
 

 

 

 

 

 

XVIII. ROČNÍK MEMORIÁLU  
FRIDRICHA KONRÁDA  „CACT“ 

 

 

 

TOPOLČIANKY   2.-6. NOVEMBER. 2022 
                

                             

                            



Motto: 
 

„ Vedenie farbiara patrí k záľubám a ešte raz k záľubám. Kto nie je ochotný vynaložiť všetky 
telesné sily, dokonca i svoje zdravie, kto z lásky k veci nie je ochotný obetovať i spánok, daj 
ruky preč od dlhého farbiarskeho remeňa. Ale ten, kto je zaujatý náruživosťou pri sledovaní 
postreleného kusu vysokej, kto nešetrí svojich telesných síl a neobáva sa o svoje zdravie a na 
strmých svahoch hore a dole neúnavne sleduje svojho psa, pretože dohľadávku považuje za 
svoju povinnosť a je nadšený výkonom tohto nádherného zvieraťa, koho staré inštinkty loveckej 
náruživosti strhávajú keď sa prediera s krátkou puškou - lesačkou k jeleňovi stavanému v 
horskej bystrine ten, kto je uchvátený hlasom svojho verného psa jeleniara zaštekávajúceho 
jeleňa, iba ty ma nasleduj pri vedení tohto ušľachtilého plemena.“                                         
 

                                                              … Karl Bergien 

 
 

Fridrich Konrád   
 

Narodil sa 21.11.1900 v Horných Obdokovciach, okres Topoľčany. Lesnícke štúdium ukončil 
po prvej svetovej vojne a od roku 1928 až do odchodu do dôchodku pracoval na polesí Horňany 
v Krnči ako vedúci polesia Zomrel 22. júla 1982 v Bratislave.  

 

V poľovníctve pôsobil ako člen pre hodnotenie trofejí, skúšobný komisár pre skúšky 

kandidátov z poľovníctva, člen výboru a kronikár KCHF, rozhodca pre výkon a exteriér 
farbiarov, chovateľ a významný cvičiteľ farbiarov. 
 

Pán Fridrich Konrád odchoval 67 šteniat a vycvičil 18 farbiarov. Tri razy bol víťazom hlavných 

slúšok farbiarov. Bol oddaným priaznivcom najmä bavorských farbiarov, ale cvičil 
a predvádzal aj iné plemená. Jeho hlavnou zásadou bolo dať farbiarovi príležitosť pracovať, 
preto denne svojich psíkov brával zo sebou do revíru.  
 

Jeho celoživotné skúsenosti a životné lesnícko-poľovnícke zážitky zachytáva knižná publikácia 
„ Polstoročie v Tríbečskej horárni“, ktorá bola vydaná vo viacerých vydaniach, prvé vydanie 
vyšlo v roku 1995 

 

V roku 2021 bol je pri „Tríbečskej horárni“ Horňany na pamiatku farbiarskej legendy Fridricha 
Konráda z aktivity KCHF, najmä spádovej oblasti Nitra, položený pamätný kameň. 
 

 

Topoľčianky – „Perla horného Požitavia“ 
 
Legenda o vzniku Topoľčianok tvrdí, že nad týmto územím letel anjel, ktorý bol poverený 
rozosievať semená stromov po zemi. Zahľadel sa na tento kút krajiny a zo zástery sa mu 
vysypali semená topoľov. Tie hneď v hojnom množstve vyrástli na vysoké stromy. I vzdychol 

si rozľútostený anjel a povedal :  

