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Medzinárodné lesné skúšky malých plemien Nitra, 04.09.2022 

Dňa 4.9.2022 usporiadal Slovenský klub chovateľov jazvečíkov Medzinárodné lesné skúšky malých 

plemien. Hlavným organizátorom skúšok bol Doc. Ing. Martin Fik, PhD.. Skúšky sa konali v poľovnom 

revíry Dvorčany SPU Nitra. Na skúšky bol delegovaný rozhodcovský zbor v zložení: Martin Zachar, 

Ing. Ivan Fazekaš, PhD., Mgr. Ivana Baková a čakatelia Doc. Ing. Martin Fik, PhD., Ing. Marián Kováč, 

Dušan Šucha. Na skúšky bolo prihlásených 12 jazvečíkov a na nástup sa dostavilo celkom 10 súťažiacich. 

Zahájenie skúšok a vylosovanie štartovných čísel prebehlo v areáli SPU Nitra. Po zahájení sme sa 

presunuli do samotného poľovného revíru kde boli odskúšané jednotlivé disciplíny podľa skúšobného 

poriadku. Ako prvá disciplína bola preskúšaná posliedka pričom bolo udelených viacero limitujúcich 

známok a znamenala koniec pre jedného zo súťažiacich, keď sučka AILA odmietla nasledovať svojho 

vodiča a zostala sedieť na lesnej ceste na čo sa vodič rozhodol odstúpiť. Nasledovali práce 

na pofarbených stopách, ktoré boli založené v listnatých prevažne dubovo hrabových porastoch 

s hustým podrastom rôznych krovín a žihľavy. Práca na farbe znamenala koniec pre ďalšieho favorita, 

pre sučku DUFFY, popred ktorú po vypustení z ležoviska prešiel cez stopu kus srnčej zveri čomu 

neodolala a zver prehnala. Po návrate k vodičovi sučka stratila záujem o dokončenie práce na farbe 

a vodič zo skúšok odstúpil. Ďalší zo štartujúcich po úspešnej dohľadávke pri overovaní a mykaní srnca 

rozhrabol osie hniezdo, ktoré sa nachádzalo vedľa položeného srnca na čo osy napadli a dopichali psíka, 

vodiča, rozhodcov aj prenášačov zveri. Trvalo dobrú ½ hodinu kým sa podarilo preniesť srnca na ďalšiu 

stopovú dráhu. Ostatní súťažiaci prácu na farbe zvládli bez väčších problémov či nejakých udalostí. 

Sliedenie prebiehalo v okrajových častiach revíru. Pre psov, ktoré nemali šťastie na zver mal p. Fik 

pripravené divé králiky na ktorých bolo možné náležite odskúšať hlasitosť. Stojí za úvahu či by sa 

na týchto skúškach nemohla brať do úvahy známka z hlasitosti, ktorú jazvečík získa na SHOJ, pretože 

pri vyššom počte štartujúcich môže nastať problém s reálnym odskúšaním hlasitosti možno vo väčšine 

poľovných revírov v SR, užívatelia ktorých by prípadne uvažovali o usporiadaní takéhoto druhu skúšok. 

Celkovo MLSMP z 10 zúčastnených jazvečíkov úspešne dokončilo osem. Štyria vodiči absolvovali skúšky 

v I.cene, dvaja v II.cene a dvaja v III.cene, dvaja vodiči zo skúšok odstúpili. Víťazom skúšok s počtom 

bodov 216 sa stala suka JHL BÁRA Dolný Váh s vodičkou Ing. Dominikou Mentovou a získala titul CACT, 

CCT, na druhom mieste s počtom bodov 216 sa umiestnil pes JHR GASKO Devana s vodičkou Zuzanou 

Vitkovou a získal titul CACT (o víťazovi skúšok rozhodoval vek jedinca), na treťom mieste sa umiestil 

pes JHR CASPER z Lomca s vodičkou Ing. Michaelou Kanátovou s počtom bodov 208 a získal titul RCACT, 

titul CACT bol ešte udelený suke JHR trpasličieho YASHI zo Srnčej doliny s vodičom Jaroslavom Brožom. 

Za zorganizovanie týchto skúšok je potrebné hlavne poďakovať Doc. Ing. Martinovi Fikovi, PhD. 

a jeho teamu pomocníkov, ktorí spolu organizačne zabezpečili celý priebeh skúšok. Myslím, že sme 

spoločne strávili pekný deň v príjemnom a peknom prostredí v spoločnosti jedincov jedinečného 

plemena – jazvečíka. 

Jazvečíkom zdar! 

Martin Zachar 


