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1. časť

Skúšobný poriadok pre posudzovanie výkonu služobných psov a činnosti
psovodov Policajného zboru

P o ky n
riaditeľa odboru kynológie Prezídia Policajného zboru
z 26. apríla 2005
Skúšobný poriadok pre posudzovanie výkonu služobných psov
a činnosti psovodov Policajného zboru

Pre zabezpečenie jednotného posudzovania výkonu služobných psov (ďalej len „pes“),
určovania stupňa vycvičenosti psov, priznania kategórie a hodnotenia odbornej
psovodov Policajného zboru u s t a n o v u j e m :
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činnosti

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1
Všeobecné

ustanovenie

(1) Skúšobný poriadok stanovuje jednotné kritériá pre posudzovanie výkonu služobných psov
a činnosti psovodov v Policajnom zbore v klasickej a špeciálnej kynológii pri vstupných,
priebežných a záverečných previerkach v kurzoch a na policajných súťažiach.
(2) Podľa skúšobného poriadku sa psy zaraďujú na základe stupňa vycvičenosti do
jednotlivých kategórií. Priznanie príslušnej kategórie je závislé od odborných a praktických
schopností psovoda a povahových vlastností a stupňa vycvičenosti psa.
(3) Cieľom skúšobného poriadku je zjednotiť postup a hodnotiace kritériá členov skúšobnej
komisie alebo zboru rozhodcov pri posudzovaní vykonávania cvikov v jednotlivých disciplínách
s určením počtu chýb a bodových zrážok za účelom objektívneho hodnotenia.

Čl. 2
Kategórie a stupne vycvičenosti služobných psov
(1) Psy Policajného zboru sa na základe stupňa vycvičenosti a hodnotenia dosiahnutých
výsledkov členia na psov všestranných a špecialistov.
(2) Kategória všestranného psa sa udeľuje podľa výkonnosti a člení sa na stupne:
a) hliadkový pes „H 1“ – pes vypracuje cudziu stopu v teréne na presnosť, 1 hodinu
starú, cudziu stopu vo frekvencii 10 minút starú, zvládne cviky poslušnosti podľa
stupňa vycvičenosti H 1, obranné práce,
b) hliadkový pes „H 2“ – pes vypracuje cudziu stopu v teréne na presnosť, 2 hodiny
starú, cudziu stopu vo frekvencii 20 minút starú, zvládne cviky poslušnosti podľa
stupňa vycvičenosti H 2, obranné práce a ostatné pachové práce podľa čl. 38 ods. 2
tohto pokynu,
c) hliadkový pes „H 3“ – pes vypracuje cudziu stopu v teréne na presnosť, 3 hodiny
starú, cudziu stopu vo frekvencii 30 minút starú, zvládne cviky poslušnosti podľa
stupňa vycvičenosti H 3, obranné práce a ostatné pachové práce podľa čl. 38 ods. 2
tohoto pokynu,
d) pátrací pes „P“ – pes vypracuje cudziu stopu v teréne minimálne 4 hodiny starú,
cudziu stopu vo frekvencii minimálne 1 hodinu starú, zvládne cviky poslušnosti podľa
stupňa vycvičenosi H 3, obranné práce a klasické špeciálne práce,
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e) obranársky pes „O” – pes zvládne cviky poslušnosti podľa stupňa vycvičenosti H 1,
obranné práce s hodnotením na výcvikovú známku minimálne veľmi dobrý. Uvedenú
kategóriu je možné prideliť podľa čl. 7 ods. 3 N MV SR č. 15 o služobnej kynológii,
f) zásahový pes „ZsP“ – sa prideľuje aj psom zaradeným na útvare osobitného
určenia
Prezídia Policajného zboru a pohotovostných policajných útvaroch
krajských riaditeľstiev Policajného zboru, po úspešnom vykonaní záverečných
previerok. Pes vypracuje cudziu pachovú stopu v teréne praktickú, 20 minút starú
a cudziu pachovú stopu vo frekvencii, 10 minút starú, zvládne cviky poslušnosti
podľa stupňa vycvičenosti H 1, bez aportu voľného a obranné práce so
zameraním na praktický výkon služby vo vyššie uvedených policajných útvaroch.
Zvládne práce vo výškach. Psovod musí mať absolvovaný aspoň základný stupeň
činnosti vo výškach „D“.
(3) Kategória psa špecialistu sa udeľuje podľa výkonnosti a druhu špeciálnej vycvičenosti :
a) pes špecialista „D“
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

pes špecialista
pes špecialista
pes špecialista
pes špecialista
pes špecialista
pes špecialista
pes špecialista

„V“
„Z“
„TV“
„M“
„ZP“
„HL“
„MPK“

– vyhľadávanie omamných a psychotropných látok
( ďalej len „ drog ” ),
– vyhľadávanie výbušnín,
– vyhľadávanie strelných zbraní,
– vyhľadávanie tabakových výrobkov
– vyhľadávanie mŕtvol,
– záchranárske práce,
– vyhľadávanie horľavých látok,
– metóda pachových konzerv.

(4) Psovi bude uznaná skúška a udelená kategória, ak získa minimálne 70 % bodového
hodnotenia z každej disciplíny prideľovanej kategórie a nemá pasívnu reakciu na streľbu.
(5) Platnosť udelenej kategórie je u psa cvičeného na vyhľadávanie a označovanie výbušnín a
strelných zbraní 18 mesiacov a u psa cvičeného na ostatné práce 24 mesiacov odo dňa priznania
kategórie. Do uplynutia tejto doby musí byť pes znovu preskúšaný skúšobnou komisiou
spravidla v rámci kondičného kurzu alebo zborom rozhodcov na súťažiach organizovaných
Policajným zborom.
(6) Kategória môže byť udelená alebo predĺžená psovi, ktorý sa zúčastní policajných súťaží
organizovaných odborom kynológie Prezídia Policajného zboru minimálne na úrovni
majstrovstiev Slovenska Policajného zboru a dosiahne minimálne 70 % bodového hodnotenia
z jednotlivých disciplín, ktoré sú určené pre udelenie kategórie.
(7) Pre absolvovanie kurzov klasickej kynológie je stanovený minimálny vek psa 18 mesiacov
a pre špeciálne kurzy minimálne 14 mesiacov.

Čl. 3
Kritériá pre posudzovanie činnosti psovoda a práce psa
(1) Pri posudzovaní činnosti psovoda a práce psa sa vychádza zo základnej požiadavky cviku
a jeho splnenia (napr. sadni, vypracovanie stopy, zadržanie a podobne).
(2) Nedostatky vo vykonávaní cvikov sa prejavia v bodových zrážkach, ktoré spočívajú v :
3
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a) drobných chybách - ako sú nepresnosti pri vykonávaní cvikov, oneskorená reakcia
psa,
nesprávna činnosť psovoda a za jednotlivé drobné chyby sa odratávajú l – 2 body,
b) hrubých chybách - vznikajú pri nedokončení požadovaného cviku a v chybnej
povelovej technike psovoda. Súhrn týchto chýb môže ohroziť splnenie celého cviku.
Za jednotlivé hrubé chyby sa odratáva 3 a viac bodov,
c) nesplnení cviku - nevykonaním jednotlivého cviku alebo spojením drobných
a hrubých chýb u zložitých cvikov ak súčet týchto chýb prekročí stanovený bodový
rozsah daného cviku, ak psovod pri cvikoch poslušnosti fyzicky úmyselne kontaktuje
psa (napomáha mu), nadhodí ho, pridržiava psa - bodové hodnotenie je nula.