No čo už, nech sa toto miesto volá Topoľčianky. Amen. Staň sa!    
Prvá písomná zmienka o Topoľčiankach sa datuje do roku 1293, keď sa obec uvádza ako 
Topolchen parvum aj keď osídlenie miesta bolo oveľa skôr. V minulosti bola pomenúvanou 
ako Kywstopolchan, Malé Topolczany, Malé Topoľčany a od 1927 ma dnešný názov 
Topoľčianky. Nachádza sa na severnom cípe Žitavskej tabule v doline riečky Žitava obkolesená 



svahmi pohoria Pohronského Inovca a pohoria Tribeč.  Pôvodne bola obec kráľovským 
mestom. Matúš Čák ju v roku 1318 daroval grófovi Haslauovi ako donáciu po tatárskom vpáde. 
Gróf sa stal zakladateľom rodu pánov z Topoľčianok. Topoľčianky boli hraničnou pevnosťou 
a v potoku Leveš sa ryžovalo aj zlato. V roku 1475 bol v meste mor, ktorý pripomína morový 
stĺp vedľa hlavnej cesty. Prelomový bol rok 1561, keď sa Topoľčianky stávajú župným mestom, 
centrum Tekovskej župy. Významnou postavou bol Ján Topoľčiansky nazývaný ako Ján 
Turkobijca (1565-1595), ktorý sa vyznamenal v bojoch proti Turkom pri obrane hradov 

Bzovík, Vígľaš a levickej pevnosti. Napriek svojej krutosti Topoľčianky pod ním zažili ďalší 
rozmach. Rod Topoľčianskych vymrel po meči a od 1614 nastúpil vládnuť rod Rákociovcov. 
Známou bola najmä Alžbeta Rákociová nazývaná pre svoju vášeň k lovu „Topoľčianska 
Diana“. V roku 1723 sídlo župy presunuli do Zlatých Moraviec a skončila 162-ročná éra slávy 
a rozvoja mestečka.  V polovici 18. storočia začal v Topoľčiankach a okolí vládnuť rod 
Keglevičovcov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj poľnohospodárstva, ovocinárstva a vinohradníctva, 
postavil nový barokový kostol, v prvej polovici 19. storočia upravil kaštieľ ako klasicistický 
palác a skultivoval park. 

V roku 1890 prišiel do topoľčianskeho kaštieľa nový rod a nový majiteľ – Karol Ľudovít von 
Habsburg (brat cisára Františka Jozefa). Za jeho pôsobenia kaštieľ a nádvorie dostali dnešnú 
podobu. Majetok bol následne darovaný jeho synovcovi Jozefovi Augustovi Habsurgskému. 
Ten, ako posledný súkromný majiteľ, dal odstrániť v parku poľnohospodárske budovy, doplnil 

kaštieľ honosným nábytkom, doplnil zámockú knižnicu, na pamiatku zavraždenia obľúbenej 
cisárovne Sissi, založil Alžbetinu záhradu, ktorú po I. sv. vojne bola nemilosrdne zlikvidovaná 
V rokoch 1907-1908 zriadil najväčšiu zvernicu v celom Uhorsku s rozlohou 11.000 ha a k nej 

v roku 1910 postavil poľovnícku rezidenciu „Malý zámok“. V tom istom roku bola postavená 
aj reprezentačná panská jazdiareň a práčovňa. Jozef August bol najväčším pestovateľom vínnej 
révy v Tekovskej župe. Z Topoľčianok odišiel v roku 1919. Prišlo nové zriadenie, nový štát, 
Habsburgský majetok bol skonfiškovaný. Z kaštieľa „Veľkého zámku“ sa stalo sídlo 
prezidentov, ktoré si najviac obľúbil Dr. Tomáš Gariq Masaryk, ktorý tu každoročne letoval 
v čase prázdnin. Menej tu chodil jeho nástupca Dr. Edvard Beneš a počas Slovenského štátu aj 
Dr. Jozef Tiso, a zavítal tu občas aj Klement Gottwald, ktorý ho však v roku 1951 daroval 

odborom.  

