




Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave
Poľovnícke združenie Mier, Nitrianska Blatnica

Vás srdečne pozývajú 

na XIV. ročník

Memoriálu Františka Sigeta
Celoštátne duričské skúšky

s udeľovaním titulu

Víťaz SR 2014, CACT

Skúšky sa konajú v revíri: PZ Mier, Nitrianska Blatnica

Centrum MFS:  Dom kultúry v Nitrianskej Blatnici 



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 bratia. 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 objektívne 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 Františka Sigeta pre plemená duričov, teriérov,
jazvečíkov a sliedičov.



ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK, prezident SPZ 
PaedDr. Pavol Goga, poslanec NR SR
PaedDr. Imrich Šuba, PhD., viceprezident CIC, riaditeľ kancelárie SPK a SPZ 
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ a SPK
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK 
Ing. Žaneta Páleníková, prednostka OÚ Topoľčany 
Stanislav Boldiš, predseda OkO SPZ Topoľčany 
Jozef Beňo, predseda OPK Topoľčany
Elemír Jančovič, predseda PZ Mier Nitrianska Blatnica
Mgr. Michal Toman, starosta obce Nitrianska Blatnica
Dušan Turčan, starosta obce Lipovník
Jaroslav Bazala, starosta obce Vozokany
manželka a synovia Františka Sigeta

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ Vladimír Šiška

Správca skúšok Dalibor Striha

Ekonóm Renáta Schlosserová

Členovia org. 
výboru

Ing. Imrich Oravec, Ing. Rudolf Krajčík, Ján Roman, 
Július Tomašovič, Bc. Martin Siget, Mgr. Andrej Siget, 
Lucia Funtová, Viera Močková

Na realizácii MFS sa podieľajú členovia PZ Mier Nitr. Blatnica

PROGRAM 
piatok 12. decembra 2014
16,30 hod. sústredenie účastníkov v Dome kultúry v Nitr. Blatnici 
17,00 hod. prezentácia vodičov a veterinárna prehliadka psov
18,30 hod. porada rozhodcov
19,00 hod. vyžrebovanie poradia psov
19,30 hod večera

sobota 13. decembra 2014
07,00 hod. raňajky ŠKD ZŠ Nitrianska Blatnica
08,00 hod. slávnostné otvorenie memoriálu v parku obce
08,45 hod. odchod do revíru (spoločná poľovačka)
15,00 hod. ukončenie spoločnej poľovačky a slávnostný výrad
19,00 hod. spoločenské posedenie v Dome kultúry v Nitrianskej Blatnici

nedeľa 14. decembra 2014
07,00 hod. raňajky
08,00 hod. odchod na práce do revíru
15,00 hod. predpokladané ukončenie memoriálu s vyhlásením výsledkov 



VŠEOBECNÉ POKYNY

Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať
so sebou vhodnú zbraň na lov diviačej  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 v čase nie dlhšom ako 1 rok a nie kratšom ako 4 týždne
pred skúškami.
Na memoriáli sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky
duričov.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom ani za stratu psa počas
skúšok.
Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám. Skúšky sa konajú za každého
počasia. 

Rozhodcovia  majú  ubytovanie  zabezpečené  v  objekte  Pivnice
Radošina.
 
Vodiči a ostatní účastníci si môžu ubytovanie objednať na týchto 
miestach:

 Lukáčová Ľubomíra - Behynce 33 (4 km od Nitr. Blatnice) 
kontakt: 0918 726984 -  24 miest

 Súkromný dom v Radošine (2 km od Nitr. Blatnice), Nitrianska 
ulica 289
kontakt: 0918 044578 - 12 miest

 Ranč pod Babicou, Bojná (8 km od Nitr. Blatnice) 
kontakt: 0905 290413

Štartovací poplatok za psa je 50 € a platí sa pri prezentácii.
Poplatok za stravu a ubytovanie si hradí každý účastník sám pri 
prezentácii. 



ŠTATÚT MEMORIÁLU FRANTIŠKA SIGETA (MFS)

Memoriál  F. Sigeta sa organizuje ako celoštátne duričské skúšky pre
plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov, na ktorých sa skúša
podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov.
Na  memoriál  možno  prihlásiť  jedince  plemien  duričov,  teriérov,
jazvečíkov a sliedičov bez zreteľa na pohlavie s výškou v kohútiku do
50 cm, ktoré absolvovali skúšky duričov v I. cene, a nie sú staršie ako 8
rokov. Jedinec prihlásený na skúšky musí ďalej spĺňať tieto podmienky:
a) musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP),
b) vodič psa musí byť členom SPZ a príslušného chovateľského klubu.
Na skúškach sa môže zúčastniť najviac 12 jedincov, a to 3 duriče, 3
jazvečíky,  3  jagdteriéry  a  3  jedince  z plemien  teriérov  a  sliedičov.
V prípade,  ak  sa  z niektorej  skupiny  plemien  zúčastní  menší  počet
jedincov,  doplní  sa  celkový  počet  jedincami  z ostatných prihlásených
plemien.
Prihlášky na memoriál prijíma a potvrdzuje Slovenský poľovnícky zväz
v Bratislave.
Jedinec, ktorý dosiahne na memoriáli  najvyšší počet bodov v I. cene,
získa titul Víťaz SR 2014 a CACT.
Memoriál  organizačne  zabezpečuje  Slovenský  poľovnícky  zväz.  Na
memoriáli posudzuje 7 rozhodcov vrátane hlavného.
Vodiči  sa  na  memoriáli  zúčastňujú  na  vlastné  náklady.  Štartovací
poplatok určujú propozície skúšok.
Memoriál sa usporadúva každé 2 roky počnúc rokom 1988.
Určený počet jedincov vyberú príslušné chovateľské kluby a nahlásia
ich  (aj  s náhradníkmi)  SPZ  do  30.  8.  roku,  v ktorom  sa  memoriál
uskutoční.



ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA  - MEMORIÁL FRANTIŠKA SIGETA

P r e d m e t

Najnižšie známky
pre cenu
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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 



Doterajší víťazi MFS

rok 1988 
Topoľčany

slovenský kopov – Gero spod Kokavskej varty 
vodič Milan Hronček

rok 1990
Dolný Kubín 

slovenský kopov – Amor Kubínska hoľa
vodič Ján Krúpa

rok 1992 
Lučenec

slovenský kopov – Cvik Šumiac
vodič Ján Orečný

rok 1994
Malacky

slovenský kopov – Nita spod Kokavskej varty 
vodič Rudolf Hladek

rok 1996
Trenčín

jazvečík hrubosrstý – Niki Furkota
vodič MVDr. Vladimír Piskay

rok 1998
Zvolen

jazvečík hrubosrstý – Maxi Vyva
vodič MUDr. Pavol Brečka

rok 2000
Nová Lehota

slovenský kopov – Cvik spod Menšieho vrchu
vodič Jaroslav Ucháľ

rok 2002
Topoľčany

jagdteriér – Lok Alumínium
vodič Zdeno Fronc

rok 2004
Pliešovce

jazvečík hrubosrstý – Blesk zo Šraneckých borín
vodič Ing. Martin Kováč

rok 2006
Piešťany

jagdteriér – Dix z Jandovej
vodič Štefan Macho ml

rok 2008
Lučenec

jagdteriér – Ela z Košarísk
vodič Peter Kováč

rok 2010
Veľký Krtíš

jagdteriér – Max z Triblaviny
vodič Ivan Pecha

rok 2012
Žilina

slovenský kopov – Elza spod Sobrany
vodič Marian Pollak

rok 2014
Nitrianska Blatnica

???



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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