našom kraji príjemný pobyt.  

Vodičom len tie najlepšie známky z výkonov Vašich zverencov a širokej korone krásne 

zážitky pri sledovaní psov na  poľných ,vodných a lesných disciplínach. 
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Usporiadatelia memoriálu: 
Slovenský poľovnícky zväz  
Slovenská poľovnícka komora 
Obvodná poľovnícka komora Nové Mesto nad Váhom 
PS Preliačina Nové Mesto nad Váhom 
PZ Nové Mesto 
PS Nová Ves nad Váhom 
 
Čestné predsedníctvo: 
 
Ing. Tibor Lebocký, PhD. - prezident SPZ, prezident SPK 
Ing. Jozef Jursa, CSc. - predseda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ 
PaedDr. Imrich Šuba, PhD. - riaditeľ kancelárie SPZ a SPK 
rodina Kolomana Slimáka 
Ing. Jozef Trstenský - primátor mesta Nového Mesta nad Váhom 
Ivan Jambor - starosta obce Nová Ves nad Váhom 
Ing. Juraj Mrázik - predseda OPK a OKO SPZ Nové Mesto nad Váhom 
Ing. Ivan Jaroš - predseda PS Preliačina Nové Mesto nad Váhom 
Mgr. Milan Koman - predseda PZ Nové Mesto nad Váhom 
Ján Kovačik - predseda PS Nová Ves nad Váhom 
Anna Franceová - výtvarníčka 
 
Organizačný výbor: 
Riaditeľ :   Ing. Igor Mrázik  
Tajomník :   Ing. Miroslav Čavič  
Správca :   Mgr. Tibor Haššan  
Ekonóm:   Ing. Tibor Danko  
Člen :     Peter Psotný  
Zdravotná služba :  MUDr. Mojmír Muth  
Veterinárna služba :  MVDr. Branislav Klein  
 
Vedúci prác : 
Pole     Ing. Ján Adamčík  
Voda     Dušan Haško  
Les     Ing. Vladimír Knapec  
 

 

Na realizácií 25. ročníka MKS sa budú podieľať členovia  

PS Preliačina Nové Mesto nad Váhom, PZ Nové Mesto nad Váhom a PS Nová Ves nad Váhom 
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Koloman Slimák 
* 19.12.1903 Bošáca - † 18.9.1996 Nové Mesto nad Váhom 

 
 v rodisku Bošáca vyrastal spolu s piatimi bratmi , v r.1912 

sa rodina presťahovala do obce Mnešice (od r.1949 súčasť 
Nového Mesta nad Váhom), kde žil až do svojej smrti.  

 v r. 1919 sa počas štúdia na trenčianskom gymnáziu 
stretol s prof. Svobodom, ktorý sa stal jeho celoživotným 
priateľom a podnietil uňho záujem o kynológiu a prírodu. 

 v r. 1928 si s poľovným lístkom zaopatril prvého 
čistokrvného psa – kokeršpaniela. 

 v r. 1933 založil chovateľskú stanicu „z Považia“, v ktorej 
odchoval viac ako 800 šteniat rôznych plemien 
poľovných psov, z ktorých mnohé jedince dosiahli 
významné úspechy na výstavách a skúškach v západnej 
Európe i zámorí. 

 v r.1936 zorganizoval spolu s Andrejom Renčom prvý 
zvod slovenských kopovov, následnou propagáciou, 
výberom a zušľachtením dosiahol, že toto plemeno bolo v 
r. 1963 medzinárodne uznané.  

 v r. 1938 po odchode Josefa Kadleca do Čiech, ktorý bol jeho učiteľom a priateľom, založil 
a viedol slovenskú plemennú knihu psov (1939 – 1961) a stal sa na dlhé roky vedúcou 
osobnosťou slovenskej kynológie. 

 na konci vojny začal so šľachtením slovenského hrubosrstého stavača, čo vyvrcholilo jeho 
uznaním v r. 1983 ako slovenské národné plemeno. Okrem toho sa podieľal i na šľachtení 
maďarského hrubosrstého stavača a českého fúzača. 

 v r. 1946 zorganizoval na počesť priekopníka chovu čistokrvných plemien psov Josefa 
Kadleca prvý ročník memoriálu, čo sa zopakovalo i v r. 1977. Spolu so skupinou 
zanietených novomestských kynológov bol organizátorom vrcholných kynologických 
podujatí, ktorým bol i memoriál Karla Podhájského a to v r. 1949, 1973 a 1983. 

 od r. 1951 do r. 1963 fungovalo v Novom Meste kynologické stredisko, ktoré bolo centrom 
kynologického diania na Slovensku, čo bolo spojené s organizáciou všetkých 
kynologických podujatí, vedením plemennej knihy ale i importom viac ako 30 psov jednak 
nových plemien ale i jedincov na občerstvenie krvi.  