Čl. 4
Zásady povelovej techniky pre činnosť psa
(1) Povely pre činnosť psa pri jednotlivých cvikoch alebo ich častí sú stanovené týmto
skúšobným poriadkom.
(2) Povely pre činnosť psa sa rozdeľujú na povely slovné a posunkové, ktoré sa používajú
samostatne alebo vo vzájomnom spojení. Oslovenie psa nemôže byť v spojení s povelom na
vykonanie cviku, okrem cviku privolania psa.
(3) Povely pre činnosť psa dáva psovod spravidla na pokyn preskúšavajúceho.
(4) Opakovanie povelu, okrem cvikov, kde to skúšobný poriadok dovoľuje, má za následok
znižovanie bodového hodnotenia. Počas vykonávania jednotlivého cviku je dovolené trikrát
opakovať povel. V prípade použitia viacerých povelov nebude príslušný cvik hodnotený. Za
opakovaný povel sa tiež pokladá napr. zotrvanie psovoda v polohe posunkového povelu alebo
rôzne úkroky, posunky alebo iný spôsob pôsobenia na psa. Chválenie psa počas vykonávania
cviku sa tiež pokladá za opakovaný povel.
(5) Základný postoj psovoda a psa spočíva v tom, že psovod stojí vzpriamene, ruky má pri
tele, pes sedí pri jeho ľavej nohe na voľno alebo je pripútaný na vôdzke, ktorú drží psovod
v ľavej ruke vo výške pása, os tela psa musí byť súbežná so smerom psovoda.
(6) Povinný výstroj služobného psa tvorí náhubok, retiazkový alebo kožený sťahovací obojok,
krátka vôdzka, stopovacia vôdzka najmenej 10 metrov dlhá.
(7) Psovod so psom je pri nástupe do inštruktážneho, základného a doškoľovacieho kurzu
preskúšavaný zo základného minima na vôdzke podľa prílohy č. 1 tohto pokynu.
(8) Základná ovládateľnosť pre všetky disciplíny : ak sa pes vzdiali spod vplyvu psovoda,
rozhodca umožní psovodovi psa vo vhodných intervaloch trikrát privolať. Ak pes nepríde
k psovodovi ani na tretie privolanie, rozhodca prácu psovoda a činnosť psa ukončí.
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Čl. 5
Povely pre činnosť psa
(1) Na vykonanie jednotlivých cvikov psa psovod používa tieto povely a posunky :
a) privolanie psa a jeho predsadnutie pred psovoda „meno psa“
„KU MNE !“
upažiť, pripažiť ľavou rukou,
b) ovládateľnosť psa na vôdzke alebo bez vôdzky
„K NOHE !“ ,
c) privolanie psa s pripojením k nohe psovoda za pochodu
„K NOHE !“,
d) polohy psa pri ľavej nohe psovoda
„SADNI !“
psovod udrie dlaňou po ľavom stehne,
„ĽAHNI !“
mávnuť ľavou rukou nad hlavou a trupom psa
„VSTAŇ !“
psovod sa mierne pokrčí v kolenách,
e) polohy psa pred psovodom
„SADNI !“
predpažiť pravú ruku do výšky očí psovoda dlaňou dopredu,
„ĽAHNI !“
mávnuť vzpaženou pravou rukou zhora smerom dolu, dlaňou dole,
„VSTAŇ !“
mávnuť pripaženou pravou rukou ohnutou v lakti smerom do predpaženia dlaňou
hore,
f) aport voľný
„APORT !“,
g) skok vysoký šplhom
„VPRED !“
pravou rukou ukázať do smeru vyslania,
ak sa vyžaduje spiatočný skok, povel
„SPÄŤ !“,
h) skok ďaleký
„VPRED !“
pravou rukou ukázať do smeru vyslania,
po preskoku povel
„ĽAHNI !“,
5
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i) kladina
„VPRED !“
pravou rukou ukázať do smeru vyslania,
ak je potrebné vrátiť psa, povel
„SPÄŤ !“,
j) štekanie na povel
„ŠTEKAJ !“
ohnutá pravá ruka v lakti vo výške očí psovoda so vztýčeným ukazovákom,
cvik sa ukončí pripažením ruky k telu a povelom
„DOSŤ !“,
k) prekonávanie atypických prekážok
„VPRED !“
pravou rukou ukázať do smeru vyslania,
ak je potrebné vrátiť psa, povel
„SPÄŤ !“,
l) vyslanie psa vpred
„VPRED !“
pravou rukou ukázať do smeru vyslania,
m) ponechanie psa na mieste
„ĽAHNI!, ZOSTAŇ !“
zatlačenie dlaňou ľavej ruky na nos psa,
n) prieskum terénu
„REVÍR APORT !“
pri vyhľadávaní predmetov,
„REVÍR ŠTEKAJ !“
pri vyhľadávaní osôb,
o) stráženie
„STRÁŽ !“
pravou rukou ukázať smerom k pomocníkovi,
p) pustenie po zákroku alebo po prinesení predmetu
„PUSŤ !“,
r) zákaz s prerušením nežiadúcej činnosti psa
„FUJ !“ alebo „NESMIEŠ !“
prípadne ak je pes na vôdzke, trhnutie vôdzkou,
s) voľný pohyb psa
„VOĽNO !“
pravou rukou ukázať do smeru vyslania, pričom mierne vykročíme pravou nohou,
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t) práca na pachovej stope
„HĽADAJ – STOPA !“,
u) označenie osôb
„OZNAČ !“
psovod pravou rukou naznačí smer,
v) vyhľadávanie drog, výbušnín, zbraní, tabakových výrobkov,
mŕtvol, ľudí a vyhľadávanie horľavých látok,
„HĽADAJ !“
w) zákrok psa
„ZADRŽ !“
pravou rukou ukázať smerom k pomocníkovi,
x) skok cez prekážku s aportom
„VPRED – HOP - APORT !“,
ak sa vyžaduje spiatočný skok, povel
„SPÄŤ - HOP!“,
y) vyhľadávanie pachovej vzorky v rade
„HĽADAJ !“
pravou rukou ukázať do priameho smeru.
(2) Nie je prípustné používať iné povely a posunky.

Čl. 6
Skúšobná komisia
(1) Pre zhodnotenie odbornej činnosti psovoda a výkonu psa v kurzoch zriaďuje riaditeľ
odboru kynológie Prezídia Policajného zboru svojím rozkazom skúšobnú komisiu.
(2) Posudzovanie činnosti psovoda a výkonu psa na policajných súťažiach vykonáva
v rozsahu jednotlivých disciplín rozhodca alebo zbor rozhodcov.
(3) Na objektívne zhodnotenie činnosti psovoda a výkonu psa pri vstupných, priebežných a
záverečných previerkach kurzov sa stanovuje predseda skúšobnej komisie. Pri vstupných,
priebežných a záverečných previerkach kurzov vyhodnocuje činnosť skúšobná komisia. Na
policajných súťažiach riadi zbor rozhodcov hlavný rozhodca. Rozhodca preskúšava a
vyhodnocuje činnosť psovoda a výkon psa na policajných súťažiach. Figurant pri obranných
prácach predstavuje osobu páchateľa. Kladač vykonáva kladenie pachových stôp a predmetov
na stope.
(4) Pri posudzovaní a preskúšaní činností psovoda na previerkach a súťažiach je psovod
povinný:
a) podať hlásenie preskúšavajúcemu, pritom má psa na voľno alebo upútaného na vôdzke
pri ľavej nohe v sede s nasadeným náhubkom alebo bez neho. Vôdzku drží
v ľavej ruke, predstaví sa hodnosťou, priezviskom a uvedie meno psa,
7

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

b) pred vypracovaním pachových stôp psovod musí nahlásiť preskúšavajúcemu spôsob
ako pes označuje nájdené predmety na pachovej stope,
c) po ukončení cvikov jednotlivých disciplín psovod musí nahlásiť preskúšavajúcemu ich
ukončenie a pri pachových prácach odovzdať nájdené predmety,
d) pri vykonávaní cvikov jednotlivých disciplín je riadne ustrojený v predpísanej
služobnej
rovnošate, na športových súťažiach je možno používať športový úbor.

