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*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
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Medzinárodné duričské 
skúšky brlohárov 

 
II. ročník 
Medzinárodné duričské skúšky brlohárov 
s udeľovaním titulov CACIT a CACT 

 
 
 
 
 
Dolná Mariková 
7. - 8. december 2019 

 

Srdečne vítame všetkých účastníkov  
Medzinárodných duričských skúšok brlohárov 

 a prajeme Vám v okresoch Púchov a Považská Bystrica  
veľa krásnych zážitkov, súťažiacim pohodu pri súperení a dobrú 

náladu všetkým. 



Slovenský poľovnícky zväz  
Slovenská poľovnícka komora 
 
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Považská Bystrica 
Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica 

 
Poľovnícke združenie Dolná Maríková 
 
  
 
Vás srdečne pozývajú 
na II. ročník 

 
Medzinárodných duričských skúšok brlohárov 
s udeľovaním titulov CACIT a CACT 

Internationale Brackendeprüfung (MDSB) für Erdhunde 
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: 07. –  08. december 2019 
Miesto: Dolná Mariková 
 okres Považská Bystrica 
Centrum MDSB: Chata PZ Poľana Dolná Mariková časť Kátlina.  
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Čestné predsedníctvo 
 

Ing. Tibor Lebocký , PhD., prezident SPZ a SPK 
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ 
MVDr. Pavol Seman, podpredseda KR SPZ 
PaedDr. Imrich S uba, PhD., riaditeľ kancela rie SPZ a SPK 
MUDr. Pavol Mic iak, predseda RGO SPZ Stredne  Povaz ie 
Ing. Anton Novosad, predseda Obvodnej poľovní ckej komorý 
Ing. Margita Peťovska , tajomní k RgO SPZ a OPK Povaz ska  Býstrica 
Pavol Miklos , predseda kýnologickej komisie RGO SPZ 
Mgr. Jozef Zatlukal, predseda kýnologickej komisie OPK 
Ja n Kuruc, J. Kuruc - DYNAX, s.r.o. 
Jan Hadas , Pus kar ství  Hadas , Vsetí n 
Michal Martina k  LOVTEK, s.r.o. , BALTYRE, s.r.o. 
Ing. Michal Britví k, genera lný riaditeľ Rýba Z ilina, spol. s r.o. 
Ing. Marian C erepan, S ta tne lesý, s .p., OZ Povaz ska  Býstrica 
Juraj Kubranský , Poľovní ctvo Kubranský  
Milan Babus a, Stavmont MB s.r.o 
Frantis ek Matus í k, starosta obce Domaniz a 
Dus an Mikus , ví ťaz 1. roc ní ka MDSB 
 
Organizačný výbor 
 

Riaditeľ:       Ing. Peter Chrust 
Tajomní k :      Ing. Miroslav Pizu r 
Spra vca:       Peter Chochel 
Ekono m:       Bc. Jozef Britví k 
Ubýtovateľ:      Ma ria Kus nierikova  
Veterina rna sluz ba:     VS Pu chov 
Leka rska sluz bý :     MUDr. Peter Bakala 
Technicke  zabezpec enie :   Chochel Jaroslav, Smiz í k Pavol,  

Ing. Hama r Miroslav, Loks ení nec Jozef 
 
C lenovia organizac ne ho vý boru:  
 

c lenovia PZ Poľana Dolna  Marí kova  
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Poľovnícke združenie Poľana Dolná Mariková 
 

Prvé poľovnícke združenie Poľana vzniklo krátko po II. svetovej vojne. Rozhodnutím 
Obvodného lesného úradu v Považskej Bystrici zo dňa 16.4.1994 bol uznaný Poľovný revír 
Poľana Dolná Mariková v terajších hraniciach poľovných pozemkov. Súčasná rozloha 
poľovného revíru predstavuje výmeru 4577 ha. V poľovníckom združení momentálne poľuje 
46 členov PZ a ďalej činnosť vykonávajú aj dvaja čakatelia na členstvo v PZ. Za dobu trvania 
Poľovníckeho združenia v rokoch 1946 až 2017 vykonávalo a vykonáva poľovnícku činnosť 
viac ako sto členov.  

Poľovnícke združenie je vedené sedemčlenným výborom. Predsedom PZ je Ing. Anton 
Martikáň, tajomníkom PZ je Ing. Miroslav Hamar,  funkciu poľovného hospodára zastáva 
Jaroslav Chochel a funkciu kynologického referenta vykonáva Peter Chochel.  

V roku 1976 bola zahájená výstavba poľovníckej chaty. Stavba sa realizovala 
svojpomocne, do užívania bola chata uvedená v roku 1980. V ďalších rokoch bola členmi 
postupne modernizovaná. Chata je prevádzkovaná a priebežne udržiavaná. V rokoch 2016 a 
2017 bol dobudovaný sklad krmiva a ďalšie potrebné technické zázemie. Od roku 2008 
poľovné združenie vlastní a prevádzkuje Výcvikový oplôtok pre výcvik poľovných psov, v 
ktorom momentálne chová dva kusy diviačej zveri. Starostlivosť o tento oplôtok zabezpečuje 
člen združenia Pavol Smižík  

Členovia tunajšieho poľovníckeho združenia a výbory, ktoré si členovia zvolili 
dokázali vyselektovať a následne vylúčiť spomedzi seba takých členov, ktorí nemali o 
poľovníctvo a kolektív skutočný záujem. 