 z publikačnej činnosti je to kniha „Stavač, jeho chov, výcvik a vedenie (Brno 1948) a 
hlavne  kniha  „Poľovné psy“ (Príroda 1957), ktorá vyšla v štyroch vydaniach a v r.1986 
vyšla aj v Moskve. Okrem toho bol spoluautorom publikácií „Poľovníctvo“ (1962), 
„Výživa malých hospodárskych zvierat“ (1972) a „Základy poľovníctva“ (1973). 

 od r. 1930 prispieval odbornými článkami do časopisov Stráž myslivosti, Lovec, 
Poľovnícky obzor, Myslivost, Nimród, Pes přítel člověka, Poľovníctvo a rybárstvo, ktorých 
bolo vyše 80. Bol dlhoročným členom redakčných rád časopisov Poľovníctvo, Poľovníctvo 
a rybárstvo a Záhradkár a chovateľ. 

 na počesť Kolomana Slimáka sa poriadali od r.1993 tri ročníky súťaže stavačov o „Pohár 
Kolomana Slimáka a od r.1996 sa každoročne organizuje „Memoriál Kolomana Slimáka“ 
ako vrcholová súťaž stavačov na Slovensku.  

 v r. 2010 pri príležitosti otvorenia „Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku“ vo 
Svätom Antone, bol uvedený Koloman Slimák spolu s gen. Červíčkom ako prvé osobnosti, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj poľovníctva na Slovensku.  
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 v r. 2014 pri príležitosti 18. ročníka memoriálu Kolomana Slimáka bola na dome v ktorom 
býval, slávnostne odhalená pamätná tabuľa. 

 z množstva ocenení treba spomenúť „Zlatý kamzík“ /1984/, „Zlatá plaketa 1 stupňa SZ 
drobnochovateľov“ /1987/ a „Pamätná medaila Svätého Huberta „in memoriam /2000/. 

 od r. 1927 propagoval v časopisoch „Slovenská farma“, „Zviřena“, „Rádce z Předmostí a 
„Československý holubář“ pôvodné plemeno Slovenský hrvoliak chované v 
podjavorinskom kraji, až po jeho uznanie v r 1951 ako národné plemeno. 

 
 

 
 
 

História poľovníckej kynológie v Novom Meste nad Váhom. 
 

Prírodné podmienky stredného Považia boli zárukou rozvoja poľovníctva, hlavne po 
skončení prvej svetovej vojny. V tomto období sa na poľovačkách používali krížence. 
Čistokrvný pes bol neznámym pojmom a v radoch vtedajších poľovníkov nebolo jediného 
zanieteného kynológa. Rozvoj poľovníckej kynológie sa datuje so vznikom Zemského odboru 
Československej mysliveckej jednoty v Bratislave a jednou z jeho pobočiek bol Myslivecký 
spolok v Novom Meste nad Váhom, ktorý od r. 1932, hlavne zásluhou zanieteného kynológa 
Kolomana Slimáka, sa stal strediskom kynologického diania na Slovensku. Organizoval rôzne 
skúšky, chovateľské prehliadky a výcvikové kurzy. 

Z kynologických podujatí za obdobie trvania samostatnej existencie Mysliveckého 
spolku v Novom Meste treba spomenúť aspoň skúšky brlohárov v r.1935. V tom istom roku sa 
uskutočnili jarné skúšky stavačov, kde prof. Endre z Maďarska doviezol prvých maďarských 
stavačov a je dôležité uviesť, že na skúškach už predvádzali stavačov domáci vodiči. Boli to 
mimo Kolomana Slimáka Jozef Valenta, Karol Michalčík a MUDr. Viktor Vondra. 

 V r. 1933 založil K. Slimák chovateľskú stanicu „z Považia“, ktorá sa po dlhé roky stala 
produkciou stoviek šteniat rôznych plemien, hlavne stavačov - vlajkovou loďou v tejto 
činnosti. 

Pochádzali z nej jedince, ktoré hlavne pred druhou svetovou vojnou a po nej dosiahli 
významné úspechy vo svete. Tak napr. v r.1937 na svetovej výstave v Paríži sa v konkurencii 
anglických chovov čestne umiestnila suka írskeho setra „Nitra z Považia“. Po vojne sa stal 
v Kanade maďarský krátkosrstý stavač „Agnes z Považia“ šampiónom výstavy. V USA sa stal 
taktiež maďarský krátkosrstý stavač „Radar z Považia“ šampiónom na skúškach. V neskorších 
rokoch sa v USA uplatnil maďarský drôtosrstý stavač „Max z Považia“ ako chovný pes, ktorý 
prispel k rozšíreniu chovu. V Rakúsku sa viacnásobnou šampiónkou na výstavách stala „Reri 
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z Považia“, taktiež maďarský krátkosrstý stavač. V NDR zasa vynikal vo výkone i v exteriéri 
anglický seter „Princ z Považia“. Zakladateľom chovu českých fúzačov na Slovensku sa stal 
„Boj z Považia“ atď.     

