
MEDZINÁRODNÉ DURIČSKÉ SKÚŠKY JAZVEČÍKOV  
MAJÚ UŽ 25 ROČNÚ HISTÓRIU 

 
Ako ten čas letí. V dňoch 18. a 19. novembra 2017 zorganizoval Slovenský klub 

chovateľov jazvečíkov v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Veľký Krtíš už 25. 
ročník Medzinárodných duričských skúšok jazvečíkov. Dvanásť vodičov so svojimi 
štvornohými kamarátmi sa stretlo v piatok 17. novembra v Penzióne u Vinára vo Veľkom 
Krtíši. Medzinárodný charakter tohto významného kynologického podujatia potvrdzovala 
účasť siedmich psíkov zo Slovenska, troch psíkov z Maďarska, jedného psíka z Rakúska 
a jedného z Holandska. Po organizačných pokynoch organizátorov a rozhodcov nasledovalo 
vylosovanie poradových čísel pre určenie poradia, v akom budú vodiči so svojimi jazvečíkmi 
jednotlivé disciplíny absolvovať. 

 
Pre prvý deň skúšok v sobotu, poskytlo svoj prenajatý revír Poľovnícke združenie 

Plachtince. Ráno sa účastníci stretli v doline Suchánskeho potoka, na chate Studienka.  
 
 

 
 
 

Podujatie otvoril Ján Dobšinský, predseda Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov, ktorý 
privítal prítomných hostí, medzi ktorými nechýbal ani prezident Slovenskej kynologickej 
jednoty Ing. Jozef Jursa, CSc. Po príhovore Ing. Milana Kvietika, predsedu PZ 
Plachtince, ktorý bol zároveň vedúcim spoločnej poľovačky, sa svojej funkcie ujal 
rozhodcovský zbor v zložení: Ing. Miroslav Stanovský, CSc. – hlavný rozhodca, Ing. Ivan 
Miadok, Ing. Peter Antalík, Mgr. Dušan Palík, Radomír Babjak a Ján Gazúr – rozhodcovia.  



 
 

 

 
 

 
Pomerne strmé svahy tejto časti Krupinskej planiny s porastom buka, javora, duba a hraba 
cezpoľných účastníkov prekvapili . Vo veľkokrtíšskom okrese neočakávali až takýto ťažký 
terén. Všetci sa však zhodli, že prostredie bolo veľmi pekné a vhodné pre takéto náročné 
skúšky.   



 
 
 
Jeden trojhodinový pohon stačil rozhodcom, aby počas neho zistili o psíkoch všetko 
podstatné, čo počas tejto disciplíny zistiť mali. V lokalite bolo dostatočné množstvo raticovej 
zveri všetkých druhov, ktoré sa tu vyskytujú. Psíky vydurili diviaky, danieliu aj mufloniu 
zver, vybehol aj jeleň a srnčia zver a strieľalo sa aj na líšku. Očakávaný medveď na šťastie 
v pohone nebol. V pohone a  na streleckých stanovištiach padlo síce pätnásť rán, ale na 
výrade boli len dva úlovky – jeden diviak a jedna muflónica.  
 
 

 



Ktovie, ako by strelecké umenie lovcov oznámkovali skúšané jazvečíky. No našťastie, 
tentoraz dostávali známky oni.  
 
Kým sa pripravoval výrad ulovenej zveri, plachtinskí poľovníci pozvali účastníkov do svojej 
chaty, kde bolo pripravené veľmi chutné pohostenie. Horúca kapustnica a pečená divina ešte 
zlepšili už aj tak dobrú náladu, ktorá tu počas dňa panovala.  Po výrade, ktorého slávnostnú 
atmosféru sprevádzali čisté tóny poľovníckych signálov lesnice v podaní Miroslava Bariaka, 
už mnohí účastníci spoločnej poľovačky nemali žiadne povinnosti.  

 

 
 

Netýkalo sa to však dvanástich vodičov, ich krátkonohých pomocníkov, rozhodcovského 
zboru, ani prizerajúcej sa korony. V lokalite Adamove lúky, medzi Plachtinským potokom 
a lesným porastom na úpätí Chvíranovho brala, prebiehali ďalšie dôležité skúšobné disciplíny, 
ako sú odloženie, vodenie na remeni, správanie na stanovišti, správanie sa po výstrele. 
 

          



Po ich absolvovaní sa už črtali favoriti na celkové víťazstvo. Lenže netreba robiť predčasné 
závery, veď disciplíny pravdy prišli na rad až počas nasledujúceho dňa. 

 
Druhý deň v nedeľu privítalo kynológov Senné, obec v alúviu potoka Tisovník, na 

rozhraní Krupinskej planiny a  Ostrôžok. Poľovnícke združenie „Miľatince“ Senné, 
vybudovalo aj s pomocou finančného príspevku OPK Veľký Krtíš z fondu rozvoja 
a zveľaďovania poľovníctva, diviačiu zverničku, ktorú poskytlo na toto významné 
kynologické podujatie. Skúša sa pri tom disciplína odvaha.  
 

 
 

 



Práve túto disciplínu nezvládli štyri psíky (po jednom z reprezentantov Slovenska, 
Maďarska, Rakúska a Holandska) a z tohto dôvodu na skúškach neobstáli. Neďaleko 
zverničky boli pripravené stopové dráhy pre odskúšanie jednej z najnáročnejších skúšobných 
disciplín, ktorou je dohľadávka na nepofarbenej stope a s tým súvisiace správanie sa pri 
ulovenej zveri. Niektoré stopové dráhy dali zabrať nielen psíkom, ale aj ich vodičom, keď 
strmý protisvah poriadne preveril ich kondíciu. Niektorí vodiči aspoň zistili, na čom majú 
v najbližšom období popracovať. Na šťastie túto disciplínu s lepšou či horšou známkou 
absolvovalo všetkých osem zostávajúcich jazvečíkov, takže páni rozhodcovia mohli už vo 
vykúrenej miestnosti sumarizovať výsledky. 

 

 
 

 
No a ako to nakoniec dopadlo ? Štyri psíky skončili v prvej cene, jeden v druhej cene, tri 
v tretej cene a štyri psíky na skúškach neobstáli. O umiestnení jazvečíkov na druhom 
a treťom mieste rozhodoval nakoniec dátum narodenia, pričom v súlade so skúšobným 
poriadkom prednosť dostal mladší z nich. 

 
           Víťazom 25. ročníka Medzinárodných duričských skúšok jazvečíkov sa stal a tituly 
Klubový víťaz 2017, CACIT, CACT, CCT získal hrubosrstý jazvečík CAR Korybako, 
s počtom bodov 196, ktorého viedla RNDr. Eva Nagyová. 
 
           Druhé miesto s počtom bodov 188 obsadil a tituly R.CACIT, R.CACT získal 
hrubosrstý jazvečík TOLGA z Kršťanskej záhrady s vodičom MVDr. Ľubošom 
Macháčom. 
 
           Tretie miesto s počtom bodov 188 obsadil hrubosrstý jazvečík OMEGA zo 
Šraneckých borín s vodičom Martinom Matějkom. 

 
 



 
 
 

 
 

 

 
 



Na záver vydareného podujatia poďakoval hlavný rozhodca všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek formou pričinili o hladký a bezproblémový priebeh tohto medzinárodného 
podujatia, vrátane prítomných funkcionárov OPK Veľký Krtíš, ktorých zastupoval 
podpredseda Ing. Ivan Vaňo a predseda kynologickej komisie Mgr. Vladimír Gallo.  
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