DRUHÁ ČASŤ
KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE ČINNOSTI PSOVODOV A VÝKONU PSOV
V KLASICKEJ KYNOLÓGII

Čl. 7
Cviky poslušnosti a ich hodnotenie
(1) Jednotlivé cviky poslušnosti psa rozdeľujeme podľa stupňa vycvičenosti, pričom
náročnosť a obtiažnosť jednotlivých cvikov poslušnosti sa stupňuje smerom od H 1 k H 3.
(2) Cviky poslušnosti podľa stupňa vycvičenosti H 1 :
a) privolanie psa s predsadnutím,
b) vodenie psa pri nohe, obraty na mieste a za pochodu, na vôdzke,
c) cviky pri nohe psovoda (SADNI !, ĽAHNI !, VSTAŇ !), na vôdzke,
d) aport voľný, aport psovoda ( ďalej len ,, aport ”),
e) štekanie psa na povel pri nohe psovoda na vôdzke,
f) odloženie psa v ľahu na 5 minút, na vzdialenosť 25 metrov, psovod nie je v úkryte,
g) skok cez 1 meter vysokú prekážku, tam a späť,
h) chôdza po kladine, jedným smerom,
i) skok šplhom cez prekážku v tvare „A“ alebo cez kolmú prekážku 180 centimetrov
vysokú, bez aportu tam a späť,
j) prekonávanie atypických prekážok jedným smerom,
k) reakcia na streľbu áno – nie.
(3) Cviky poslušnosti s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 2 tohto pokynu.
(4) Cviky poslušnosti podľa stupňa vycvičenosti H 2 :
a) privolanie psa s predsadnutím,
b) vodenie psa pri nohe, obraty na mieste a za pochodu bez vôdzky,
c) polohy psa 1 meter pred psovodom (SADNI !, ĽAHNI !, VSTAŇ!), bez vôdzky,
d) skok cez 1 meter vysokú prekážku s aportom (aportovacia činka 1 kilogram ťažká),
e) štekanie psa na povel 1 meter pred psovodom v stoji,
f) odloženie psa v ľahu na 5 minút na vzdialenosť 50 metrov, psovod nie je v úkryte,
g) skok cez priekopu 3 metre širokú tam,
h) chôdza po rebríku a kladine jedným smerom,
i) skok šplhom cez kolmú prekážku 180 centimetrov vysokú tam a späť,
8
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j) prekonávanie atypických prekážok jedným smerom,
k) reakcia na streľbu áno – nie.
(5) Cviky poslušnosti s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 3 tohto pokynu.
(6) Cviky poslušnosti podľa stupňa vycvičenosti H 3 :
a) privolanie psa s predsadnutím,
b) vodenie psa pri nohe, obraty na mieste a za pochodu bez vôdzky,
c) polohy psa 10 metrov pred psovodom (SADNI!, ĽAHNI !, VSTAŇ !),
d) odloženie psa za pochodu v sede,
e) štekanie psa na povel v ľahu 10 metrov pred psovodom,
f) odloženie psa v ľahu na 5 minút na vzdialenosť 25 metrov, psovod je v úkryte,
g) skok cez priekopu 3 metre širokú tam,
h) chôdza po rebríku a kladine tam a späť,
i) skok šplhom cez kolmú prekážku 180 centimetrov vysokú s aportom (aportovacia činka
1 kilogram ťažká) tam a späť,
j) vysielanie psa vpred na vzdialenosť 50 metrov,
k) reakcia na streľbu áno – nie.
(7) Cviky poslušnosti s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 4 tohto pokynu.

Čl. 8
Privolanie psa
(1) Pri cviku „privolanie psa“ psovod dáva povel „VOĽNO“ , na ktorý sa pes vzdiali
najmenej na 10 metrov. Na povel psovoda „KU MNE !“ pes ihneď, rýchlo a najkratšou cestou
pribehne pred psovoda, bez povelu predsadne a na povel „K NOHE !“ rýchlo a presne sadne
k ľavej nohe psovoda. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorého nie je možné privolať ani po treťom povele alebo sa
nevzdiali od psovoda najmenej na 10 metrov.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a)
b)
c)
d)

psovod opakuje povel
pes po pribehnutí nepredsadne alebo zaujme nepredpísanú polohu
pes nesprávne zaujme polohu pri nohe
pes cvik vykoná pomaly a neochotne

1bod
1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 9
Vodenie psa pri nohe a obraty za pochodu
(1) Pri cviku „vodenie psa pri nohe a obraty za pochodu“ pes na povel ihneď a presne
nasleduje psovoda, rýchlo a presne vykoná obrat. Pri zastavení rýchlo a presne sadne k ľavej
nohe psovoda. Povel je možné použiť na začiatku cviku, pri obratoch a pri zmene pohybového
rytmu. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie alebo je neovládateľný.
9
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(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes predbieha, zaostáva, odbočuje
c) pes pri obrate reaguje oneskorene
d) pes cvik vykonáva pomaly a neochotne

1bod
1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 10
Cviky pri nohe psovoda
(1) Pes na povel a posunok rýchlo a presne zaujme polohu v sede, ľahu a v stoji. Cvik sa
hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie alebo je neovládateľný a nevykoná ani
jednu predpísanú polohu.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak:
a) psovod opakuje povel
b) pes cvik vykonáva nepresne (šikmo, popodchádza)
c) pes niektorý cvik nevykoná
d) pes cviky vykonáva pomaly a neochotne

1 bod
1 – 2 body
3 body
3 – 5 bodov.

Čl. 11
Polohy psa 1meter a 10 metrov pred psovodom
(1) Pes na posunok psovoda rýchlo a presne zaujme polohu v sede, ľahu alebo v stoji vo
vzdialenosti 1meter – H 2 alebo 10 metrov – H 3 pred psovodom. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý utečie, na posunky nereaguje, alebo sa posunie o viac ako
1meter.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes cvik vykoná nepresne
c) každé popochádzanie do jedného metra
d) pes niektorý z cvikov nevykoná
e) pes cviky vykonáva pomaly, neochotne

1 bod
1 bod
1 bod
3 body
3 – 5 bodov.

Čl. 12
Aport voľný
(1) Pes pri cviku „aport voľný“ až na povel „APORT !“ rýchlo a najkratším smerom vybieha
pre aport, bez váhania ho uchopí a najkratším smerom sa vráti ku psovodovi a bez povelu
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predsadne. Na povel „PUSŤ !“ odovzdá aport psovodovi a na povel „K NOHE !“ rýchlo a presne
sadne k ľavej nohe psovoda. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý aport psovodovi neprinesie.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak:
a) psovod opakuje povel
b) pes vyrazí pre aport bez povelu
c) pes aport prekusuje, hrá sa s ním a púšťa ho
d) po príchode k psovodovi pes aport pustí alebo na povel „PUSŤ !“ ho
nechce odovzdať

1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 13
Štekanie psa na povel
(1) Pes pri cviku “štekanie psa na povel” na jeden povel v spojení s posunkom okamžite a
aktívne šteká v sede pri nohe psovoda – H 1, 1meter pred psovodom v stoji – H 2, pri stupni
vycvičenosti H 3 je pes 10 metrov pred psovodom v ľahu, na posunok šteká a po pripažení ruky
k telu prestane štekať. Pes na jeden povel a posunok zašteká minimálne trikrát. Cvik sa hodnotí
10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý na daný povel a posunok nezašteká, z miesta odíde, alebo
je ku štekaniu nútený.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak:
a) psovod opakuje povel
b) pes v štekaní na povel neprestane
c) pes zmení polohu (vstane, ľahne, vyskakuje, posúva sa)
d) pes nedokonale šteká (kňučí)

1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 14
Odloženie psa v ľahu na 5 minút
(1) Pes pri tomto cviku na daný povel a posunok i za sťažených podmienok zostane na mieste
v ľahu, kde ho psovod odložil, pričom nesmie zmeniť polohu ani miesto do príchodu psovoda.
Pri psovi počas odloženia nesmie byť ponechaný žiadny predmet, psovod je od psa vzdialený na
vzdialenosť podľa stupňa vycvičenosti. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý z miesta odíde viac ako 2 metre, utečie alebo je psovodom
priamo ovplyvňovaný k zotrvaniu na mieste odloženia.
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(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak:
a) pes opustí miesto odloženia do 2 metrov, šteká alebo zmení polohu
b) v zmenenej polohe zotrvá až do príchodu psovoda

1– 2 body
3 body.