Všetko sa to začalo počas gymnaziálnych štúdií v r. 1919 v Trenčíne, kde sa Koloman 
Slimák stretol s prof. Jaroslavom Svobodom, zanieteným kynológom a neskôr prvým 
šéfredaktorom prestížneho časopisu Stráž myslivosti a spoluzakladateľom Československej 
mysliveckej jednoty. Prof. Svobodovi vďačil za to, že vzbudil uňho lásku k prírode a najmä 
ku psíkom. Bolo to celoživotné priateľstvo. Tu vznikla láska k poľovným psom a hlavne 
hrubosrstým stavačom. Podobné bolo priateľstvo s Josefom Kadlecom, ktorý bol 
v predvojnovom období hlavnou postavou kynologického diania na Slovensku. Po jeho 
odchode zo Slovenska v r.1938 bol jeho žiak Koloman Slimák poverený funkciou 
kynologického referenta. Od r.1939 založil a viedol Slovenskú plemennú knihu psov pre 
všetky plemená a tak centrom slovenskej poľovníckej kynológie  sa stalo Nové Mesto nad 
Váhom. 

Už počas vojnových rokov sa mu v Novom Meste podarilo pritiahnuť ku kynológii 
skupinu mladých chlapcov, z ktorých začal pripravovať vodičov psov. A tak už na jesenných 
skúškach v r. 1943 v Novom Meste, mohli predviesť svojich zverencov. Boli to Vladimír 
Pačes, Jozef Herz, Štefan Herz, Vladimír Slimák, Ivan Kováčik, Igor Slimák a Jozef Lobodáš, 
ktorí po stránke cvičiteľskej dali základ rozvíjajúcej sa poľovníckej kynológii. Z nich sa 
potom väčšina osvedčila ako rozhodcovia, inštruktori i ako funkcionári. 

Prvé povojnové roky v obnovenej republike sa vyznačovali bojom o charakter 
republiky, čo sa prenášalo na každý úsek činnosti, nevynímajúc poľovníctvo. 
V novomestskom okrese ani v tejto dobe neustala činnosť na úseku kynológie, hlavne 
zásluhou Kolomana Slimáka. Už na jar 1946 boli usporiadané jarné skúšky stavačov, na 
ktorých bolo predvedených 25 stavačov. K spomínaným vodičom pribudli nové mená: Jozef 
Ondra, Anton Krchnávek, Anton Kubán, Jozef Kucharovič a Jozef Zámečník. 

V jeseni toho istého roku sa uskutočnil v Novom Meste prvý ročník „Memoriálu Josefa 
Kadleca“, kde bolo prihlásených 30 stavačov zo Slovenska, Čiech a Moravy a kde sa po vojne 
prvýkrát stretli kynológovia z týchto území, aby pokračovali vo vojnou prerušenej spolupráci 
na povznesení poľovníckej kynológie. Ovocie výchovy mladých vodičov sa prejavilo vo 
výsledkoch, keď víťazom memoriálu sa stal 19 ročný vodič Vladimír Slimák a zaujímavosťou 
bolo, že tu ešte len 12 ročný vodič Igor Slimák predvádzal svojho prvého psa s ktorým sa 
umiestnil v I cene. 

Aktivita novomestských kynológov na čele s Kolomanom Slimákom pokračovala 
i v ďalších rokoch, keď sa tu konal celoslovenský zvod poľovných psov. Vyvrcholením 
organizačnej schopnosti bolo v r.1948 usporiadanie IX. ročníka “Memoriálu Karla 
Podhajského, ako najvýznamnejšej kynologickej akcie v Československu. 

