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MEMORIÁL ANDREJA RENČA



 Človek kedysi povedal: Pes je najlepší priateľ človeka.

 Slovenským poľovníkom je táto pravda vlastná a samot-
ná podstata poľovníctva nás viedla k tomu, že sme Vás, naši 
štvornohí pomocníci vždy za priateľov považovali a nebude 
tomu inak ani v budúcnosti.
 My sme nikdy toto vzájomné priateľstvo neznehodnotili. 
Nedegradovali sme Vás – živé tvory na spoločenský doplnok 
života človeka, na hračku pre deti, neslúžite nám na pred-
vádzanie módnych doplnkov. Náš vzájomný vzťah nespočíva  
vo Vašom odsúdení na život v akokoľvek luxusných bytoch, 
domoch, ktoré však pre Vás budú stále len klietkami. Naše 
spoločné bytie nie je o niekoľkých minútach falošnej pozor-
nosti denne, kedy je Vám povolené navštíviť mestský park, 
detské ihrisko či pieskovisko a niekoľkokrát si šteknúť na 
balkóne. Poľovník nikdy nevyloží psa z auta ako nepotrebnú 
vec, aby tam psík napriek tomu nechápavo a so smútkom 
v očiach čakal na svojho pána, ktorý sa stal jeho sudcom i 
katom, až dokiaľ sa iní neujmú jeho osudu, alebo pokiaľ jeho 
oči navždy nezhasnú. Naopak! Poľovník aj keď sa psík pri 
poľovačke zatúla, urobí všetko, aby svojho priateľa našiel. 
 My poľovníci a vy poľovné psy sa spolu vraciame a pobý-
vame tam, kde sme v dávnych vekoch spoločnú cestu začali, 
kde sme tisícročia spolu bok po boku pôsobili a jeden na dru-
hého sa spoliehali. 
 Voľná príroda a jej bohatstvá lahodia psiemu aj ľudské-
mu srdcu. Na lúke, na poli, v lese sa stretnú dva páry očí. Oči 
psa, oči človeka poľovníka a vo vzduchu cítiť jediné slovo – 
priateľ.

 Ďakujeme Vám priatelia !



Andrej Renčo

* 26.1.1911  v Železnej Breznici okres Zvolen
† 10.2.1989  v Banskej Bystrici

 Účastníci XXIII. ročníka Memoriálu Andreja Renča vzdávajú hold 
veľkému kynológovi, nadšenému chovateľovi poľovných psov a múdre-
mu človeku. 
 Andrej Renčo pretavil svoj plodný život, rozvíjajúc plnohodnotný 
vzťah k živej prírode, k poľovníctvu a osobitne k poľovným psom, uplat-
ňujúc svoje vzdelanie, celoživotný entuziazmus a organizátorské schop-
nosti do jedného nespochybniteľného diela, ktoré je k trvalému úžitku 
súčasným a nepochybne aj budúcim generáciám poľovníkov a poľov-
níckym kynológom. Je priam úžasné, že poľovníctvo si ani na začiatku  
21. storočia nevieme predstaviť bez jeho milovaného slovenského ko-
pova. 
 Každý odchovaný jedinec slovenského kopova, na ktorého uznaní 
sa Andrej Renčo rozhodujúcim spôsobom podieľal, je súčasne živým pa-
mätníkom nezabudnuteľného pôsobenia tohto vskutku kynologického 
vojvodcu.
 Vďaka Vám, vážený pán Andrej Renčo!

R.I.P.



Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave,
Klub chovateľov slovenských kopovov

a
Regionálna organizácia SPZ Žilina

Vás pozývajú

na XXIII. ročník

Memoriálu ANDREJA RENČA
Medzinárodná klubová duričská súťaž 

slovenských kopovov

s udeľovaním 
Víťaz MAR 2017
CACIT  *  CACT

Žilina,  10. - 12. novembra  2017

Skúšky sa budú konať v poľovných revíroch:
    - Veliká
    - Hubertus
    - Omnitrade

Centrum MAR:  Hotel Boboty vo Vrátnej



ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

Ing. Tibor LEBOCKÝ PhD. prezident SPZ a SPK
Ing. Jozef JURSA CSc. predseda KR SPZ a SPK
PaedDr. Imrich ŠUBA PhD. viceprezident CIC, riaditeľ kancelárie SPZ a SPK
František Homola predseda KCHSK
Mgr. Viliam HOFERICA  predseda RgO SPZ v Žiline

ORGANIZAČNÝ A VÝKONNÝ VÝBOR

Milan Michalovič 
riaditeľ   tajomník  KCHSK
  
Peter Marčulinec predseda OPK a tajomník RgO SPZ v Žiline
Ing. Tomáš Tomašec  ekonóm KCHSK
Bc. Jozef Králik KCHSK
Ing. Štefan Hoferica poľovnícky hospodár PR Veliká
Ing. Dušan Roubal predseda PZ  Hubertus
Branislav Porubčanský poľovnícky hospodár PR Omnitrade
Hlavný rozhodca delegovaný ústrednými orgánmi SPZ  

PROGRAM

piatok 10. novembra 
17.00 hod.  zraz účastníkov v hoteli Boboty, ubytovanie 
18.00 hod. prezentácia vodičov, kontrola dokladov, veterinárna prehliadka 
 psov a žrebovanie poradia psov
18:30 hod. večera.
19.30 hod. porada rozhodcov, organizačného a výkonného výboru.
sobota 11. novembra 
06.30 hod. raňajky v hoteli Boboty. 
07.15 hod. odchod na miesto otvorenia memoriálu.
08.00 hod. slávnostné otvorenie memoriálu.
08.30 hod. odchod do revíru (poľovačka).
15.00 hod.  predpokladané ukončenie poľovačky a výrad.
19.00 hod. spoločenské stretnutie pozvaných účastníkov v hoteli Boboty.
nedeľa 12. novembra
07.00 hod. raňajky v hoteli Boboty. 
08.00 hod. nástup účastníkov a odchod na práce do výcvikovej zvernice  a revíru.
15.00 hod. predpokladané ukončenie memoriálu a vyhlásenie výsledkov.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia.