Čl. 15
Skok cez prekážku 1 meter vysokú
(1) Pes na povel a posunok rýchlo a presne prekoná prekážku. Ak je potrebné vrátiť psa,
nasleduje povel „SPÄŤ !“. Pes bez povelu predsadne pred psovoda a na povel rýchlo a presne
sadne k jeho ľavej nohe. Je povolený povel „VPRED !“ a „SPÄŤ!“. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý prekážku neprekoná, z miesta utečie alebo psovod so
psom sa rozbehne a psovi fyzicky pomáha pri prekonaní prekážky.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes nepočká na pokyn psovoda
c) pes prekážku prekoná s dotykom
d) pes pred psovodom nepredsadne alebo predsadne nesprávne
e) pes nesprávne sadá k nohe psovoda
f) pes tam prekážku prekoná, späť ju obehne alebo opačne

1 bod
1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body
5 bodov.

Čl. 16
Skok cez priekopu 3 metre širokú
(1) Psovod so psom pred vykonaním cviku zostáva v základnom postoji, pes sedí pri ľavej
nohe. Psovod psa nedrží za obojok, ani na psa nesiaha rukou. Pes na daný povel, posunok a
výkrok psovoda preskočí priekopu, na slovný povel psovoda zostane v polohe „ĽAHNI !“,
v ktorej zotrvá až do jeho príchodu. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý priekopu nepreskočí, prebehne cez ňu, obehne ju, skočí do
strany alebo psovod so psom sa rozbehne a psa cez priekopu nadhodí.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes nedoskočí
c) pes po preskočení nezostane na mieste v predpísanej polohe
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1 bod
1 – 2 body
2 body.

Čl. 17
Chôdza po kladine jedným smerom
(1) Pes pri cviku na povel a posunok plynulo prekoná kladinu jedným smerom, pričom
psovod ho nasleduje pozdĺž prekážky a po skončení cviku, za pochodu, privolá povelom psa
k nohe. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od kladiny utečie, zoskočí alebo spadne.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes nepočká na povel psovoda
c) pes nesprávne alebo pomaly sadá k nohe psovoda
d) pes je na kladine neistý

1 bod
1 bod
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 18
Chôdza po rebríku a kladine jedným smerom
(1) Pes pri cviku na povel a posunok plynulo prekoná rebrík a kladinu jedným smerom,
pričom psovod ho nasleduje pozdĺž prekážky a po skončení cviku, za pochodu, privolá povelom
psa k nohe. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od rebríka a kladiny utečie, zoskočí alebo spadne.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú :
a) ak psovod opakuje povel
b) ak pes nepočká na povel psovoda
c) za každú vynechanú priečku na rebríku (zoskok, okrem spodnej priečky
v oboch smeroch)
d) ak pes nesprávne sadá k nohe psovoda
e) ak pes je na rebríku a kladine neistý

1 bod
1 bod
1 bod
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 19
Chôdza po rebríku a kladine oboma smermi
(1) Pes pri cviku na povel a posunok plynulo prekoná rebrík a kladinu. Na povel „SPÄŤ !“
prekoná rebrík a kladinu opačným smerom, príde pred psovoda, bez povelu predsadne a na povel
rýchlo a presne sadne k jeho ľavej nohe. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od rebríka a kladiny utečie, zoskočí alebo spadne.

13

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

(3) Čiastkové body sa odpočítajú :
a) ak psovod opakuje povel
b) ak pes nepočká na povel psovoda
c) za každú vynechanú priečku na rebríku (zoskok, okrem spodnej priečky
v oboch smeroch)
d) ak pes pred psovodom nepredsadne alebo nesprávne predsadne
e) ak pes nesprávne sadá k nohe psovoda
f) ak pes je na rebríku a kladine neistý
g) ak pes prekoná rebrík a kladinu len jedným smerom

1 bod
1 bod
1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov
5 bodov.

Čl. 20
Skok šplhom cez kolmú prekážku 180 centimetrov vysokú alebo cez prekážku v tvare „A“
(1) Pes na povel a posunok rýchlo a presne prekoná prekážku. Ak je potrebné vrátiť psa,
nasleduje povel „SPÄŤ !“. Pes bez povelu predsadne pred psovoda a na povel rýchlo a presne
sadne k jeho ľavej nohe. Je povolený povel „VPRED !“ a „SPÄŤ!“. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý prekážku neprekoná, z miesta utečie alebo psovod so
psom sa rozbehne a psovi fyzicky pomáha pri prekonaní prekážky.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes nepočká na pokyn psovoda
c) pes prekážku prekoná len s veľkou námahou
d) pes pred psovodom nepredsadne alebo predsadne nesprávne
e) pes nesprávne sadá k nohe psovoda
f) pes tam prekážku prekoná, späť ju obehne alebo opačne

1 bod
1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body
5 bodov.

Čl. 21
Skok cez prekážku s aportom
(1) Pes na daný povel a posunok rýchlo a presne prekoná prekážku tam, zodvihne aport, na
povel prekoná prekážku späť a predsadne pred psovoda. Na povel psovod odoberie psovi aport
a na ďalší povel si pes sadne k jeho ľavej nohe. Je povolený povel „VPRED – HOP – APORT
!“ a „SPÄŤ – HOP!“. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý prekážku neprekoná, z miesta utečie a aport neprinesie
alebo psovod fyzicky pomáha psovi pri prekonaní prekážky.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes nepočká na povel psovoda
c) pes prekážku prekoná len s veľkou námahou
d) pes aport prekusuje a hrá sa s ním
14
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1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body

e) pes aport púšťa a bez povelu ho uchopí
f) pri príchode k psovodovi pes aport pustí alebo na povel nechce aport
odovzdať
g) pes pred psovodom nepredsadne alebo predsadne nesprávne
h) pes nesprávne sadne k nohe psovoda
i) pes prekážku tam skočí, späť obehne alebo opačne

1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body
5 bodov.

Čl. 22
Prekonávanie atypických prekážok
(1) Pes pri cviku „prekonávania atypických prekážok“ na povel „VPRED !“ a posunok rýchlo
prekoná prekážku a na slovný povel psovoda „ ĽAHNI !“ zotrvá v polohe ľahni až do príchodu
psovoda. Za atypické prekážky sa považujú rôzne prírodné a umelé prekážky, napr. : tunel,
úkryt, kanál a podobne. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý prekážku neprekoná alebo mu psovod fyzicky napomáha.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes nepočká na povel psovoda
d) pes nesprávne sadne k nohe psovoda
c) pes prekážku prekoná len s veľkou námahou