Členovia poľovníckeho združenia každoročne odpracovali tisíce brigádnických hodín 
pri príprave krmiva, stavbe poľovníckych zariadení, organizácii spoločenských podujatí, ako 
i pri plnení plánu lovu zveri, či plnení plánu dodávky predpísaného množstva diviny. 

Prírodné krásy Marikovskej doliny sú predmetom neustáleho záujmu členov 
združenia, veď počas výkonu poľovného práva ich bezprostredne obklopujú a všetky zážitky 
z nevšednej záľuby o to viac umocňujú. Ich ochrana, ako i ochrana zveri zostáva našou 
prvoradou povinnosťou.  
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Program 
 
Piatok  06. december 2019 
17.00h –18.00h prezenta cia vodic ov, veterina rna prehliadka 
18.00h – 18.45h porada rozhodcov 
19.00h z rebovanie poradia s tartuju cich 

Sobota 7.december 2019 
7.00 h - ran ajký –   
8.00 – Sla vnostne  otvorenie 2.roc ní ka MDSB 2019  
9.00h – Odchod na pra ce do reví rov 
19.30h - Vec era a spoloc enske  posedenie –   

Nedeľa 8.december 2019 
7.00 h – ran ajký –   
8.00 h – Odchod na pra ce do reví rov 
17.00h – predpokladane  ukonc enie a výhla senie vý sledkov MDSB 2017 

 

Programm: 
 
Freitag – 06.12.2019 
17:00         Begegnung aller Teilnehmer, Pra sentation der Teilnehmer, 
Unterkunft, Veterina rkontrolle der Hunde 
18:00         Richter Beratung 
19:00         Verlosung der Reihenfolge  der starteten Hunde 
20:00         Freundliches Treffen 

Samstag-   07.12.2019 
07:00     Fru hstu ck 
08:00    Ero ffnungszeremonie von  Internationale Brackendepru fung fu r 

Erdhunde 
09.00    Abfahrt ins Jagdrevier 
19:00    Gesellschaftsabend,  

Sonntag  - 08.12.2019 
06:30        Fru hstu ck 
08:00        Abfahrt ins Jagdrevier 
17:00        erwartetes Ende und Erkla rung der Ergebnisse 
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Všeobecné ustanovenia 
Vodic  psa musí  prí sť na sku s ký vc as, v poľovní ckom ustrojení  a s prí slus nou 

zbran ou. Vodic i su  povinní  mať vodiaci a farbiarský remen , ako aj signa lku na privolanie 
psa. Poc as spoloc nej poľovac ký musia býť vs etci u c astní ci oznac ený  reflexnou vestou 
v pohone a reflexný m prvkom na stanovis ti. Na spoloc nej poľovac ke je pouz itie GPS 
obojku moz ne  len na za klade predcha dzaju ceho su hlasu hlavne ho rozhodcu, 
s podmienkou z e poc as dobý sku s ania psa je výsielac  u hlavne ho rozhodcu. 

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

Vodic  pri z rebovaní  odovzda  preukaz o po vode psa hlavne mu rozhodcovi. 
Usporiadateľ neruc í  za s kodý spo sobene  psom poc as sku s ok, ani za stratu psa. 
Kr menie psa si zabezpec uje vodic  sa m. 
Sku s ký sa konaju  za kaz de ho poc asia. 
  
MDSB sa riadia schva lený m S tatu tom Medzina rodný ch duric ský ch sku s ok brloha rov. 
Jednotlive  disciplí ný sa posudzuju  podľa Sku s obný ch poriadkov pre sku s ký duric ov a  pre 
sku s ký s udeľovaní m CACIT. 
Vodic  musí  pri prezenta cii predloz iť platný  preukaz c lena SPZ. Ak nie je c lenom SPZ, musí  
predloz iť doklad o poistení . 
 
S tartovací  poplatok: 100,- Eur;  

s tartovný  poplatok je potrebne  uhradiť vopred na c í slo u c tu :  
SK50 5600 0000 0028 4835 2002. 
V prí pade, z e pes na sku s ký nebude prijatý , u c astní cký poplatok bude 

vra tený . 
 
Ubytovanie a stravovanie: 

Ubýtovanie : Rýbní k Modlatí n, Horna  Marí kova  tel. +421 911 
257 162, rýbnik@gmail.com  
Pre rozhodcov je ubýtovanie zabezpec ene .   
Vodic i a ostatní  u c astní ci si ubýtovanie mo z u objednať, 
ubytovateľ : Mária Kušnieriková, + 421 902 702 103 

 
 
 
Uzávierka prihlášok je do 20. novembra 2019 

Prihla s ký na MDSB prijí ma a potvrdzuje: 
------------------------------------------------- 

Slovenský  poľovní cký zva z 
S tefa nikova 10 
811 05 Bratislava, tel: 02/57203319 
E-mail:  kýnologia@spz-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 MDSB 

beurteilt. 