ORGANIZAČNÉ POKYNY

➢ Záujemcovia o účasť na Memoriáli Andreja Renča – ďalej len MAR, sa budú 
 prihlasovať na klubovú webovú stránku.
➢ Uzávierka prihlášok je 30.9.2017
➢ Výber psov na MAR vykoná podľa štatútu a potvrdenie o prijatí na MAR 
 vydá písomným oznámením výbor KCHSK.
➢ Vodiči psov sa dostavia na MAR včas, poľovnícky ustrojení a s výstrojom 
 na spoločnú poľovačku. Účastníci MAR prispôsobia odev a obuv prípadné- 
 mu nepriaznivému počasiu. Vodič musí mať so sebou zbraň a strelivo urče- 
 né na lov diviačej zveri a všetky doklady predpísané pre poľovačku a držbu 
 zbrane. Musí mať signálnu pomôcku na privolanie psa, farbiarsky remeň 
 dlhý najmenej 5 m. Súčasťou výstroje vodiča musí byť vesta s reflex- 
 nými prvkami podľa predpisu.
➢ Účastnícky poplatok vodiča za predvedenie psa na MAR je stanovený  
 v čiastke 60,00 €. Poplatok uhradí účastník  na účet  klubu – Tatraban- 
 ka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava, číslo účtu: 2622724627/1100,  
 IBAN: SK43 1100 0000 0026 2272 4627, SWIFT: TATRSKBX
➢ Každý vodič pri prezentácii účastníkov predvedie prihláseného psa. K ve- 
 terinárnej prehliadke ktorá je súčasťou prezentácie musí predložiť preukaz 
 o pôvode psa, platný zdravotný (veterinárny) preukaz psa, kde budú potvr- 
 dené nasledovné veterinárne záruky: pes neprejavuje žiadne klinické 
 príznaky ochorenia a je schopný prepravy do miesta určenia - potvrdenie 
 nie staršie ako 3 dni, pes musí mať v zdravotnom preukaze potvrdenú vak- 
 cináciu proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepa- 
 titíde podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, nie staršie ako 
 1 rok a kratšie ako 21 dní pred MAR. Pes musí byť prostý vonkajších  
 a vnútorných parazitov. Suka sa nesmie hárať. Pes, ktorý sa zúčastní podu- 
 jatia z územia mimo Slovenskej republiky musí byť sprevádzaný pasom 
 (PET PASSPORT) a označený transpondérom zodpovedajúcim norme 
 ISO 11784, ktorý je možné kontrolovať čítacím zariadením podľa normy 
 ISO 11784, alebo tetovaním, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykona- 
 né pred 3. júlom 2011.
➢ Vodič z iného okresu ako Žilina a Bytča sa musí preukázať potvrdením prí- 
 slušnej RVPS z miesta trvalého bydliska o nákazovej situácii v oblasti  
 z ktorej pes pochádza, nie starším ako 3 dni.
➢ Organizátor skúšok nezodpovedá za zranenie, stratu, alebo úhyn psa  
 v čase MAR, alebo v súvislosti s MAR. Majiteľ psa zodpovedá za škody 
 spôsobené psom počas MAR, alebo v súvislosti s MAR. Tento záväzok pre- 
 berá majiteľ psa predložením prihlášky na MAR.



➢ Kontrolu dodržiavania veterinárnych podmienok vykoná RVPS Žilina pro- 
 stredníctvom vyslaného úradného veterinárneho lekára.
➢ Veterinárnu službu najmä pre prípad poranenia psa počas skúšok bude za- 
 bezpečovať Dr. Ľubomír Nehaj, veterinár, poľovník, majiteľ veterinárnej 
 ambulancie v Bytči.
➢ Počas podujatia nesmie dochádzať k týraniu psov.
➢ Účasť hostí na poľovačke musí schváliť príslušný užívateľ poľovné- 
 ho revíru. 

UBYTOVANIE,  STRAVOVANIE A DOPRAVA

➢ Rozhodcovia majú ubytovanie a stravovanie zabezpečené v centre MAR  
 - v hoteli Boboty. Úhradu vykoná KCHSK.  
➢ Vodiči prihlásených psov majú ubytovanie a možnosť stravovania rezer- 
 vovanú v centre MAR. Úhradu vlastného ubytovania a stravovania vyko- 
 najú vodiči podľa pokynov prevádzky centra MAR.
➢ Ostatní účastníci skúšok si môžu ubytovanie rezervovať najneskôr  
 do 20. 10. 2017 v centre MAR. Možnosť stravovania majú rezervovanú 
 v centre MAR. Úhradu vlastného ubytovania a stravovania vykonajú ostat- 
 ní účastníci MAR podľa pokynov prevádzky centa MAR.
➢ Kŕmenie psa zabezpečuje vodič sám. Vodič musí mať k dispozícii základnú 
 výbavu pre ustajnenie psa (napr. prenosnú volierku, podložky a iné) podľa 
 návyku psa a všeobecných hygienických podmienok.
➢ Pre dopravu na poľovačku použijú účastníci vlastné prostriedky.

hotel Boboty



ŠTATÚT MEMORIÁLU ANDREJA RENČA

  „Memoriál Andreja Renča“ (MAR) je vrcholným podujatím slovenských kopovov 
na Slovensku. Organizuje ho Klub chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) ako 
medzinárodné alebo národné skúšky, spravidla každý druhý rok pod záštitou Slo-
venského poľovníckeho zväzu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej 
kynologickej jednoty FCI na počesť najvýznamnejšieho zakladateľa tohto plemena, 
pána Andreja Renča.

