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Klaudius Lukáč 
 
     Narodil sa v roku 1937 v Banskej Štiavnici ako jediný syn banského strojníka. Nevyrastal 
však ako jedináčik. Jeho bratranec a sesternica stratili v útlom veku vlastných rodičov. Klaudovi 
rodičia ich bez váhania prijali a vychovali ako vlastných. Takýto príklad nemohol ostať bez 
odozvy a nepochybne ovplyvnil v mladom Klaudovi schopnosť účinne a nezištne pomôcť.  
     Masív neďalekého bájneho vrchu Sitno vtisol do mladého človeka vrúcny vzťah k prírode. 
Práve tu ako chlapec spoznával krásu a tajomstvá hôr, ktoré tak silne ovplyvnili jeho ďalší život. 
Tu sa už v mladosti naučil pokore voči sile prírody. Na miestach,  kde zvykol čerpávať životnú 
silu. Až do samého konca.  
     Osud mu nedoprial, aby sa mohol v zamestnaní venovať prírode. Stal sa chemikom 
a neskôr – v polovici 60-tych rokov už v Košiciach – hutníkom. Príroda však neodolateľne 
lákala. Mnohý z nás sa pamätajú, ako sa začiatkom 80-tych rokov rozhodol pretrhnúť 
zaužívané zvyklosti a so sebe vlastnou zarputilosťou ukončiť prácu hutníka, a zamestnať sa 
v lesoch. 
     Vzťah k prírode však zúročil aj inak. Bol osožným členom Slovenského Poľovníckeho 
Zväzu. Mal rád čisté vzťahy medzi kolegami, poriadok v revíri a výborne vycvičených 
poľovných psíkov.  
     Práve kynológia sa stala Klaudovi mostom, ako si splniť dávnu túžbu a pracovať v prírode, 
 s prírodou a v jej prospech. Bol začiatok 70-tych rokov a Slovensko bolo v oblasti výchovy 
poľovných psov – stavačov - takmer bielym miestom na mape Európy. Klaudo pociťoval silnú 
potrebu zmeny a rozhodol sa pre to obetovať. Úloha to rozhodne nebola jednoduchá. 
Odborníkov bolo len niekoľko. Tvorili len ostrovčeky. Spolupráca viazla. 
     Začal zisťovať, ako sa to robí vo svete. Študoval, veľa cestoval, pozoroval, pýtal sa 
a pracoval. Pre radosť a uspokojenie. Nie pre peniaze! Tie väčšinou bolo treba dávať. A Klaudo 
to robieval rád a naplno. Vypracoval sa na uznávaného odborníka a skúšobného rozhodcu. 
Dlhé roky robil poradcu chovu, čím vtisol nezmazateľnú pečať  do celých generácií poľovných 
plemien. 
     V jeho pracovni zostalo  aj niekoľko desiatok diplomov a vyznamenaní, o ktorých sa ani 
nezvykol zmieňovať. Zo Slovenska aj z Čiech.  Medzi vyznamenaniami sa nachádza vzácny 
Zlatý Kamzík, ktorý je najväčšou poctou, ktorú môže človek na Slovensku dostať za celoživotné 
dielo v oblasti poľovníctva. 
     Ale za najväčší úspech vždy považoval desiatky odborne zdatných a veci oddaných kolegov 
a pokračovateľov – kynológov. V nich vždy videl istotu, že úsilie, ktoré vynaložil, bolo hodné 
námahy. Plameň, ktorý bol rozdúchaný z iskierky, dnes už vietor len tak nesfúkne. Z toho mal 
Klaudo vždy radosť. 
     Koncom júla 2010 sme sa rozlúčili s kolegom a kamarátom,  s ktorým sme mali tú česť 
kráčať časť našej cesty. Vďaka jeho vrodenej sile sa vždy dokázal popasovať so všetkým, čo 
život priniesol. Až do posledných - neľahkých – dní. Zaujímal sa o ľudí, ich prácu, starosti 
a problémy. A vždy pomohol, ak bolo potrebné.  
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  ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO 
 

  Ing. Tibor Lebocký, PhD.           - prezident SPZ a SPK,   

  Ing. Jozef Jursa, CSc.                  - predseda Kynologickej rady SPZ, Prezident SKJ   