Osobitou kapitolou je r. 1951 kedy na valnom zhromaždení SPOS bolo schválené 
založenie chovateľskej stanice i s výcvikovým revírom v Novom Meste a okolí. Koloman 
Slimák sa stal zamestnancom zväzu. U neho bola sústredená a riadená všetka kynologická 
agenda. Viedla sa plemenná kniha, organizovali skúšky, výstavy, zvody, zriaďovali sa 
chovateľské stanice pre jednotlivé plemená. Veľkým prínosom bolo importovanie viac ako 
30-tich jedincov psov z Maďarska, Rakúska a Nemecka dovtedy u nás neznámych plemien 
ako jagdterriéry, vajmarské stavače, štajerské duriče, pudelpointre a importami sa povzniesli 
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aj chovy bavorských a hanoverských farbiarov, jazvečíkovitých duričov, hrubosrstých 
jazvečíkov ako i nemeckých drôtosrstých stavačov a nemeckých krátkosrstých stavačov. 
Väčšinou išlo o výmeny za maďarské krátkosrsté stavače. Chovná stanica bola vybavená 
vhodným výcvikovým revírom, ktorý bol tvorený lokalitami Beckovská Vieska, Rakoľuby 
a Kočovce. Revír bol dobre zazverený drobnou zverou a zverou raticovou, lebo pozostával 
z poľa, vodných plôch a lesa V revíri mali možnosť výcviku cvičitelia psov ako aj každý, kto 
pripravoval psa na skúšky. Okrem toho sa tu organizovali skúšky, školenia a inštruktáže. 
Veľkou pomocou pre poľovníkov bola možnosť odkúpenia šteniat poľovných psov s 50 % 
zľavou. Bolo na škodu veci že v r. 1963 došlo k reorganizácii, stredisko bolo zrušené a celá 
kynologická agenda bola presunutá do Prahy. 

Do tohto obdobia (1957) spadá vydanie knihy „Poľovné psy“, ktorá sa stala 
encyklopédiou a návodom pre chov a využitie rôznych plemien a bola impulzom pre ďalšiu 
generáciu kynológov. 

Zasiate semeno sa prejavilo v tom, že vodiči poľovných psov z Nového Mesta dosiahli 
výrazné úspechy na celoštátnych ale i medzinárodných podujatiach. Mená ako Vladimír 
Pačes, Jozef Ondra, ing. Igor Slimák, Ján Liška, Jozef Štefanovič, Mgr.Tibor Haššan boli 
známe u nás i v cudzine. Počiatky boli už spomínaným prvým ročníkom „Memorialu Josefa 
Kadleca“ a pokračovali v r.1949 keď Koloman Slimák sa stal víťazom „Memorialu Josefa 
Kadleca v Trenčíne a v tom istom roku viedol českého fúzača Lova z Kladna v Klánoviciach 
na najprestížnejšom Memoriáli Karla Podhájského, s ktorým skončil v 2 cene. Účasť 
slovenských vodičov v tom čase nebola bežná. Po dlhšej odmlke prišli ďalšie úspechy, keď 
v r. 1961 Jozef Ondra získal prvenstvo na Memoriáli Josefa Kadleca a na prestížnych 
porovnávacích skúškach ČSSR – NDR obsadil 3 miesto. Výrazný úspech dosiahol Vladimír 
Pačes v r. 1971 v Maďarsku, kde získal titul svetového víťaza a o rok neskôr titul 
všestranného víťaza ČSSR na memoriáli Karla Podhajského. Okrem toho zvíťazil trikrát na  
Vojtechovom memoriáli. Ďalší známy cvičiteľ Ján Liška nás reprezentoval na skúškach 
v oboch častiach Nemecka, kde šíril dobré meno našej kynológie. Pokračovateľmi boli ešte 
žijúci odchovanci Kolomana Slimáka, ako napr. Mgr. Tibor Haššan, ktorý sa v 80 a 90 rokoch 
zúčastnil so stavačmi významných kynologických akcií, z ktorých treba spomenúť 3 x prvé 
miesta na memoriáli Josefa Svobodu, okrem toho viackrát  úspešne absolvoval Memoriál 
Josefa Kadleca ako i Memoriál Karla Podhajského. V posledných rokoch je v povedomí 
kynologickej verejnosti ako posudzovateľ na vrcholových akciách na Slovensku a Čechách. 

Ďalej to bol i Peter Psotný, ktorý úspešne začínal so stavačmi. Po úbytku drobnej zveri 
sa venoval malým plemenám, najmä jazvečíkom, ktorých viedol aj na typoch skúšok, ako boli 
celoštátne duričské skúšky, medzinárodné skúšky v brlohárení, Memoriál Františka Sigeta, 
kde dosiahol nemalé úspechy. V posledných rokoch sa dostal do povedomia kynologickej 
verejnosti ako organizátor medzinárodných výstav v Trenčíne. 

Je samozrejmosťou, že vzhľadom na dané podmienky prevládal v Novom Meste nad 
Váhom chov stavačov, ale boli tu i chovatelia iných plemien, z ktorých treba spomenúť 
Rudolfa Hladeka, ktorého chov hrubosrstých jazvečíkov a hlavne slovenských kopovov bol 
spojený s viacerými úspechmi i na vrcholných podujatiach (Memoriál Andreja Renča). 