1 bod
1 bod
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 23
Vysielanie psa vpred na vzdialenosť 50 metrov
(1) Pes na daný povel a posunok rýchlo vybehne do určitého smeru na požadovanú
vzdialenosť, zo smeru nevybočí viac ako 5 metrov vľavo alebo v pravo a na povel zaľahne.
Počká na povel k privolaniu a najkratším smerom pribehne pred psovoda, bez povelu predsadne
a na povel „K NOHE !“ rýchlo a presne sadne k ľavej nohe psovoda. Vysielanie sa vykonáva zo
základného postoja psovoda vykročením pravej nohy, povelom a posunkom do smeru. Cvik sa
vykonáva na dva smery pod 90° uhlom. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý v prvej polovici dráhy odbočí zo smeru alebo neprebehne
najmenej polovicu dráhy.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) psovod opakuje povel
b) pes vyráža pred povelom
c) psovod zotrvá v postoji vysielania
d) pes na povel nesprávne sadne k nohe psovoda
e) pes pri privolaní bez povelu nepredsadne alebo predsadne nesprávne
f) cvik je vykonávaný pomaly a neochotne
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1 bod
1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 24
Odloženie psa za pochodu v sede
(2) Psovod so psom postupuje v priamom smere, kde na daný slovný povel odloží psa do
polohy sadni, pričom psovod pokračuje v priamom smere do vzdialenosti minimálne 10 metrov,
bez ohliadnutia sa za psom. Po prejdení vzdialenosti sa psovod zastaví, vykoná obrat čelom
k psovi. Na pokyn rozhodcu ide psovod k psovi, kde zaujme základný postoj. Cvik sa hodnotí
10 bodmi.
(3) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý odíde z miesta na viac ako 1 meter, utečie alebo je
psovodom priamo ovplyvňovaný k zotrvaniu na mieste odloženia.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes opustí miesto odloženia do 1 metra, šteká alebo zmení polohu
b) pes v zmenenej polohe zotrvá až do príchodu psovoda

1– 2 body
3 body.

Čl. 25
Reakcia na streľbu
(1) Tento cvik sa vykonáva pri cviku odloženia psa. Pes pri streľbe zo služobnej pištole musí
zotrvať na mieste odloženia.
(2) Cvik sa hodnotí áno – nie.

Čl. 26
Obranné práce a ich hodnotenie
(1) Obranné práce psovoda so psom rozdeľujeme na :
a) vyhľadanie ukrytej osoby v teréne,
b) vyhľadanie ukrytej osoby v objekte,
c) stráženie pri prehliadke osoby,
d) eskortu zadržanej osoby,
e) hladké zadržanie osoby na vzdialenosť 50 metrov,
f) nočné zadržanie osoby na vzdialenosť 50 metrov,
g) zadržanie osoby s protiútokom na vzdialenosť 100 metrov,
h) zadržanie osoby s náhubkom na vzdialenosť 50 metrov,
i) obranu psovoda,
j) zákroky v miestnosti a likvidácia výtržnosti,
k) avizáciu na mieste alebo za pohybu.
(2) Cviky obranných prác s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 5 tohto pokynu.
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Čl. 27
Vyhľadanie ukrytej osoby v teréne
(1) Psovod postupuje po vopred určenej osi postupu jedným smerom, z ktorej môže vybočiť
maximálne 2 metre do jednej alebo druhej strany a vysiela psa na prieskum terénu o rozmeroch
80 x 100 metrov. Pes vyhľadá ukrytú osobu, túto označí štekaním a pri osobe zostane až do
príchodu psovoda. Pes nesmie od vyhľadanej osoby odbiehať. Cvik sa hodnotí 20 bodmi.
Časový limit je 10 minút.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý ukrytú osobu nevyšteká alebo neoznačí jej úkryt.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes pribehne k ukrytej osobe, váha a po chvíli sa rozšteká
b) pes ukrytú osobu vyšteká, ale odbieha od nej
c) pes ukrytú osobu vyšteká a zúrivo napadá
d) pes ukrytú osobu zúrivo napadá a nevyšteká
e) pes vyštekáva nevýrazne a má slabý záujem o osobu
f) pes nesystematicky prehľadáva terén

1 – 2 body
5 – 7 bodov
2 – 3 body
3 – 5 bodov
5 – 7 bodov
5 – 8 bodov.

Čl. 28
Vyhľadanie ukrytej osoby v objekte
(1) Ak pes s náhubkom pri prieskume objektu ukrytú osobu vyhľadá, túto vyšteká a pri osobe
zotrvá až do príchodu psovoda. Cvik sa hodnotí 20 bodmi. Časový limit je 10 minút.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý nevbehne do objektu, ukrytú osobu nevyšteká alebo
neoznačí jej úkryt.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú v takom rozsahu, ako sú určené v čl. 27 ods. 3 tohto pokynu.

Čl. 29
Stráženie pri prehliadke osoby
(1) Pes pri prehliadke osoby je odložený v ľahu bez náhubku cca 3 metre od osoby, túto
pozorne sleduje pričom ju nesmie bezdôvodne napadnúť. V prípade útoku na psovoda, pes
samostatne bez povelu osobu zneškodní. Cvik sa hodnotí 5 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý bezdôvodne napadá osobu alebo pri prepade psovoda na
osobu nezaútočí, alebo psovod prekríži os medzi osobou a psom.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes pri strážení osoby je ovplyvňovaný povelmi psovoda
b) pes pred príchodom psovoda zmení polohu
c) pes o stráženú osobu nejaví záujem
17
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1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov.

Čl. 30
Eskorta zadržanej osoby
(1) Pri eskorte zadržanej osoby pes túto pozorne sleduje, bezdôvodne ju nenapadá a v prípade
úteku osobu zadrží. Pes pri eskorte ide pri ľavej nohe psovoda bez vôdzky a bez náhubku
cca 3 metre za osobou.
(2) Cvik sa posudzuje samostatne alebo v spojení s inými cvikmi. Cvik sa hodnotí 5 bodmi.
(3) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý je vodený psovodom za obojok alebo odbehne od psovoda
a eskortovanej osoby, nejaví o ňu záujem alebo pri útoku na psovoda osobu nezadrží.
(4) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes má snahu eskortovanú osobu napadať
b) pes pri útoku na psovoda alebo pri úteku eskortovanej osoby zaváha
alebo nemá dostatočnú razanciu
c) pes pri eskorte pozorne nesleduje osobu

1 – 2 body
3 – 5 bodov
1 – 2 body.

Čl. 31
Hladké zadržanie osoby na vzdialenosť 50 metrov
(1) Pes pri hladkom zadržaní na povel psovoda vybehne za utekajúcou osobou, ktorá je za
dymovou clonou alebo inou prírodnou prekážkou, túto dobehne, zadrží a drží až do príchodu
psovoda.
(2) Podľa rozhodnutia skúšajúceho sa cvik vykoná so streľbou alebo odhodeným predmetom,
zákus musí byť dôrazný a tvrdý. Cvik sa hodnotí 30 bodmi.
(3) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda za osobou nevybehne, nedobehne k utekajúcej
osobe, aktívne reaguje na odhodený predmet alebo sa s ním hrá .
(4) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes osobu zadrží, ale prekusuje
b) pes reaguje pri zadržaní na streľbu alebo odhodený predmet, ale osobu
zadrží
c) pes na dva povely nepustí rukáv
d) pes osobu zadrží, je pomalý, chýba mu potrebná razancia a pevný zákus

3 body
3 – 5 bodov
5 bodov
10 – 20 bodov.

(5) Pre objektívne posúdenie schopnosti psa zadržať páchateľa v praktických podmienkach,
sa vykoná zadržanie osoby v skrytom ochrannom odeve, ale výkon sa bodovo nehodnotí.
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Čl. 32
Nočné zadržanie osoby na vzdialenosť 50 metrov
(1) Pes pri nočnom zadržaní na povel psovoda vybehne za utekajúcou osobou, túto dobehne,
zadrží a drží ju až do príchodu psovoda. Podľa rozhodnutia skúšajúceho sa cvik vykoná so
streľbou alebo odhodeným predmetom. Zákus musí byť dôrazný a tvrdý. Cvik sa hodnotí 30
bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda za osobou nevybehne, alebo nedobehne
k utekajúcej osobe, alebo osobu nezadrží.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú ak pes :
a) osobu zadrží ale prekusuje
3 body
b) reaguje pri zadržaní na streľbu alebo odhodený predmet, ale osobu
zadrží
3 – 5 bodov
c) na dva povely nepustí rukáv
5 bodov
d) osobu zadrží, je pomalý, chýba mu potrebná razancia a pevný zákus 10 – 20 bodov.