  Na memoriál možno prihlásiť slovenské kopovy, ktoré sú zapísané v plemenných 
knihách FCI a dosiahli najneskôr v deň konania memoriálu vek tri roky. Štartovať 
môže maximálne 12 kopovov, z toho maximálne šesť zo Slovenska a šesť zo za-
hraničia. Kopovy zo Slovenska musia mať absolvované skúšky duričov najmenej  
v II. cene. Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované skúšky z výkonu 
platné v krajine, ktorú zastupujú.

  Prihlášky na memoriál prijíma KCHSK. Propagáciu podujatia a výber jedincov 
na memoriál robí KCHSK. Pri výbere jedincov majú prednosť chovné jedince pred 
nechovnými a tie, ktoré absolvovali skúšky duričov v I. cene. Na memoriáli sa môže 
každý jedinec zúčastniť maximálne tri krát. V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu 
jedincov zo zahraničia môže sa doplniť počet o jedincov zo Slovenska. Na memoriá-
li sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov tak, aby všetky 
jedince mali vytvorené rovnaké podmienky na predvedenie svojich schopností.

  Disciplína „Dohľadávka...“ sa skúša vždy na umelo založenej stope, disciplína „Od-
vaha...“ sa skúša vždy v diviačom oplôtku.

  Rozhodcovský zbor deleguje SPZ na návrh KCHSK.

  Kopov, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov v I. cene získa titul „Víťaz MAR“  
a čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce CACIT, ak je podujatie organi-
zované ako medzinárodné, alebo čakateľstvo na šampióna práce CACT SR, ak je 
podujatie organizované ako národné. Spolu s titulom CACIT sa udeľuje i titul CACT 
SR. Druhý v poradí s umiestnením v I. cene získava titul Res. CACIT alebo Res. 
CACT SR. Zároveň je možné udeliť i titul „diviačiar“. V prípade rovnakého výsledku 
jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku.



KONTAKTY 

KCHSK: Milan  Michalovič 
 Hôrky 217, 010 04  Žilina
 Tel: 0905 809  987
 e-mail:  tajomnik@slovensky-kopov.sk
      
RgO SPZ Žilina: Peter Marčulinec 
 Dlhá 76, 010 09 Žilina
 Tel: 0903 543 555, 0910 366 369

Centrum MAR
Hotel Boboty: Hotel Boboty, Terchová – Vrátna-515,  
 013 06 Terchová
 Tel. recepcia:  041 569 52 28, 0902 969 205
 Webové pripojenie s názvom: Hotel Boboty v srdci 
 Vrátnej doliny.

  Hotel Boboty je ľahko a orientačne dobre prístupným zariadením. Nachádza sa  
vo Vrátnej doline asi  4 km od Terchovej. V obci Terchová je odbočka do Vrátnej doliny 
veľmi dobre vyznačená. Po prechode známou Vrátňanskou tiesňavou asi po 500m. je od-
bočka doľava na Štefanovú a po ďalších asi 700m. je opäť odbočka doľava do stúpania. Tá 
vedie až pred hotel Boboty.  Parkovanie je možné priamo pri hoteli. Hotel má na internete 
plnohodnotnú webovú stránku s názvom: Hotel Boboty v srdci Vrátnej doliny. 

Ing. Dušan Roubal predseda PZ Hubertus
 poľovačka
 Tel: 0903 340 459

Ing. Štefan Hoferica poľovnícky hospodár PS Veliká
 poľovačka
 Tel: 0902 918 401

Branislav Porubčanský poľovnícky hospodár PR Omnitrade
 výcviková zvernica  
 Tel: 0902 969 951



	

	
	

ROZHODCOVSKÁ	TABUĽKA	-	MEMORIÁL	ANDREJA	RENČA	
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I.	 II.	 III.	