 

Toľko z histórie. A čím zaujme „Perla horného Požitavia“ dnes ? Oplatí sa vidieť kaštieľ 

s pracovňou a spálňou prezidenta T. G. Masaryka spolu so 40 ha anglickým parkom 
s dômyselným vodným systémom, ktorý zabezpečuje činnosť fontán a jazierok. Oplatí sa 
pozrieť barokový rímskokatolícky kostol sv. Kataríny i etnografické múzeum. Obísť sa nedá 
múzeum koní a Národný žrebčín Topoľčianky s jazdiarňou a dostihovou dráhou. Tak ako k 
Topoľčiankam patria kone (lipican, hucul, arabské polokrvníky a plnokrvníky), patrí k nim aj 

víno a Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. a Chateau Topoľčianky, ktorým isto iste treba jazyk 
v Topoľčianskych ovlažiť. Popri koňoch a víne neodmysliteľne patrí k Topoľčiankam lesy 
a poľovníctvo. Veľká zvernica, Malá zvernica, a od roku 1958 aj Zubria zvernica, Poľovnícky 
zámoček, sochy významného umelca Alojza Stróbla v zámockom parku, či možnosť 
hodnotných  poplatkových poľovačiek to sú veci neoddeliteľne spojené s Lesy SR, š.p., OZ 
Tribeč ajeho organizačnými predchodcami, ktorý tak ako v minulosti i dnes predstavuje 

významné postavenie lesníckeho subjektu nášho štátu, bez ktorého si Topoľčianky od roku 
1920 predstaviť nevieme.  

 

Príďte osobne a sami na vlastnej koži spoznajte krásy Požitavia !  



KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV  
pri Slovenskom poľovníckom zväze 

vás srdečne pozýva do Topoľčianok 

na XVIII. ročník 

Memoriálu Fridricha Konráda, 

 

s udeľovaním titulov „Víťaz Memoriálu Fridricha Konráda 2022,CACT 

a res.CACT 2022“ 

 

 
Termín: 2.-6. november 2022 

Miesto: Topoľčianky 

Centrum : Kaštieľ Topoľčianky 

Spoluorganizátori: KCHF 

OPK Zlaté Moravce 

Vybrané PZ a PS v Okrese 

Zlaté Moravce , Topoľčany , 

Prievidza 

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 

 
Memoriál Fridricha Konráda sa koná pod záštitou: 

 

Slovenského poľovníckeho zväzu – SPZ 

Slovenskej poľovníckej komory - SPK 

Klubu chovateľov farbiarov pri SPZ 

 



ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO 

ING. TIBOR LEBOCKÝ – PREZIDENT SPK A SPZ 

PAEDDR. ING. IMRICH ŠUBA PHD. RIADITEĽ KANCELÁRIE SPK 

TIBOR GEŠVANDTNER – PREDSEDA KCHF 

ING. JÁN MARHEFKA – GENERÁLNY RIADITEĽ LESY SR, Š.P.  
ING. DANIEL BENČEK – RIADITEĽ LESY SR, Š.P., OZ TRIBEČ 

JURAJ MESKO  - STAROSTA TOPOĽČIANOK 

JUDR. JÁN JONIS – PREDSEDA SPK 

ING. JOZEF JURSA, CSc. – PREDSEDA KYNOLOGICKEJ RADY SPZ 

ING. MARIÁN KONEČNÝ – VEDÚCI ODBORU KYNOLÓGIE SPZ  

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 

Riaditeľ             Tibor Gešvandtner 

Zástupca riaditeľa            Elena Vrábelová   

Ekonóm     Ing. Peter Grellneth 

Vedúci prác             Jakub Bašista a Ing. Martin Sýkora 

Usporiadateľská služba  členovia KCHF a zamestnanci Lesy SR, š.p. 
Tlmočník                           Marian Legerský 

Veterinárna služba           MVDr. Leila Kichi  

 

ROZHODCOVSKÝ ZBOR: 
Hlavný rozhodca: Bc. Ferdinand Hlinický 

Rozhodcovský zbor deleguje SPZ v Bratislave na návrh KCHF pri SPZ 

 

PRIHLÁŠKY 

Dvojmo vyplnenú  prihlášku farbiara na XVIII. ročník MFK 2022 pošlite na 
adresu:  

Ing. Peter Chrúst,  Horáreň Buková, 013 61 Kotešová 

E-mail:      vycvikar@kchf.sk 

Telefón:  +421 918 335 966  , 

Termín uzávierky prihlášok: 31.08.2022 

Termín potvrdenia prijatia psa na MFK: 11.9.2022 
 

UBYTOVANIE 
Ubytovanie si treba objednať telefonicky alebo e-mailom: 