V lokalite rozšírený chov stavačov vyplýval z podmienok, keď v tých časoch boli 
poľovné revíry dostatočne zazverené malou zverou, z čoho vyplývalo ich využívanie na 
spoločných poľovačkách. To viedlo Kolomana Slimáka k vyšľachteniu nášho národného 
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plemena slovenského hrubosrstého stavača, ktoré po dlhoročnom šľachtení bolo 
medzinárodne uznané v r.1983 a svojimi vrodenými vlastnosťami bolo veľkou pomocou pre 
menej skúsených poľovníkov a cvičiteľov. 

Od roku 1965 vzrástla aj úroveň chovu a výcviku malých plemien poľovných psov, 
najmä keď bol v Novom Meste vybudovaný umelý brloh, ktorý slúžil na výcvik a skúšky 
brlohárov. Žiaľ v r.1971 bol brloh zrušený. 

Bolo samozrejmosťou, že pri tak intenzívnom kynologickom živote v Novom Meste, sa 
mnohí z nich stali významnými funkcionármi. 

Koloman Slimák už pred vojnou zastával mnoho funkcií v rôznych kluboch. Po vojne 
bol aktívny ako predseda klubu hrubosrstých stavačov, aktívne pracoval v klube chovateľov 
duričov ako poradca chovu, a tiež v kluboch maďarských a weimarských stavačov. Boli tu 
i ďalší funkcionári, z ktorých treba spomenúť Vladimíra Pačesa, ktorý zastával funkciu 
poradcu chovu krátkosrstých stavačov pre Slovensko, František Šteiner funkciu ekonóma 
klubu hrubosrstých stavačov, Jozef Štefanovič výcvikára klubu chovateľov hrubosrstých 
stavačov, Ing. Ľubomír Werner bol členom výboru chovateľov anglických stavačov v Prahe, 
Jozef Ondra bol členom výboru a krátku dobu zastával funkciu poradcu chovu nemeckých 
drôtosrstých stavačov, Mgr. Tibor Haššan prešiel viacerými .funkciami v klube hrubosrstých 
stavačov a Peter Psotný bol viac rokov poradcom chovu hrubosrstých jazvečíkov. 

K rozsiahlej činnosti na poli poľovníckej kynológie treba pripočítať aj organizovanie 
významných podujatí. Bolo tu vždy dostatok kvalitných a zanietených funkcionárov, ktorí 
dokázali na vysokej úrovni organizovať aj tie najvýznamnejšie akcie. Okrem spomínaného  
1. ročníka Memoriálu J. Kadleca a 9 ročníka Memoriálu K. Podhajského, to boli v 70 rokoch  
2 ročník Memoriálu J. Svobodu /1971/, v r.1973 35. ročník memoriálu K. Podhajského, pri 
príležitosti 70-tin K. Slimáka, nasledoval v r.1977 Memoriál J. Kadleca a vrcholom 
bolo v r.1983 organizovanie 45.ročníka memoriálu K. Podhajského pri príležitosti 80. 
narodenín K. Slimáka. Okrem toho to bolo množstvo drobnejších akcií, z ktorých treba 
spomenúť špeciálne skúšky hrubosrstých stavačov, ktorých sa zúčastnilo 48 jedincov. 

Novou kapitolou v živote kynológov na Slovensku bolo organizovanie akcií na počesť 
nestora poľovníckej kynológie K. Slimáka. Najprv to boli tri ročníky o putovný pohár 
Kolomana Slimáka a po jeho smrti v r. 1996 pravidelné každoročné organizovanie 
„Memoriálu Kolomana Slimáka“. Novomestskí poľovníci zorganizovali v r. 2003 pri 100 
výročí narodenia K. Slimáka 7.ročník /riaditeľ Mgr. T. Haššan / a podieľali sa na organizácii 
18. ročníka v r.2014 v blízkej Kálnici /riaditeľ R. Hladek/ 

Zlaté časy poľovníckej kynológie sa datujú do 60, 70 a 80 rokov minulého storočia, keď 
dostatok drobnej zveri zintenzívnil chov stavačov a tak skoro každý člen združenia vlastnil 
poľovne upotrebiteľného psa, ktorí sa využívali v takej miere, že sa ich bežne stretlo aj 15 na 
spoločných poľovačkách. Tu treba spomenúť niektorých dlhoročných držiteľov stavačov 
rôznych plemien akými boli: bratia Svoradovci, Šteinerovci, Vojtek, Benák, Slávik, Bušo, Ing. 
Werner, Podolan, Ing. Mjartan, Jambor, Stuchlík, Kovár, Koman, Ing. Žucha, Tomšík, 
Matejovič. 