1	 Čuch	 3	 2	 2	 4	 	 	 	

2	 Hľadanie	 3	 2	 1	 5	 	 	 	
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Durenie	

a)	zajac,	líška	

b)	diviak	
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4	 Hlasitosť	na	stope	 3	 2	 1	 6	 	 	 	

	

	

5	

Dohľadávka	diviaka	po	

prirodzenej	alebo	umelo	

založenej	nepofarbenej	stope	

a)	vodič	

b)	hlásič	alebo	oznamovač	
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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	 	 	 	
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Odloženie	

a)	na	remeni	

b)	voľne	
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Najnižší	počet	bodov	pre	cenu	 150	 120	 90	 	

Cena	 Celkový	počet	bodov	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



DOTERAJŠÍ VÍŤAZI MEMORIÁLU ANDREJA RENČA

Ročník Rok. Víťaz Vodič Usporiadateľ

I. 1990 CHOR Krššákov dvor Miroslav Grman PZ Poltár

II. 1991 CELKA z Dúbrav Július Gyönyör PZ Inovec I.

III. 1992 CÉZAR z Konotopy Ing. Miroslav Nikolíni LZ Čadca

IV. 1993 CELKA z Dúbrav Július Gyönyör ŠLP B. Štiavnica

V. 1994 LAPAJ spod Kunovej Ing. Daniel Vrlík PZ Bystré, LZ Vranov nad Topľou

VI. 1995 DASTY od Fabovej Peter Dianiška ompos. Č. Brezovo

VII. 1996 KAM z Hámra Pavol Urblík ml. LZ Modrý Kameň

VIII. 1997 BRID z Laskomera Ing. Pavel Zlevský PS Liptovská Sielnica

IX. 1998 MORAN Krššákov dvor Ing. Jaroslav Dudík PZ Môtová

X. 1999 TARGO Parichvost Pavol Pazdera PZ Divín

XI. 2000 FREDY spod Šibeňa Jozef Majerský PZ Dávidov—Banské

XII. 2001 INKA z Prievrany Igor Hronček PZ Lehota nad Rimavicou

XIII. 2002 CVIK spod Menšieho vrchu Jaroslav Ucháľ Kompos. Č. Brezovo

XIV. 2003 CITA Kaliarikov dvor Ing. Ľudovít Lukáč PZ Zverník Vysoký Vrch, Dubové

XV. 2004 LADY Kubínska Hoľa Miroslav Šebesta Z Badín

XVI. 2005 BRITA spod Kýčery Juraj Kelecsenyi Lesy s.r.o. Banská Belá

XVII. 2006 ASTA Vojles Lešť MVDr. Rastislav Siládi PS Šavelina

XVIII. 2007 INKA Balienec Ing. Stanislav Moravčík VLM Kamenica nad Cirochou

XIX. 2009 INKA Balienec Juraj Moravčík PS Kotešová Svederník, PZ Kýčera

XX. 2013 FICO Žičiho pustatina Michal Sršeň PZ Badín

XXI. 2014 NINO spod Vysokej Joszef Dombai Urbárske spoločenstvo Hybe

XXII. 2015 ASTOR zo Šútovskej doliny Vladimír Peťko PZ Slanská  dolina

Obraz kopova z diviakom na titulnej strane týchto propozícií, je použitý s láskavým 
súhlasom autora  p. Igora Gavulu.

Viac ako 1600 poľovníkov z okresov Bytča a Žilina
v územnej pôsobnosti 

jednotnej poľovníckej samosprávy v Žiline
želá všetkým účastníkom Memoriálu ANDREJA  RENČA

príjemný pobyt a mnoho pekných zážitkov.



POZNÁMKY:



Hlavný partner



Sponzori podujatia

Sponzori SPZ

PRÉMIOVÉ KRMIVO PRE PSOV





www.kniharstvogeorg.sk