• Hotel Zámok Topoľčianky, Parková 1, 951 93 Topoľčianky 

E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk      mobil: +421 905 548 027 

 

• Tatran Šport s.r.o., Športová 1067/17, 951 93 Topoľčianky,  
            KONTAKT: Ľuboš Chren              tel.: +421 903 576 011,  

           E-mail : tatran@topolcianky.sk       tel.: +421 911 37 44 99 

mailto:vycvikar@kchf.sk
mailto:zamok@zamoktopolcianky.sk
mailto:tatran@topolcianky.sk


PROGRAM 

 

Streda 2.11.2022 

12:00 hod. - stretnutie zboru rozhodcov a organizátorov 

18:00 hod. - prezentácia vodičov, ubytovanie 

19:00 hod. - porada rozhodcov 

20:00 hod. - žrebovanie poradia psov 

 

štvrtok 3.11.2022 

07:00 hod.    - raňajky 

08:00 hod.    - slávnostné otvorenie, žrebovanie poradia   
09:30 hod.    -  odchod na práce do revíru 

18:00 hod     - večera 

19:00 hod     - porada rozhodcov 

 

piatok 4.11. 2022 
07:00 hod.    - raňajky  

08:00 hod.    – otvorenie 2 dňa MFK    

09:30 hod.    - odchod na práce do revíru  

18:00 hod     - večera 

19:00 hod     - porada rozhodcov 

 

 

sobota 5.11. 2022 

07:00 hod.      - raňajky 

08:00 hod. - otvorenie 3.dňa MFK 

08:30 hod. - odchod na práce do revíru 

16:00 hod. - porada rozhodcov 

17:00 hod. 

19:00 hod. 

- vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie  
- slávnostná večera 

 

nedeľa 6.11. 2022 

07:30 hod. - raňajky 

09:00 hod - odchod účastníkov 

 



Sprievodný program: 
 
štvrtok, piatok, sobota 4.-5.11.2022 je možná návšteva zubrej zvernice, 
prechádzky zámockým parkom, návšteva škôlky okrasných drevín OZ Tribeč 

v Topoľčiankach (súčasťou zámockého parku), hrad Hrušov a ďalšie turistické 
atrakcie okolia.  

 
 

 
 

 



VŠEOBECNÉ POKYNY 

 
   Vodič psa pri prezentácii predloží potvrdenie o prijatí prihlášky na MFK. 

 

   Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so sebou vhodnú zbraň 
na lov raticovej zveri, poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukaz o pôvode psa. 

 

   Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť 
potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok 
a minimálne 4 týždne pred skúškami. Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené. 
 

   Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom ani za stratu psa počas skúšok. 
 

   Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám. 
    

   Skúšky sa konajú za každého počasia. 
 

   Účasť kynologickej verejnosti je vítaná, musí sa však podriadiť pokynom usporiadateľov a 
rozhodcov. Doprava na práce v teréne pre verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými 
motorovými vozidlami je možná podľa usmernenia usporiadateľov. 
   Ubytovanie a stravovanie si účastníci hradia sami. 
 

Štatút Memorialu Fridricha Konráda 

 

 Memoriál Fridricha Konráda (MFK) sa organizuje ako medzinárodné 
skúšky farbiarov s udeľovaním titulov  CACT, res. CACT, Víťaz Memoriálu 
Fridricha Konráda. Na skúškach sa môže zúčastniť 12 farbiarov, z toho 4 zo 

Slovenska a 8 zo zahraničia – členských klubov ISHV. Ak sa zo zahraničia 
neprihlási dostatok psov, chýbajúci počet sa môže doplniť o farbiare zo 

Slovenska. Prihlášky na memoriál prijíma a potvrdzuje Klub chovateľov 
farbiarov SR. 