Žiaľ všetko to skončilo rapídnym úbytkom drobnej zveri a privatizáciou poľovného 
revíru v 90. rokoch, keď väčšina dovtedajších členov združenia stratila možnosť venovať sa 
poľovníctvu. 
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Nová nádej svitla v posledných rokoch, keď dlhoročné spory dospeli k vráteniu revíru. 
Bohužiaľ ušľachtilá záľuba vo výcviku stavačov sa už nevrátila, z dôvodu nadmerného 
výskytu diviačej zveri, čo zapríčinilo úplný úpadok drobnej pernatej a srstnatej zvery.  

 
Ľubomír Slimák 

 

 

Organizačný výbor 35. ročníka memoriálu Karla Podhájskeho, 
 Nové Mesto nad Váhom, 6-7.októbra 1973. 

Horný rad zľava: Belko, Ing. Víťaz, Kriško, Slávik, Bušo, Podolan 
Stredný rad zľava: Beňovic, Ing. Werner, Holič, Bartovic, Benák 
Dolný rad zľava: Šteiner, Kovár, Slimák, Pačes, Ondra, Štefanovič. 
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Program 
Piatok 15.10.2021 
 

16.00              -  Príchod do centra (Penzión Adriana – rekreačná oblasť Zelená voda) 
16.00 - 17.00  - Prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka, ubytovanie 
17.00 - 18.00  - Fotografovanie vodičov, rozhodcov a organizačného výboru 
18.00 - 19.00  - Porada rozhodcov 
19.00 - 20.00  - Žrebovanie poradia štartujúcich 
20.00              -  Priateľské posedenie 
 

Sobota 16.10.2021 
 

07.00 - 07.45    -  Raňajky 
 08.00 - 09.00   - Slávnostné zahájenie v centre memoriálu 
 09.00               - Presun do revírov 
 20.00               - Spoločenské posedenie s občerstvením 
 

Nedeľa 17.10.2021 
 

07.00 - 08.00  - Raňajky 
08.00 - 08.30  - Pracovné zahájenie 2. dňa MKS v centre penzión Adriana 
08.30              - Presun do revírov 
18.00              - predpokladané ukončenie s vyhlásením výsledkov - penzión Adriana 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR VÁM PRAJE ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMOV K RODINÁM 
 

Centrum MKS 

Penzión Adriana v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom 
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Všeobecné ustanovenia 
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbraňou. Pre 
(ne)poľovníkov a účastníkov zo zahraničia zabezpečuje usporiadateľ na náklady vodiča psa 
náhradného strelca. 

 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 a veterinárnym lekárom potvrdený dobrý zdravotný stav 

psa. 

 Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi. 

 Usporiadateľ neručí za stratu psa a za škody spôsobené psom počas súťaže. 

 Kŕmenie a starostlivosť o psa si zabezpečuje vodič na vlastné náklady. 

 Skúšky sa konajú za každého počasia. 

 MKS sa riadi schváleným Štatútom Memoriálu Kolomana Slimáka. Jednotlivé disciplíny 

sa posudzujú podľa Skúšobných poriadkov pre stavače pre skúšky s udeľovaním CACIT. 

 Vodič musí pri prezentácii predložiť platný preukaz člena SPZ. Ak nie je členom SPZ, 

musí predložiť doklad o poistení.. 

 Štartovací poplatok na skúšky je 120,- EUR. V prípade neúčasti na memoriáli sa poplatok 

nevracia, bude použitý na uhradenie nákladov spojených s usporiadaním memoriálu. 

Poplatok sa vráti len v prípade neprijatia na memoriál organizátorom z dôvodu veľkého 

počtu záujemcov. 

 Poplatok prosíme uhradiť na číslo účtu SK69 0900 0000 0051 6294 7048   
Variabilný symbol : VS 161021 

 Prihlášky, vrátane platby, sa prijímajú do 6.10.2021. Pokiaľ platba neprebehne do daného 

termínu, prihláška nebude prijatá. Po uzatvorení prihlášok budú vodiči upovedomení o 

prijatí. Súťaž je otvorená pre všetky plemená stavačov. 
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Ubytovanie, stravovanie, doprava 

Ubytovanie  

Rozhodcom a pozvaným hosťom zabezpečuje ubytovanie organizátor v centre MKS v 
penzióne Adriana  

Vodiči a korona si môžu rezervovať ubytovanie na č.t. 0911112706 - Haššan Tibor Mgr. alebo 
na tibor.hassan@gmail.com    

Upozornenie 

 V penzióne Adriana - nie je možné ubytovať psov a preto sme zabezpečili pre tento prípad 
ubytovňu Zelená voda, ktorá je od centra vzdialená cca 300m. Toto  ubytovanie je skromnejšie 
ako penzión Adriana.  

 
 

Stravovanie bude zabezpečené na jednotlivých pracoviskách formou bufetu.  

