






 

FRANTIŠEK SIGET
(26.4.1944-7.9.1985)

F. Siget sa narodil 26. apríla 1944 
v Radošine, okres Topoľčany. Po štúdiách 
na Gymnáziu v Topoľčanoch a VŠLD vo 
Zvolene pracoval v Lesoprojekte 
v Piešťanoch. Od 15.11.1967 pracoval na 
ÚV Slovenského poľovníckeho zväzu vo 
funkcii vedúceho kynologického odboru 
až do konca svojho života –

 

7. septembra 
1985. Poľovníctvu a kynológii sa venoval 
už od ranného detstva. Poľovníkom bol 

jeho otec aj obidvaja bra�a. Poľovný pes bol vždy členom ich rodiny. 
Sám vycvičil a predviedol na skúškach niekoľko jedincov jazvečíkov, 
jagdteriérov a iných plemien, a to väčšinou na skúškach duričov.
Po zrušení česko-slovenského poľovníckeho zväzu a vytvorení dvoch 
národných poľovníckych zväzov roku 1969 stál pri zrode slovenskej 
poľovníckej kynológie. Bol správny poľovník a uznávaný kynologický 
odborník. Má veľkú zásluhu na rozšírení a zveľadení chovu 
slovenského kopova, farbiarov, na vyšľachtení slovenského 
hrubosrstého stavača a jeho uznaní za naše národné plemeno. 
Rovnako objek�vne sa staral o rozširovanie všetkých plemien psov na 
Slovensku.

 

Okrem funkcie kynologického rozhodcu bol skúšobným komisárom 
pre skúšky kandidátov z

 

poľovníctva pre vyššie poľovnícke skúšky. Bol 
aj publikačne činný. Prispieval do odborných poľovníckych a 
kynologických časopisov. Spracoval textovú časť pre obrázky Poľovné 
psy vo fotografii a zabezpečil ich vydanie. Má veľkú zásluhu na vydaní 
ostatných kynologických publikácií a natočení filmov Farbiar na stope 
a Duriče. Plánoval spracovať históriu poľovníckej kynológie na 
Slovensku. Ťažké ochorenie mu však zabránilo tento plán uskutočniť.
Z

 

vďaky za jeho takmer dvadsaťročnú prácu v

 

kynológii, ktorú vždy 
vykonával s

 

veľkým zanietením a dôsledne, usporadúvajú sa na jeho 
počesť celoštátne duričské skúšky ako Memoriál Fran�ška Sigeta pre 
plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov.
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Vítame	

všetkých	účastníkov	Memoriálu	F.	Sigeta	 	
a

	
želáme

	
im	príjemný	pobyt	

	a	pekné	spomienky	na	dni	strávené	

	
v kruhu	milovníkov	poľovníckej	kynológie.
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