 Na MFK  možno prihlásiť farbiara bez zreteľa na pohlavie, ktorý v roku 

konania skúšok dosiahne vek 4 roky a nie starší ako 8 rokov. Ďalej musí spĺňať 
tieto podmienky: 

* musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh 

* musí mať úspešne absolvované hlavné skúšky farbiarov 

* vodič farbiara musí byť členom príslušného klubu farbiarov, ktorý je členom 
ISHV 

 Farbiar, ktorý dosiahne na memoriáli najvyšší počet bodov v I.cene, získa 
titul „Víťaz Memoriálu Fridricha Konráda“. 

Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I.cene, získa čakateľstvo na 
Slovenského šampióna práce – CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením 
v I.cene získa res. CACT. Ak ani jeden farbiar nezíska I.cenu, jedinec s najvyšším 
počtom v II.cene , alebo v III.cene získa titul „Víťaz MFK“. 



 Memoriál Fridricha Konráda organizačne zabezpečuje Klub chovateľov 
farbiarov. Zastrešujúce organizácie medzinárodných skúšok sú: Medzinárodná 
kynologická federácia - FCI, Slovenská kynologická jednota – SKJ, Slovenská 
poľovnícka komora - SPK, Slovenský poľovnícky zväz – SPZ. 

Rozhodcovský zbor: 
* Hlavného rozhodcu a ostatných rozhodcov zo Slovenska, na návrh klubu 
chovateľov farbiarov - KCHF, deleguje Slovenský poľovnícky zväz  v Bratislave.  

* Rozhodcov zo zahraničia delegujú zúčastnené členské kluby ISHV. 
Všeobecné pokyny: 
* Vodičov a psov nominujú príslušné chovateľské kluby. 
* Vodič psa pri prezentácii predloží potvrdenie o prijatí prihlášky na MFK. 
* Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so sebou 
vhodnú zbraň na lov vysokej raticovej zveri, poľovný lístok, zbrojný preukaz 
a preukaz o pôvode psa. 
* Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz psa, 
v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze 
a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok a minimálne 4 týždne pred skúškami. 
*  Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené.  
 

 

Skúšajú sa tieto disciplíny: 
1. Posliedka s odložením 

2. Nájdenie nástrelu 

3. Práca na umelo založenej pofarbenej stope 18–22 hodín starej (založená    
    predchádzajúci deň) 
4. Nájdenie znakov na stope 

5. Dohľadávka na remeni 
6. Durenie 

7. Hlasité stavanie 

8. Chuť do práce 

 

Poradie skúšaných disciplín bude určené hlavným rozhodcom podľa 
možnosti pracovať na prirodzenej pofarbenej stope raticovej zveri (jelenej, 
diviačej, muflónej alebo danielej). V jeden deň sa spravidla skúša iba jedna časť 
skúšok, buď prirodzená alebo umelo založená stopa. Pri dostatku prác na 
prirodzenej pofarbenej stope sa po predchádzajúcom súhlase od vodiča môžu 
odskúšať obe stopové disciplíny. Neúspešné hodnotenie niektorej disciplíny 
nevylučuje psa z ďalšej účasti na skúškach, nebude však hodnotený v cene, ale 
zaraďuje sa podľa získaných bodov do poradia. 
 

 

 

 



1. Posliedka s odložením 

Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a podobne, opačným 
smerom ako stojí koróna, aby pes nebol rušený. Posliedka sa robí pred prácou na 
umelej stope. Vodič kráča pomalým krokom, pes ide ticho a pokojne za ním alebo 
pri jeho ľavej nohe na remeni alebo voľne nepripútaný (obojok je na krku) a 
pozorne sleduje vodiča. Asi po 50 metroch vodič psa ticho a nenápadne odloží (ak 
vedie psa na remeni, zloží remeň z pleca na zem). Odopnutý vodiaci remeň pri 
vedení na voľno môže položiť vedľa psa. Žiadne iné súčasti výstroja nesmú zostať 
na mieste odloženia. Vodič sa vzdiali asi 50 metrov a ukryje sa tak, aby ho pes 
nevidel. Po 5 minútach vystrelí a po ďalších 5 minútach sa vráti k psovi. 
Hodnotenie: 

Chyby ktoré znižujú hodnotenie: Predbiehanie vodiča psom, vzďaľovanie sa od 
smeru posliedky, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, 
nevyčkanie psa  na mieste odloženia, kňučanie. Ak pes prejde viac ako 25 metrov 
od miesta odloženia hodnotí sa známkou 0. 
 