Raňajky a večere si môžu účastníci MKS v prípade záujmu objednať pri registrácií. 

Dopravu si účastníci súťaže zabezpečujú sami. 

 

Priebeh súťaže 

Poľná práca - PS Nová Ves nad Váhom  

Vodná práca - SŠP PS KLK Kočovce 

Lesná práca - PS Preliačina Nové Mesto nad Váhom 

 
Prihlášky na MKS prijíma a potvrdzuje : 
Slovenský poľovnícky zväz, Kynologický odbor 

Štefánikova 10 

811 05  Bratislava 

 
Prihlášku vyplnenú dvojmo s kópiou preukazu o pôvode psa 

a dokladom o zaplatení  zašlite na uvedenú adresu,  
prípadne mail kynologia@polovnictvo.sk 

 
 
 
 

mailto:tibor.hassan@gmail.com
mailto:kynologia@polovnictvo.sk
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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 
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Predmet 

Najnižšie známky pre 
cenu 

Koefi
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, Dohľad. 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: 
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Doterajší víťazi Memoriálu Kolomana Slimáka 
 

Medzinárodné skúšky stavačov o Pohár Kolomana Slimáka : 

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

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

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

Memoriál Kolomana Slimáka 

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

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

III. 1999 Holíč Eron Bolešová  NKS Ľubomír Hlavička, Smrdáky 

IV.  2000 Topoľčany Afra z Dubovských luhov NKS lng. Jozef Jursa Csc, Bratislava 

V.  2001 Bernolákovo Dina Šemír   NKS Marián Korič, Budmerice 

VI.  2002 Bernolákovo Oregtemplomi Kobor  NDrS Otto Banás, Šurany 

VII. 2003 Nové M.nV. Ria Pamír   GS Alice Bilková, 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 lng. 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 Nitrian. Blatnica   Daffy Čierny Bor  NKS Rastislav Macek, Borský Mikuláš 

XVII. 2013 Radošina Jas z Dubovských luhov NKS Ján Kolenič 

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

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

XX. 2016 Vranov n. Topľou Indi od Blavy   NKS Ruchovanský Tibor, Borský Mikuláš 

XXI. 2017 Pata - Sládkovičovo Cyro spod Agátov NKS  Ladislav Banás, Veľké Zálužie 

XXII. 2018 Gbely-Adamov Maura z Potônskej lúky NKS Ondrej Jurčák, Mútne 

XXIII. 2019 Opatovská N.Ves  Atreus Via Naturalis  NKS Karol Tollarovič, Dolné Orešany 

XXIV. 2020  Borský Mikuláš  GARITA Mervov dvor NKS MVDr. Ľuboš Macháč, Vrbové. 

XXV. 2021 – Nové Mesto nad Váhom  ??? 
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O organizátoroch a partneroch podujatia 
 
 Poľovnícka spoločnosť Nová Ves nad Váhom. 

Poľovnícka spoločnosť Nová Ves nad Váhom vznikla v roku 1993 ako  pokračovateľ poľovníckej spoločnosti, 
ktorá vznikla krátko po  II. svetovej vojne.  

Spoločnosť má v prenájme revír Nová Ves nad Váhom o výmere 1495ha, ktorý je zaradený do poľovnej  

lokality s chovom muflonej zveri M 2, ktorá je zaradená do poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec. 

Revír sa nachádza v katastri obce Nová Ves nad Váhom, čiastočne zasahuje do katastrov obcí Hôrka 

nad Váhom, Kočovce a Mošovce. Dve tretiny revíru tvorí lesný komplex a jednu tretinu 
poľnohospodárska pôda. Od západnej hranice revíru tvorenej korytom rieky Váh pokračuje revír 

lužným lesom po diaľnicu. Ďalej pokračuje poľnohospodárskou pôdou, ktorá sa napája na lesný 

komplex Považského Inovca.   

Normované kmeňové stavy raticovej zveri sú jelenia 20 ks, muflonia 25 ks, srnčia 37 ks a diviačia 21 ks. NKS 

malej zveri sú zajac 96 ks a bažant 84 ks. S raticovou zverou nie sú žiadne problémy ani s množstvom 

ani s kvalitou. Aj napriek enormnej snahe v posledných rokoch (zazverovanie, napájadlá, tlmenie 

dravcov) sa nám nedarí podvihnúť malú zver. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa v tomto 
revíri výrady pri malej zveri počítali na stovky a poľovalo sa aj na jarabice. V súčasnosti poľujeme na 

kačicu divú  a poľovačka na drobnú je podstate len symbolickou záležitosťou. 

Ing. Ján Adamčík 

 

Poľovný revír Nové Mesto nad Váhom 

Záznamy o Poľovnom revíri Nové Mesto nad Váhom sú datované do 20-tych rokov minulého storočia. 