Čl. 33
Zadržanie osoby s protiútokom na vzdialenosť 100 metrov
(1) Pes pri zadržaní na povel psovoda vybehne za utekajúcou osobou, túto dobehne, zadrží a
drží až do príchodu psovoda. Figurant vykoná pri zadržaní jeden úder pred zákusom a dva po
zákuse. Podľa rozhodnutia skúšajúceho sa cvik vykoná so streľbou, jeden výstrel pred a druhý
počas zákusu. Zákus musí byť dôrazný a tvrdý. Cvik sa hodnotí 60 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý sa pred úderom uhýba a utečie alebo osobu zadrží a po
údere utečie. Taktiež žiadny bod neobdrží pes, ktorý po výstrele osobu nezadrží a utečie.

(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes osobu zadrží, má slabý zákus ale osobu (rukáv) nepustí
b) pes má slabú razanciu pri útoku
c) pes osobu po údere prútom pustí, ale opäť zadrží
d) pes, ktorý na dva povely nepustí rukáv
e) pes osobu zadrží, po údere prútom osobu pustí a len blokuje
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5 – 10 bodov
10 – 20 bodov
20 – 30 bodov
10 bodov
30 – 40 bodov.

Čl. 34
Zadržanie osoby s náhubkom na vzdialenosť 50 metrov
(1) Pes na povel utekajúcu osobu dobehne, s náhubkom napadne alebo blokuje, bráni jej
v úteku až do príchodu psovoda a nereaguje na odhodený predmet utekajúcej osoby. Podľa
rozhodnutia preskúšajúceho sa cvik vykoná so streľbou. Cvik sa hodnotí 25 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý za osobou na povel psovoda nevybehne, osobu nedobehne,
nenapadá alebo neblokuje, nebráni jej v úteku, aktívne reaguje na odhodený predmet.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes je pri prenasledovaní osoby pomalý
b) pes po dobehnutí osoby váha a až potom ju napadá
c) pes pri blokovaní osobu napadá so slabou razanciou
d) pes reaguje na odhodený predmet a až na ďalší povel psovoda
začne osobu blokovať alebo napadať

3 – 5 bodov
3 – 5 bodov
5 – 10 bodov
10 – 20 bodov.

Čl. 35
Obrana psovoda
(1) Pes je na vôdzke bez náhubku a zneškodňuje osobu, ktorá útočí na psovoda. Útok na
psovoda môže byť vedený pri strete s osobou alebo v hliadke spoza rôznych úkrytov
s momentom prekvapenia a podobne, kedy pes okamžite reaguje a osobu zneškodní. Podľa
rozhodnutia skúšajúceho sa cvik vykoná so streľbou. Cvik sa hodnotí 15 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý pri útoku utečie alebo po výstrele prejavuje bojazlivosť a
na osobu neútočí a ani ju nezadrží.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes pri útoku zaváha, avšak osobu zadrží
b) pes má slabý zákus ale osobu /rukáv/ nepustí
c) útok psa nie je dostatočne tvrdý a razantný
d) pes má slabý zákus a osobu (rukáv) pred povelom pustí
e) pes, ktorý pri útoku alebo výstrele uskočí a až potom osobu zadrží

1 – 2 body
1 – 2 body
3 – 5 bodov
5 – 8 bodov
5 – 8 bodov.

Čl. 36
Zákroky v miestnosti a likvidácia výtržnosti
(1) Pes bez náhubku nebojácne vojde do miestnosti, v ktorej je aktívna výtržnosť a pri útoku
na psovoda osobu zneškodní. Podľa rozhodnutia preskúšajúceho sa cvik vykoná so streľbou.
Cvik sa hodnotí 20 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý do miestnosti nevojde, v prípade útoku na psovoda osobu
nenapadne alebo nezadrží.
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(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes na dva povely osobu nepustí
b) pes má slabý zákus, ale osobu /rukáv/ nepustí
c) pes pri vstupe do miestnosti prejavuje bojazlivosť
d) pes pri zákroku nie je dostatočne tvrdý a razantný
e) pes má slabý zákus a osobu /rukáv/ pred povelom pustí
f) pes pri útoku alebo výstrele zaváha, uskočí a až potom zadrží

5 bodov
2 – 3 body
3 – 5 bodov
3 – 5 bodov
5 – 8 bodov
5 – 8 bodov.

Čl. 37
Avizácia na mieste alebo za pohybu
(1) Pes pri avizácii na mieste presvedčivo upozorní ukrytú hliadku na prichádzajúcu osobu.
Pes neupozorní prichádzajúcu osobu na prítomnosť hliadky štekaním. Pes pri avizácii za pohybu
presvedčivo upozorní hliadku na ukrytú osobu, ktorá sa nachádza v blízkosti trasy
prechádzajúcej hliadky. Psovod postupuje po vopred určenej osi postupu. Cvik sa hodnotí 10
bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý hliadku na prichádzajúcu alebo ukrytú osobu neupozorní.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes je málo ostražitý
b) pes pri avizácii v pevnej hliadke šteká

3 – 5 bodov
3 – 5 bodov.

Čl. 38
Pachové práce a ich hodnotenie
(1) Pachové práce psovoda so psom rozdeľujeme na :
(a) pachovú stopu vo frekvencii,
(b) pachovú stopu v teréne na presnosť
(c) vyhľadávanie vystrelených nábojníc,
(d) vyhľadávanie rôznych predmetov v teréne o rozmeroch 50 x 50 metrov
(2) Psovod zdvihnutím ruky dáva znamenie, že pes vyhľadal začiatok pachovej stopy
a pokračuje v jej vypracovávaní. Pokiaľ pes pracuje na stopovacej vôdzke alebo na voľno,
vzdialenosť medzi psom a psovodom nesmie byť kratšia ako 10 metrov. Možnosť skrátenia
vzdialenosti medzi psovodom a psom je prípustná iba pri uvádzaní psa na stopu a pri zmene
smeru stopy pri vyhľadaní lomu. Stopovacia vôdzka sa nesmie použiť na usmerňovanie činnosti
psa na lomoch alebo pri predmetoch. Za nedodržanie predpísanej vzdialenosti po prvom
napomenutí bude z celkového hodnotenia odpočítaných 15 bodov.
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(3) Cviky pachových prác s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 6 a č. 7 tohto
pokynu.
(4) Pri hodnotení činnosti psovoda so psom na pachových stopách sa u psa sleduje záujem,
snaha, spoľahlivosť a presnosť. U psovoda sa sleduje spôsob jeho práce pri uvádzaní a vedení
psa pri :
a) vyhľadávaní začiatku pachovej stopy,
b) činnosti so psom na priamych úsekoch stopy,
c) činnosti so psom na lomoch,
d) činnosti so psom po nájdení a označení predmetov.
(5) Vyhľadanie začiatku pachovej stopy :
a) po uvedení psa na stopu, pes začiatok stopy vyhľadá a so záujmom pokračuje
v sledovaní stopy, cvik sa hodnotí
10 bodov
b) žiadny bod neobdrží pes, ktorý začiatok pachovej stopy nevyhľadá
v stanovenom časovom limite 10 minút, alebo vyrazí nesprávnym
smerom na dve dĺžky stopovacej vôdzky,
c) čiastkové body sa odpočítajú, ak je pes pri vyhľadávaní začiatku stopy
málo aktívny
3 – 5 bodov.
(6) Činnosť psovoda so psom na priamom úseku pachovej stopy :
a) túto stopu sleduje so záujmom a od stopy neodbieha viac ako na jednu
dĺžku stopovacej vôdzky (10 metrov).
(7) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes odíde zo stopy do polovice dĺžky stopovacej vôdzky, alebo sa
bezdôvodne zastaví, ale na stopu sa samostatne vráti a ďalej ju sleduje
(prihliada sa na bočný vietor a zanášanie pachu)
b) pes počas sledovania stopy reaguje na vedľajšie rušivé podnety
(zver, hluk, osoby)
c) pes odíde zo stopy na dĺžku stopovacej vôdzky, samostatne sa vráti a
stopu ďalej sleduje (prihliada sa na bočný vietor a zanášanie pachu)

1 – 2 body
3 – 5 bodov
3 – 5 bodov.