2. Nájdenie nástrelu 

Nástrel sa nachádza na začiatku stopovej dráhy vo vyznačenom priestore asi 30 × 
30 metrov. Rohy štvoruholníka sú označené písmenami A, B, C, D a poradovým 
číslom stopy. Na nástrele je väčšie množstvo farby, striž, kúsok kože z ratice 
pevne pripevnený kolíkom k zemi. Pri zakladaní stopy musia byť ratice krátky 
čas položené na mieste nástrelu. Ďalšia farba na stopovej dráhe začína až po 
opustení vyznačeného nástrelového priestoru. Rozhodca, ktorý zakladá stopu 
vyznačí na postrelový list – orientačný zákres nástrelu s popisom miesta, číslom 
stopovej dráhy a časom založenia nástrelu. Postrelový list vloží do obálky, 
zapečatí a odovzdá hlavnému rozhodcovi. Obálku s číslom stopovej dráhy si 
vylosuje vodič pred začatím práce. Po príchode k vyžrebovanej stopovej dráhe 
začne vodič na povel rozhodcu spolu so psom hľadať vo vyznačenom priestore 
nástrel. Ak do 10 minút vodič neoznámi rozhodcovi nájdenie nástrelu, rozhodca 
po otvorení obálky ukáže podľa náčrtku nástrel. Nenájdenie nástrelu do 10 minút 
znamená zníženie dosiahnutej známky z práce na remeni o jeden stupeň. Za 
nájdenie nástrelu sa považuje čas kedy vodič ukáže rozhodcom znaky, ktoré sa 
nachádzajú na nástrele. 
Hodnotenie: 

Za nájdenie nástrelu do 5 minút získava pes známku 4, do 7 minút známku 3, do 
10 minút známku 2, v prípade nenájdenia nástrelu známku 0. Čas hľadania 
nástrelu sa meria stopkami a nezapočítava sa do času práce na umelej stope. 
 

3. Práca na umelej stope 

Skúša sa na umelo založenej pofarbenej stope jelenej zveri 1 000–1 100 metrov 

dlhej s možnosťou použitia GPS, s dvoma aspoň 50 metrov dlhými pravouhlými 
lomami, lomom v ostrom uhle a ležoviskom. Umelá stopa musí byť 18–22 hodín 
stará. Zakladá sa s raticami jelenej zveri pomocou drevákov. Do stopy sa súčasne 



kvapká farba (hovädzia krv zmiešaná s obsahom bachora jelenej zveri). Na 
založenie stopy sa použije 3 dcl farby. Tri znaky sa budú zakladať jednotne na 
prvom lome, vrchole lomu v ostrom uhle a ležovisku, ktoré je minimálne 150 m 
pred koncom stopy. Znaky sú označené kódmi tak, aby nemohlo dôjsť k ich 
zámene a pevne pripevnené kolíkom k podložiu, aby zostali počas skúšky na 
pôvodnom mieste. Na konci každej stopovej dráhy je položená jelenia zver, z 

ktorej ratice boli použité na jej založenie. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá. 
Koniec každej stopovej dráhy musí byť označený jej číslom. Jednotlivé stopové 
dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 300 metrov.  
 

Rozhodca pred začatím práce na umelej stope oboznámi vodiča s typom znakov. 