 Startgebühr: 100,- € 

 Die Startgebühr muss im Voraus an die Kontonummer bezahlt werden: 

SK50 5600 0000 0028 4835 2002. 

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- 

per Telefon oder schriftlich – Rybník Modlatín, Horná Maríková tel. +421 911 

257 162, rybnik@gmail.com  

 Telefonnummer: + 421 902 702 103 

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 (am 20. November 2019) 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 
Erdhunde in Kreis Považská Bystrica. Wir bemühen uns angenehmes Klima zu 

bilden und den Wettbewerbern gute Bedingungen und Wohlbefinden bei 
Konkurrenzkampf zu schaffen. 
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Štatút Medzinárodných duričských skúšok brlohárov 
 

Medzinárodné duričské skúšky brlohárov sú vrcholovým medzinárodným podujatím  
plemien skupín FCI III. a IV. na Slovensku. Organizujú sa spravidla každý druhý rok  pod 
záštitou SPZ, SKJ a FCI. 

Na memoriál možno prihlásiť jazvečíky a teriéry, ktoré môžu podľa vyhlášky MPaRV 
SR absolvovať skúšky duričov a sú zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  Štartovať 
môže maximálne 12 psov, z toho maximálne 6 zo zahraničia. Kľúč pre prijatie psov je 
nasledovný : 2 jazvečíky, 2 jagdteriéry, 2 ostatné teriéry v majetku vodičov zo SR a zapísané 
v SPKP a zo zahraničia 2 jazvečíky, 2 jagdteriéry a 2 ostatné teriéry. Psy v majetku vodičov 
zo SR musia mať absolvované skúšky duričov a musia byť na skúšky doporučené príslušným 
chovateľským klubom spravujúcim dané plemeno. Prihlášky na skúšky prijíma kynologický 
odbor SPZ v Bratislave. Výber psov robí Kynologická rada SPZ. Uzávierka prihlášok je 
mesiac pred termínom skúšok. 

Pri výbere psov majú prednosť jedince, ktoré MDSB ešte neabsolvovali. Jazvečíky a 
teriéry sa môžu MDSB zúčastniť viackrát  až pokiaľ nezvíťazia. V prípade prihlásenia 
menšieho počtu psov zo zahraničia sa doplní celkový počet o účastníkov zo Slovenska s 
prihliadnutím k pomernému zastúpeniu jednotlivých plemien a klubov.  

Medzinárodné duričské skúšky brlohárov sa skúšajú podľa skúšobného poriadku 
schváleného FCI pre skúšky duričov plemien brlohárov so zadávaním titulu CACIT. Jedinec, 
ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene  získa titul „Víťaz MDSB 20.. „  a môže mu byť 
priznané čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce -  CACIT. Jedinec, 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 MDSB 20..“ 

Vodiči psov sa zúčastňujú skúšok 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 - Medzinárodné duričské skúšky brlohárov 

                                                                      
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 – Internationale Brackenprüfung für Erdhunde 
 

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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Sponzori a partneri SPZ, SPK  

a MDSB 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mediálny partneri 
 
 
 



  

Legenda
je zo Žiliny

www.rybazilina.sk

je zo Žiliny







info@lovtek.sk +421 915 102 107

Passion 10x42 HD 
999,00 €

Passion 10x56 TM 
649,00 €

Passion 12,5x50 HD 
1 119,00 €

Passion 1-5x24i 
599,00 €

Passion 2,5-15x50i
1 049,00 €

Passion 2,5-15x56i
1 119,00 €

Passion 3-9x42
349,00 €

Passion 3-12x56 i 
799,00 €

Passion 4-12x50i
649,00 €

Passion 6-24x50 CW
999,00 €

novinka
2019

 rangerfinder 
10x50

diaľkomer do 2800 m

nemecké strelivo pre
 skutočných profesionálov

od 27,80 €

1 399,00 €1 399,00 €

Passion  8x42 ED 
429,00 €

Passion 8,5x50 HD
1 049,00 €

Passion 8x56 TM 
599,00 €

Passion 10x32ED Green 
399,00 €

  • použité ED a HD sklá

   • čistý a jasný obraz

  • 99,7 % priepustnosť svetla

• záruka 30 rokov

www.lovtek.sk
* uvedené ceny sú s DPH

nemecká precízna optika

www.lFB.sk





TRADÍCIA        ŠTÝL        KVALITA        

Poľovníctvo Kuruc
Centrum 30/35
017 01 Považská Bystrica

www.dynax.sk
+421 905 619 790

+421 42 4328 169
+421 903 544 122





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.

časopis Poľovníctvo a rybárstvo nájsť 

POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO

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.
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