
Štefan Krasňanský

Narodil sa 1.10.1935 vo Viničnom v rodine roľníka. Tu sa formoval jeho 
vzťah k prírode a zvieratám a vyvrcholilo to vstupom do Slovenského 
poľovníckeho zväzu, stal sa členom poľovníckeho združenia Martinský háj 
Senci. Jeho poľovnícka činnosť bola úzko spätá s chovom a výcvikom 
poľovného psa. Jeho chovná stanica “Vyrovec” bola známa kvalitným 
odchovom rôznych plemien. Choval a cvičil pointre, nemecké dlhosrsté a 
krátkosrsté stavače, anglické setre, no najviac mu k srdcu prirástol český 
fúzač. Bol členom federálneho výboru Klubu českých fúzačov, poradcom 
chovu pre Slovensko a po osamostatnení Slovenska sa v roku 1993 stal 
hlavným poradcom chovu v Slovenskom klube chovateľov českých fúzačov, 
ktorého bol spoluzakladateľom. Fúzač bol jeho doménou, presadzoval tvrdú 
selekciu pri jeho ozdravovaní, nabádal a napomáhal cvičiteľom k získavaniu 
všestranosti českého fúzača a sám bol príkladom.

V roku 1974 sa stal víťazom Memoriálu Karla Podhajského s českým 
fúzačom Evarom z Báhoňa. V roku 1977 si víťazstvo zopakoval s českým 
fúzačom Junom z Čandalu. V roku 1978 sa stal víťazom Memoriálu 
Františka Housky s českým fúzačom Hornom z Brezné. V roku 1980 s 
českým fúzačom Alikom z Tomkovských jazier a v roku 1981 s českým 
fúzačom Evarom zo Záhorských pieskov získal víťazstvo na Memoriáli 
Jozefa Kadleca. 

Ďalšie popredné víťazstvá a umiestnenia na iných skúškach a 
súťažiach svedčia o jeho výnimočných schopnostiach. Vždy však zostal 
skromným a priateľským človekom, poľovníkom, cvičiteľom, ktorý vždy a 
rád a nezištne poradil. Bol kamarátom, s ktorým sme sa radi stretávali a s 
úctou naňho spomíname.

Slovenský poľovnícky zväz
OkO SPZ Dunajská Streda

SPK Dunajská Streda
PZ Dolný Štál
PZ Topoľníky

PZ Dubník Šintava
Slovenský klub chovateľov českých fúzačov

Usporiada
všestranné skúšky stavačov

Memoriál

Štefana Krasňanského

               

Venované pamiatke človeka, ktorého činnosť bola úzko spätá 
s chovom a výcvikom poľovných psov.

5. ročník



24.-25. august 2013 Dolný Bar

Čestné predsedníctvo:

Ing. Tibor Lebocký, CSc. – prezident SPZ a SPK,
Ing. Jozef Jursa, CSc – predseda kynologickej komisie SPZ, prezident SKJ,
Ladislav Jozsa. – Podpredseda predstavenstva EXAT A Group.as
Predeseda OPK  Dunajská Streda : Ján Singer
Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. –rektor TU Zvolen,
Predseda kynologickej komisie SPZ Dunajská Streda – Mikuláš Varga
Ing. Stanislav Becík ,CSc
Predseda OkO SPZ v Galante :Ing.Dezider Szabo
Pracovné predsedníctvo:

Riaditeľ memoriálu:   Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Tajomník: Ing. Marián Slamka, PhD.
Ekonóm, ubytovanie: Karol Dvorák,
Vedúci prác v PZ :
Vedúci prác v poli: Zoltán Józsa, Štefan Fussy – PZ Dolný Štál 
Vedúci prác v lese: Ing. Marek Tuška - PZ Dubník Šintava
Vedúci prác na vode: Ollári Gabriel   - PZ Topoľníky
Veterinárna služba: MVDr Jozeg Muzssay
Člen prac. predsedníctva:

Práce  v poli sa budú konať v PZ Dolný Štál ,práce na vode v PZ Topoľníky 
a práce v lese v PZ Dubník Šintava les Šintava,

Štartovný poplatok: 70 €/pes – možnosť uhradiť 
na mieste ekonómovi memoriálu,

Ubytovanie:
Relax Park Dolný Bar
Záväzné prihlášky na ubytovanie nahláste do 15.8.2013 na tel. čísle:

Karol Dvorák – 0918/971489

Štatút:

Na memoriál možno prihlásiť stavača každého plemena a veku, ktorý je 
zapísaný v SPKP a úspešne absolvoval Jesenné skúšky stavačov alebo Lesné 
skúšky stavačov a skúšku odvahy.
Na memoriál bude prijatých 20 stavačov, z toho 10 zo zahraničia. Klub 
českých fúzačov si vyhradzuje právo výberu. Skúšať sa bude podľa 
skúšobného poriadku Slovenského poľovníckeho zväzu pre všestranné 
skúšky stavačov.

Prihlášky posielajte na adresu:

Ľuboš Juhás
Viničná 16, 917 34 Biely Kostol
Po obdržaní vašej prihlášky Vám bude zaslané rozhodnutie o prijatí, či 
neprijatí.

Uzávierka prihlášok je 1.8.2013

Tituly:

Víťaz MŠK     – najlepší pes súťaže,
Klubový víťaz – najlepší český fúzač, (SKCHČF)
          .
Program:

Piatok 24.8.2013   
19.00 hod – stretnutie účastníkov memoriálu v Relax parku 

Dolný Bar , porada rozhodcov, veterinárna prehliadka 
psov,

20.00  hod – losovanie,

Sobota 25.8.2013
8.00  hod – slávnostné otvorenie 5. ročníka memoriálu,
9.00 – 17.00  hod - práca v poľovných revíroch,
19.00 – spoločenský večer,

Nedeľa 26.8.2013
7.30 – 16.00  hod – pokračovanie prác v poľovných revíroch,
17.00 hod – predpokladané ukončenie memoriálu, vyhlásenie 

výsledkov,