V momente priloženia psa na nástrel začína rozhodca merať čas práce na stope, 
ktorý zapíše do postrelového listu a oznámi vodičovi. Čas začatia stopovej práce 
rozhodca na nástrele oznámi aj rozhodcovi na konci stopovej dráhy. Na konci 
stopovej dráhy, v dostatočnej vzdialenosti od položeného kusa, rozhodcovia 
sledujú príchod vodiča a psa ku zveri. Čas zaznamenajú až vtedy, keď ku zveri 
príde vodič aj pes. Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas dohľadávky 
v spojení (mobil, vysielačky), aby v prípade zídenia zo stopy, alebo inej 
nepredvídanej udalosti vedeli dorozumieť a rozhodcovia si vedeli oznámiť medzi 
sebou začiatok a ukončenie práce. Vodič pracuje na stope úplne samostatne bez 
rozhodcov. V prípade zistenia pomoci akýmkoľvek spôsobom (vysielačka, 
telefón) znamená diskvalifikáciu a následné vylúčenie zo skúšok. Za nájdenie 
každého znaku získa pes 10 bodov. Znaky odovzdá vodič rozhodcom na konci 
stopovej dráhy. Práca sa hodnotí ak pes nájde zver 
v určenom časovom limite, pričom kritériom na zaradenie do ceny je čas 
vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov. Vodič vedie psa na 
farbiarskom remeni až na koniec stopovej dráhy, kde leží zver. 
 

Hodnotenie: 

• Známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 40 minút a nájdení 
aspoň 2 znakov. 
• Známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 50 minút a musí byť 

nájdený aspoň 1 znak. 
• Známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 60 minút a nemusí 
byť nájdený žiadny znak. 
• Známkou 0 sa hodnotí pes ak stopu nevypracuje do 60 minút počet 
nájdených znakov nerozhoduje. 
 

 

 

 

 

 



4.Dohľadávka na prirodzenej pofarbenej stope 

 

Disciplíny dohľadávka na remeni, durenie, hlasité stavanie a chuť do práce sa 
skúšajú podľa skúšobného poriadku pre individuálne hlavné skúšky farbiarov, s 
tým rozdielom, že sa môžu dohľadávky vykonávať na jelenej, danielej, muflónej 
a diviačej zveri. V prípade dĺžky stopy do 400 m a stopy starej 4–12 hodín sa 
použije koeficient 15, resp. koeficient 25 pri vypracovaní stopy starej nad 12 

hodín a pes môže byť zaradený len do III. ceny. 

Pri stavaní poranenej zveri psom sa musí táto poranená zver čo najskôr 
dostreliť psovodom aj bez pokynu rozhodcu, aby bolo možné čo najskôr 
ukončiť trápenie poranenej zveri.  
 

 
 

 

 

 



 

       XVIII. ročník Memoriálu Fridricha Konráda 2022 
 

Rozhodcovská tabuľka 

 

     P r e d m e t  
Najnižšie 
známky pre 
cenu 

Koef. 

Známka  
za 

výkon 

Počet       
bodov  

Poznámk
a 

I. II. III. 

1 Posliedka s odložením 

a) na remeni 

b) voľne 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

5 

10 

   

2 Nájdenie nástrelu 2 2 - 5    

 

3 

Práca na umelej  
pofarbenej stope 

 

4 3 2 
 

20 

 

   

4 Nájdené znaky (na umelej 
stope) 

2 1 - 10    

5a Dohľadávka na remeni  
do 400m 

a) stopa 4-12 hod. 

b) stopa staršia ako 12 h. 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

2 

2 

 

 

15 

25 

   

5b Dohľadávka na remeni 
nad 400 m 

a) stopa 4-12 hod. 

b) stopa staršia ako 12 hod 

 

 

4 

3 

 

 

3 

2 

 

 

2 

2 

 

 

30 

45 

   

6 Durenie 3 2 - 10    

7 Hlasité stavanie 3 2 - 10    

8 Chuť do práce 4 3 2 10    

Najnižší počet bodov 320 220 120   

Výsledná cena: Počet bodov spolu: 

x/   pes môže byť zaradený len v III. cene 

 

Podpisy: 

 

 

           ..........................   ...........................        .............................

 Hlavný rozhodca    Riaditeľ skúšok              Vodič psa 

 



Ostatní rozhodcovia:    
ZÁZNAMY ROZHODCU 

 

1. Posliedka s odložením 

a) na remeni......................................................................................................  

b) voľne.............................................................................................................  