  Ing. Miroslav Stanovský, CSc.   - predseda SKCHČF 

  doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.    - predseda KCHPS   

  MVDr. Jaroslav Soroka              - UVLF v Košiciach 

  Ing. Ľudovít Lippai                    - predseda OPK Košice - okolie 

  Ondrej Valik                               - predseda OkO SPZ Košice-okolie 

  MVDr. Štefan Karahuta             - riaditeľ RVPS Košice - okolie 

  Peter Nagy                                  - starosta obce Veľká Ida 

  MVDr. Ladislav Molnár, PhD.  - starosta obce Perín 

  Marek Német                              - predseda PZ Jastrab Veľká Ida 

  Rastislav Sztraka                        - predseda PZ Diana Perín 

  Zoltán Havranko                        - PZ Džverník 

  Rodina Lukáčová 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

 
Riaditeľ skúšok: Ing. Ľudovít Lippai   

Tajomník skúšok: Lenka Klímová 

Ekonóm:                                            Erika Kolesárová 

Vedúci práce v poli: Kazimír Pomothy, ml. 

Vedúci práce v lese: Vincent Grác 

Vedúci práce na vode: Ľudovít Monyok 

Veterinárna služba: MVDr. Peter Smrčo, PhD. 

 

  ŠTARTOVNÝ POPLATOK:             100,- EUR/pes  
Uzávierka prihlášok  je  4. augusta 2020 

 

Prihlášku v dvoch vyhotoveniach s kópiou preukazu o pôvode psa je potrebné zaslať na adresu:  

Ing. Štefan Kolesár, Bottovo 80, 980 41    alebo 

Email: kolesar.stefan@gemernet.sk   1 x 

 

Po potvrdení prihlášky je potrebné obratom uhradiť štartovný poplatok 

najneskôr do 7. augusta 2020.   

 

a, na účet - Názov účtu:             Slovenský klub chovateľov českých fúzačov 

                  Číslo účtu:                0193120155/0900 

                  IBAN:                      SK14 0900 0000 0001 9312 0155 

                  SWIFT code/BIC:   GIBASKBX 

                 Adresa banky:          Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 

  b, poštovou poukážkou na adresu - Erika Kolesárová  SKCHČF ,  č. d.  80 ,980 41 Bottovo 

Pri úhrade  uveďte ako variabilný symbol číslo zápisu v SPKP prihláseného  psa, do správy 

pre príjemcu meno psa a meno vodiča. 

 UBYTOVANIE:  Moldava n.Bodvou, Veľká Ida …  

 Vodičom psov a ostatným záujemcom   zabezpečíme ubytovanie na základe záväznej prihlášky    

za úhradu.  

Záväzné prihlášky na ubytovanie nahláste do 7. augusta 2020  mailom: 

erikakolesrovekofit@zmail.sk 
 
Stravovanie a občerstvenie: bude zabezpečené 
Doprava: každý účastník skúšok  si zabezpečuje sám. 

mailto:kolesar.stefan@gemernet.sk


 

        ŠTATÚT MEMORIÁLU KLAUDIUSA LUKÁČA 

 
Memoriál Klaudiusa Lukáča (ďalej len MKL) organizuje SKCHČF na počesť kynológa Klaudiusa 

Lukáča spravidla každý druhý rok a je vrcholovou všestrannou skúškou  stavačov  a malých plemien, s 

udeľovaním titulu CACT a je pokračovaním Pohára Klaudiusa Lukáča. 

Na MKL sa môžu prihlásiť stavače všetkých plemien a malé plemená bez ohľadu na vek, zapísané v 

plemenných  knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 20 stavačov a 20 malých plemien  z 

toho maximálne 10 stavačov a10 malých plemien zo zahraničia. Stavače a malé plemená  v majetku 

vodičov zo SR musia mať úspešne absolvované jesenné, alebo lesné skúšky. 

Prihlášky na MKL prijíma SKCHČF. Pri výbere majú prednosť jedince, ktoré absolvovali JS, LS,  v I. 

cene, ako aj jedince, ktoré už  MKL  absolvovali, ale nezískali titul Víťaz Memoriálu Klaudiusa 

Lukáča (prednosť majú  jedince,  ktoré  na Memoriáli  Klaudiusa Lukáča  ešte  neštartovali).    V  

prípade  prihlásenia  sa  nižšieho  počtu  stavačov a malých plemien  zo zahraničia doplní sa celkový 

počet o účastníkov zo Slovenska. Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované akékoľvek 

skúšky z výkonu pre psy poľovných plemien. 

Na skúškach sa skúšajú disciplíny podľa skúšobného poriadku pre všestranné skúšky stavačov , 

všestranné skúšky malých plemien a všestranné skúšky retrívrov. 

Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa putovný pohár a titul Víťaz memoriálu 

Klaudiusa Lukáča a môže získať čakateľstvo na Šampióna práce SR – CACT. Stavač, ktorý sa 

umiestni v I. cene ako druhý v poradí, môže získať Reserve CACT. Najlepší jedinec z každého 

plemena stavačov, umiestnený v I. cene, môže získať čakateľstvo na Šampióna práce SR CACT, druhý 

v poradí z plemena s umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT (pokiaľ s tým súhlasí 

príslušný klub). V prípade získania rovnakého počtu bodov u viacerých jedincov sa poradie stanovuje 

v zmysle skúšobného poriadku.  

Pre vyhodnotenie malých plemien platí to isté, ako u stavačov a vyhodnocujú sa osobitne. 

Jedinec, ktorý získa z niektorej disciplíny známku vyraďujúcu ho z ocenenia, môže pokračovať ďalej, 

nezaraďuje sa však do celkového poradia psov.   

Vodiči sa na súťaži zúčastňujú na vlastné náklady. Miesto, dátum a štartovací poplatok bude 

uvedený v propozíciách súťaže pre príslušný rok. 

    Vodič psa môže mať námietky proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak môže dokázať, že pri      

    skúškach nebol dodržaný skúšobný poriadok. Námietky musí podať ihneď po  oznámení   

    výsledku ocenenia disciplíny, rozhodcovi, ktorý ho vyhlásil. Rozhodca je povinný vyriešiť   námietky 

hneď. V sporných  prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou hlavný rozhodca    ešte do skončenia 

posudzovania  za príslušný deň.  

  Protest z formálnych dôvodov možno podať písomne tajomníkovi skúšok, a to najneskôr do    

vyhlásenia výsledkov súťaže. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení   finančnej 

záruky 50,00 €, ktorá sa mu vráti, ak komisia zložená z hlavného rozhodcu a  riaditeľa skúšok  uzná 

oprávnenosť protestu. 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s brokovou zbraňou. Predvádzané psy 

musia byť vakcinované proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde v dobe nie kratšej ako 

jeden mesiac a nie dlhšie ako jeden rok pred dátumom skúšok. Vodič psa predloží veterinárnemu 

lekárovi delegovanému na memorial ako dozor, veterinárny preukaz psa a predvedie psa k veterinárnej 

prehliadke. Skúšky sa môžu zúčastniť psy, ktoré sú registrované v FCI, majú preukaz o pôvode psa a 

na skúšky sú riadne a včas prihlásené a ktorým bola účasť potvrdená organizátorom.  Skúšky sa konajú 

za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo výberu psa na skúšky. Ostatné podmienky, ktoré 

tu nie sú uvedené sa riadia všeobecnými zásadami pre skúšky PUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM SKÚŠOK 

 
piatok 14. augusta 2020 

➢ 17
00 

hod.     zraz účastníkov kaštieľ Veľká Ida 

➢ 17
30 

hod.         veterinárna prehliadka psov 

➢ 18
00 

hod.     porada rozhodcov 

➢ 18
30 

hod.     žrebovanie poradia súťažiacich psov 

➢ 1930 hod              omša 

➢ 20
00 

hod.     spoločenské posedenie 

 

Sobota 15. augusta 2020 

➢ 06
30

-07
00 

hod.     raňajky 

➢ 08
00 

hod.     slávnostné otvorenie 

➢ 09
00

-17
00 

hod.     práca v poľovných revíroch 

➢ 19
00 

hod.     spoločenské posedenie 

 

Nedeľa 16. augusta 2020 

➢ 06
30

-07
00 

hod.    raňajky 

➢ 08
00

-16
00  

hod.   pokračovanie prác v poľovných reviroch 

➢ 17
00 

hod.            ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov 

   a odovzdanie cien      
 

 

 

 

                                                             Doterajší víťazi 
  

     2012    CELL  zo  Šurianského kopca, NKS 

              - vodič Marek Banás 

 

  2014   Vido z Belice, NKS   

              - vodič Ladislav Banás st. 

 

2016 AMI Angel z JIrgalova dvora, MKS 

- vodič  Dominik Černák 

       

      2018   ATREJ o Pánskej lúky, ČF 

- vodič  Jozef Vrábel 

   

  ARŠA z Nedelišťa 

- vodič Martin Sýkora, NP  

      2020     ? 

  

 

 



 

 
 