(8) Pri zmene smeru pachovej stopy pes rýchlo reaguje a bez zdržania pokračuje v sledovaní
pachovej stopy. Hodnotenie tejto činnosti je :
a) tupý lom
b) pravouhlý lom
c) ostrý lom

3 body
5 bodov
7 bodov.

(9) Čiastkové body sa odpočítajú ak pes :
a) lom prebehne, ihneď sa vráti alebo stopu vyhľadá krátkym revírovaním
b) lom prebehne maximálne na 1 dĺžku stopovacej vôdzky a dlhšiu dobu
vyhľadáva smer stopy
c) je psovodom viackrát na vyhľadanie lomu uvádzaný

1 – 2 body
3 – 6 bodov
3 – 6 bodov.

(10) Pri nájdení a označení predmetov rôzneho druhu (napr. textil, drevo, koža, plexisklo, kov
a podobne), ktoré boli položené kladačom na pachovej stope
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a) pes predmet ponechaný na stope psovodovi zreteľným spôsobom
označí. Psovod pred vypracovaním stopy oznámi preskúšavajúcemu
akým spôsobom pes označuje predmety. Pes môže nájdený predmet
označiť v stoji, sede alebo zaľahnutím. Psovod predmet zodvihne a
zdvihnutím pravej ruky avizuje rozhodcovi jeho nájdenie. Bodové
hodnotenie nájdenia jedného predmetu je
b) pes, ktorý predmet neoznačí, pokračuje v sledovaní pachovej stopy
alebo označí predmet na povel psovoda neobdrží žiadny bod

5 bodov
0 bodov.

(11) Čiastkové body sa odpočítajú ak pes :
a) označí cudzí predmet, ktorý nesúvisí s pachovou stopou kladača
b) zareaguje na predmet, ale nezotrvá pri ňom
c) označí predmet, ale iným spôsobom ako nahlásil psovod

5 bodov
5 bodov
3 body.

(12) Preskúšajúci alebo rozhodca ukončí prácu psovoda a činnosť psa, ak sa pes vzdiali od
ktoréhokoľvek miesta pachovej stopy viac ako na dve dĺžky stopovacej vôdzky, alebo keď
psovod prekročil časový limit určený na vypracovanie pachovej stopy. Dovtedy získané body sa
psovodovi započítavajú do celkového hodnotenia.

Čl. 39
Pachová stopa vo frekvencii
(1) Pachová stopa vo frekvencii je vrcholný výkon psa stopára s vynikajúcimi rozlišovacími
schopnosťami a diferenciačným útlmom. Kladač našlape stopu v dvoch alebo troch uliciach
s jedným alebo dvomi prechodmi cez cestu, s tromi alebo štyrmi úsekmi, s tromi alebo štyrmi
lomami a s tromi rôznymi predmetmi. Dĺžka pachovej stopy je od 200 metrov do 300 metrov.
(2) Pri práci psa na stope nesmie byť vzdialenosť medzi psovodom a psom kratšia, ako je
polovica stopovacej vôdzky 5 metrov. Možnosť skrátenia vzdialenosti medzi psovodom a psom
je prípustná len pri uvádzaní psa na stopu a pri zmene smeru stopy. Časový limit na
vypracovanie stopy je 15 minút.

(3) Bodové hodnotenie za vypracovanie celej pachovej stopy vo frekvencií je 100 bodov,
z ktorých :
a) tupý lom
3 body
b) pravouhlý lom
5 bodov
c) ostrý lom
7 bodov
d) každý nájdený predmet totožný s pachovou stopou kladača sa hodnotí
5 bodov
e) každý prechod cez cestu sa hodnotí
10 bodov
f) úseky sa hodnotia zo zostatku bodov podľa toho koľko predmetov, lomov a
prechodov bude položených na stope, napr. : dva prechody 2 x 10 bodov = 20 bodov, tri
predmety x 5 bodov = l5 bodov, štyri lomy x 5 bodov = 20 bodov, spolu 55 bodov a
zbytok do 100 bodov, t. j. 45 bodov sa rozdelí na hodnotenie úsekov.
(5) Čiastkové body sa odpočítajú
čl. 38 ods. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tohto pokynu.

podľa

bodového
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hodnotenia

uvedeného

v

Čl. 40
Pachová stopa v teréne na presnosť
(1) Časový rozdiel od položenia stopy k jej vypracovaniu bude podmienený prideleným
stupňom vycvičenosti. Podľa toho sa bude určovať, či sa bude vypracovávať 1 hodinu stará stopa
alebo 2, 3 až 6 hodín stará stopa. Stopa bude trikrát lomená s dvomi pravouhlými lomami
a jedným ostrým lomom. Na pachovej stope budú kladačom položené tri rôzne predmety.
Začiatok stopy musí byť označený a pes je uvádzaný priamo na začiatok stopy. Dĺžka položenej
stopy bude 800 – 1000 metrov.
(2) Pri práci psa na stope nesmie byť vzdialenosť medzi psovodom a psom kratšia, ako je
dĺžka stopovacej vôdzky. Možnosť skrátenia vzdialenosti medzi psovodom a psom je prípustná
len pri uvádzaní psa na stopu a pri zmene smeru stopy (na lomoch). Časový limit na
vypracovanie stopy je 30 minút.
(3) Bodové hodnotenie pachovej stopy v teréne na presnosť je :
a/ jeden ostrý lom
b/ uvedenie a sledovanie pachovej stopy
c/ 1 úsek
d/ 2 úsek
e/ 3 úsek
f/ 4 úsek
g/ tri predmety, každý po 5 bodov
h/ dva pravouhlé lomy, každý po 5 bodov
Celkom :

7 bodov
10 bodov
10 bodov
15 bodov
15 bodov
18 bodov
15 bodov
10 bodov
100 bodov.

(4) Čiastkové body sa odpočítajú podľa bodového hodnotenia uvedeného v čl. 38
ods. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tohto pokynu.

Čl. 41
Vyhľadanie vystrelených nábojníc
(1) Pes na povel vytrvalo a so záujmom v rôznorodom teréne vyhľadá vystrelené nábojnice na
ploche 5 x 5 metrov a tieto psovodovi prinesie alebo vhodným spôsobom psovoda na nábojnice
upozorní (napr. zaľahnutím), aby ich psovod mohol zaistiť. Pri preskúšaní môžu byť použité
vystrelené nábojnice z krátkych alebo dlhých guľových zbraní, ktoré môžu byť nastrieľané tri
dni pred preskúšaním tak, aby nemohli byť zameniteľné.
(2) Nájdené nábojnice nesmie pes znehodnotiť rozhryzením alebo ich prehltnúť.
(3) Pes pracuje pri vyhľadávaní vystrelených nábojníc na voľno alebo na vôdzke.
(4) Časový limit na vyhľadanie štyroch kusov vystrelených nábojníc je 5 minút. Psovod
v časovom limite prácu ukončí a nábojnice odovzdá.
(5) Tento cvik sa hodnotí 20 bodmi. Za každú nájdenú nábojnicu prináleží 5 bodov.
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(6) Ak pes nájdenú nábojnicu prehltne alebo znehodnotí rozhryznutím, odpočíta sa za každú
poškodenú nábojnicu 5 bodov.
Čl. 42
Vyhľadanie rôznych predmetov v teréne o rozmeroch 50 x 50 metrov
(1) Ak pes nájde pri prieskume terénu stratený, prípadne odhodený predmet, označí ho
štekaním, zaľahnutím alebo predmet psovodovi prinesie. Pes pri uvedenom cviku vyhľadáva tri
predmety s pachom osoby. Psovod postupuje po vopred určenej osi postupu, z ktorej môže
vybočiť maximálne 2 metre do jednej alebo druhej strany, pričom sa nesmie vrátiť späť.
(2) Časový limit na vyhľadanie predmetov je 10 minút. Tento cvik sa hodnotí 30 bodmi.
(3) Každý nájdený predmet je hodnotený desiatimi bodmi.
(4) Čiastkové body sa odpočítajú :
a) za každý nevyhľadaný predmet
b) ak pes neoznačil predmet spôsobom, ktorý určil psovod

10 bodov
3 body.