 

2. Nájdenie nástrelu v min.....................................................................................  

 

3. Práca na umelej pofarbenej stope (v min.) 

vodič..................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 

4. Nájdené znaky na stope (poradové čísla)........................................................... 
 

5. Dohľadávka na remeni  
a) do 400 m, stopa 4–12 hod............................................................................. 

b)  do 400 m, stopa staršia ako 12 hod................................................................  
c)  nad 400 m, stopa 4–12 hod........................................................................... 

d)  nad 400 m, stopa staršia ako 12 hod..............................................................  
e)  aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele............................................ 
f)  dĺžka práce so psom na remeni......................................................................  
g)  koľkokrát sa vykonal predsled.......................................................................  
h)  koľkokrát bol pes priložený na stopu............................................................ 
 

6. Durenie 

• dĺžka durenia a čas (v metroch a v min.)......................................................... 

 

7. Hlasité stavanie 

• doba stavania, hlásenie (v min.)...................................................................... 

..........................................................................................................................  

Deň a hodina: 

• postrelenia zveri..............................................................................................  

• priloženia psa na prácu....................................................................................  

• ukončenia dohľadávky.................................................................................... 
Druh dohľadanej zveri:.....................................................................................  

Zistený zásah …………………………………………………................…………. 
 

8. Chuť do práce.................................................................................................... 
 …………………………………………………….........................………………… 

 

Poznámky k práci psa a vodiča  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI MFK 
 

 

 I. ročník 1985 Duchonka HF BRIX Ucháč Ján  Macek  

 

 II.  ročník 1987 Lopušná dolina  BF EROS Mahríkov kút Ing. Daniel  Slúka 

 

 III.  ročník 1989 Rapotín BF CÁR Hluchá dolina Jozef  Krška 

 

 IV.  ročník 1991 Mýto pod Ďumb. BF KURO z Junčiarok Ing. Karol  Chvála 

 

 V.  ročník 1993 Svarín  BF ENDY z Ančinho dvorka Jaroslav  Jurský 

 

 VI.  ročník 1996 Betliar BF SEMTEX Mahríkov kút Luděk  Jurajda 

 

 VII.  ročník 1998 Pusté pole BF GAUNER vom Wasgau Reinhard  Scherr 

 

 VIII. ročník 2000 Pezinok BF ARON spod Orlovskej lúčky Alojz  Jurčina 

 

 IX. ročník 2002 Liptovský Ján  BF BRITA Strážov-Zliechov Marek Sirotný 

 

 X.  ročník 2004 Topoľčianky BF OĽA Fatra Branislav  Porubčanský 

 

 XI.  ročník 2006 Bojnice  HF FRIKA von Hahntennjoch Erich  Gässner 

 

 XII.  ročník 2008 Terchová BF XERO vom Wolfsborn Jens  Böning 

 

 XIII. ročník 2010 Novoť – Mútne BF CESY z Prameňov Turca Branislav  Porubčanský 

 

XIV.ročník 2012 Tatranské Zruby BF IVENA od Margarétky Pavol  Sirotný 

 

XV. ročník     2014    Zvolen                           BF  DAROS Vrátna dolina                    Peter  Chrúst 

 

XVI. ročník     2016    Stará Ľubovňa            BF FATRA z Púčikovho dvora             Slavomír Kocík 

 

XVII. ročník     2018   Herľany                        BF BAKA                                                Casagranda Corrado ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sponzori: 

KCHF 

SPZ - Bratislava 

LESY SR, š.p. Banská Bystrica 

Ing. Matej Hraško – Garmin 

Lovtek s.r.o. -  poľovnícke potreby 

Josera SK – krmivo pre psov 

 

                      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitajte v Topoľčiankach 

 

 
 

Topoľčianky – Hotel Zámok Topoľčianky, Parková 1, 951 93 Topoľčianky 

GPS: 

48.421416022870694, 18.41283082967365 