V minulosti prešiel viacerými zmenami hlavne čo sa týka názvu, výmery, zastúpenia druhov voľne 

žijúcej zveri, spôsobu a formy užívania. Po spoločenských zmenách v r. 1989 bol pretransformovaný 

na vlastnícke vzťahy dňa 12. 11. 1997, s výmerou 2 292 ha. Členenie druhov poľovných pozemkov je 

cca nasledovné: 

Lesné pozemky                                        620 ha 
Poľnohospodárske pozemky              1200 ha 
Ostatné plochy                                        333 ha
Vodné plochy                                          140 ha 
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Je zaradený v srnčej chovateľskej oblasti SIV. Stará Turá – Bošáca, s Muflóniou lokalitou M16. Normované 

kmeňové stavy (NKS) sú stanovené pre chov raticovej zveri: Jelenia, Muflónia, Srnčia, Diviačia. 

Danielia zver nie je normovaná, no jej výskyt je výrazný. Nakoľko skutočné stavy raticovej zveri 

značne prevyšujú stanovené NKS, lov za posledných 5 rokov v priemere bol nasledovný:  

Jelenia                          14 ks 
Muflónia                       31 
Srnčia                            34 
Diviačia                        178 
Danielia                         18  
Spolu:                           275 ks   

 
NKS sú určené aj pre malú zver srstnatú a pernatú (zajac, bažantia), no vzhľadom na nízke stavy v súčasnosti 

lov nevykonávame. Z voľne žijúcich druhov zveri sa v PR Nové Mesto nad Váhom vyskytuje: líška, 

jazvec, kuna, nutria riečna, bobor, ondatra, mačka divá, občas šakal zlatý, králik každoročne sa 

zaznamenáva dočasný výskyt medveďa resp. medvedice s mláďaťom, ďalej jastrab lesný, jastrab 

krahulec, sokol myšiar, myšiak hôrny, výr skalný, kačica divá, sluka lesná, kormorán, straka, sojka, 

krkavcovité vtáky, pravidelný výskyt orol malý, krikľavý, skalný. 

Poľovný revír Nové Mesto nad Váhom od 19. 12. 2014 užíva Poľovnícka spoločnosť Preliačina zastúpená 

štatutárnym zástupcom Ing. Ivanom Jarošom, funkcie poľovníckeho hospodára vykonáva  
Ing. Vladimír Knapec. PS Preliačina má 24 členov fyzických osôb a jedného kolektívneho člena - 
Poľovnícke združenie Nové Mesto nad Váhom s 13- timi členmi, spolu 37 členov. Členovia PS 

Preliačina vykonávajú výkon práva poľovníctva v PR Nové Mesto nad Váhom, na základe spoločne 

schváleného domáceho poriadku, vypracovaného v zmysle zákona o poľovníctve, na princípe 

priateľstva, úcty a pokory. Domáci poriadok jednoduchým, transparentným a hlavne 
nediskriminujúcim spôsobom, jednoznačne upravuje práva a povinnosti všetkých členov PS Preliačina 

pri výkone práva poľovníctva v Poľovnom revíri Nové Mesto nad Váhom.   

Ing. Vladimír Knapec 
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Sponzori a partneri SPZ, SPK a MKS 2021: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálny partner MKS 2021 
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Sponzori a partneri MKS 2021 

 
Poľovnícke a strelecké potreby 
Predaj zbraní, streliva, optiky, oblečenia, kožených doplnkov, oblečenia, 

obuvi, servis zbrani ,osadenie montáži, nastreľovanie zbrani, poradenská 
služba, školenie , kurzy, výcvik 
www.rdashop.sk  

 
 mesto Nové Mesto nad Váhom 
 rodina Slimáková 
 DETMAR - Gúčik Miloš 
 DUVALTRANS - Valovíč Dušan 
 FRANCEOVÁ Anna 
 IBO Trenčín 
 Ing. KAŠPAR Pavol 
 IZOTECH GRUP - Ing. JAROŠ Ivan 
 PD - Melčice  
 PD - Podolie 
 PD - Stará Turá 
 PD Bošáca 
 PD Ostrov 
 PS – Bošáca 
 PZ - Beckov 
 PZ - Nové Mesto nad Váhom 
 PZ - Podolie 
 RDA - DIDY Jozef 
 RNDr. DINKA Anton 
 RONA Lednické Rovne 
 ROPSPOL - Ing. Bublavý Pavol 
 ŠINTAVAN s.r.o 
 Športový klub poľovníckej kynológie 
 VINUM KULT, s. r. o. – Jozef Kutaj         www.vinumkult.sk  

http://www.rdashop.sk/
http://www.vinumkult.sk/
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