Čl. 43
Klasické špeciálne pachové práce
(1) Klasické špeciálne pachové práce psovoda so psom rozdeľujeme na :
a) vyhľadanie osoby ukrytej v dopravnom prostriedku,
b) označenie osoby z predmetu,
c) označenie osoby zo stopy.
d) vyhľadanie stopy z predmetu.
Na priznanie stupňa vycvičenosti pre pátracieho služobného psa, je potrebné, aby tento
ovládal jednu z klasických špeciálnych pachových prác.
(2) Klasické špeciálne pachové práce uvedené v odseku 1, sú s bodovým hodnotením
v prílohe č. 8 tohto pokynu.

Čl. 44
Vyhľadanie osoby ukrytej v dopravnom prostriedku
(1) Pri prieskume dopravného prostriedku (nákladné vozidlo, železničný vozeň, lietadlo, loď a
pod.) pes s náhubkom vyhľadá ukrytú osobu, túto označí štekaním a pri osobe zostane až
do príchodu psovoda. Cvik sa hodnotí 20 bodmi. Časový limit je 10 minút.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý ukrytú osobu nevyšteká, neoznačí miesto úkrytu alebo
prejavuje bojazlivosť a snaží sa z dopravného prostriedku ujsť.
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(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) pes vyhľadá ukrytú osobu, chvíľu váha a potom sa rozšteká
b) pes ukrytú osobu vyšteká, ale zúrivo napadá
c) pes ukrytú osobu vyšteká, ale od nej odbieha
d) pes ukrytú osobu zúrivo napadá, ale nevyšteká
e) pes ukrytú osobu vyšteká nevýrazne alebo má o osobu slabý záujem

1 – 2 body
2 – 3 body
5 – 7 body
3 – 5 body
5 – 7 body.

Čl. 45
Označenie osoby z predmetu
(1) Pes po načuchaní pachu zo zaisteného predmetu, zo skupiny najmenej 5 osôb presvedčivo
označí osobu, ktorej pach je totožný s pachom zaisteného predmetu. Označenie sa vykonáva zo
skupiny osôb stojacích (ležiacich) v rade alebo v kruhu, podľa rozhodnutia psovoda.
(2) Psovod pred vykonaním úkonu oznámi preskúšavajúcemu akým spôsobom pes označenie
vykonáva. Cvik sa vykoná na tri pokusy, štvrtý pokus je kontrolný výkon bez prítomnosti
stotožňovanej osoby a piaty na ukončenie cviku. Tento cvik sa hodnotí 50 bodmi.
(3) Zo skupiny osôb preskúšavajúci vytvorí tvar podľa pokynu psovoda a psovod vykoná
označenie. Cvik môže byť vykonávaný so psom na vôdzke, na voľno alebo kombinovane.
Preskúšavajúci je povinný po každom pokuse osoby premiestniť.
(4) Ak psovod alebo osoba, ktorá má byť stotožnená akýmkoľvek spôsobom ovplyvní psa,
aby mu uľahčila výkon, pokus sa anuluje a preskúšavajúci výkon ukončí.
(5) Čiastkové body sa odpočítavajú ak :
a)
b)
c)
d)

pes neoznačí osobu na prvý pokus
pes neoznačí osobu na druhý pokus
pes neoznačí osobu na tretí pokus
štvrtý a piaty pokus sa bodovo nehodnotí.

20 bodov
15 bodov
15 bodov

Čl. 46
Označenie osoby zo stopy
(1) Označenie osoby zo stopy sa vykonáva zo stopy kladenej v teréne dlhej maximálne
100 metrov a 30 minút starej s presným označením začiatku stopy. Asi 10 metrov pred koncom
stopy je osobou, ktorá stopu našľapala, ponechaný predmet. Osoba zaujme miesto v skupine
najmenej 5 osôb. Psovod po uvedení psa na stopu príde k predmetu, kde psovi nasadí náhubok,
môže psovi ešte i z predmetu dať načuchať pach a vysiela psa ku skupine osôb, v ktorej pes
označí osobu, ktorá stopu položila. Pes pracuje pri označovaní na voľno alebo na vôdzke.
V prípade, že pes pracuje na voľno, môže skupinu osôb obísť celkom dvakrát. Ak pracuje pes na
vôdzke a na jeden pokus neoznačí osobu, môže vykonať ešte jeden pokus na voľno.
(2) Označenie osoby zo stopy musí byť presvedčivé a psovod preskúšavajúcemu oznámi
spôsob označovania osoby psom. Výkon sa hodnotí 30 bodmi, čiastkové body sa
neodpočítavajú.
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Čl. 47
Vyhľadanie pachovej stopy z predmetu
(1) Pes po načuchaní pachu zo zaisteného predmetu určeného priestoru vyhľadá a začne
sledovať pachovú stopu totožného pachu medzi tri až päť rovnako starými stopami. Časové
rozpätie od položenia stopy do začiatku vypracovania je stanovené do jednej hodiny. Pri
vyhľadaní stopy z predmetu je rozhodujúce samotné vyhľadanie stopy, preto dĺžka stopy môže
byť do
200 metrov a časový limit na vyhľadanie a vypracovanie sa stanoví pri preskúšaní
podľa tematického plánu. Cvik sa hodnotí 100 bodmi. Časový limit na vypracovanie je 20 minút.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý začiatok stopy nevyhľadá, alebo začne sledovať stopu,
ktorá nie je totožná s pachom zaisteného predmetu.
(3) Čiastkové body sa odpočítajú ak :
a) je pes pri vyhľadaní stopy málo aktívny
b) pes pri sledovaní stopy zo stopy odbieha, prepája sa na súbežné
stopy a samostatne sa vracia a sleduje stopu totožnú so zaisteným
predmetom
c) pes, ktorý začne sledovať pachovú stopu, ktorá nie je totožná s
pachom zaisteného predmetu a z určeného priestoru neodíde
viac ako 20 metrov sám sa vráti a vyhľadá stopu totožnú s pachom
zaisteného predmetu a stopu sleduje

5 – 10 bodov

5 – 10 bodov

10 – 30 bodov.

TRETIA ČASŤ
KRITÉRIÁ NA PRESKÚŠAVANIE PSOV ŠPECIÁLNE VYCVIČENÝCH NA
VYHĽADÁVANIE DROG, VÝBUŚNÍN, STRELNÝCH ZBRANÍ, TABAKOVÝCH
VÝROBKOV, MŔTVOL, NA ZÁCHRANÁRSKE
PRÁCE, VYHĽADÁVANIE
HORĽAVÝCH LÁTOK A METÓDU PACHOVÝCH KONZERV

Čl. 48
Všeobecné ustanovenia
(1) Pred vykonávaním disciplíny psovod nahlási preskúšavajúcemu spôsob označenia
predmetu vzorky alebo osoby psom. Označenie môže byť ľubovoľné podľa cviku alebo druhu
udania vzorky (sadnutím, ľahnutím, v stoji, štekaním, hrabaním alebo kombinovane). Pri
označovaní vzorky výbušnín alebo osoby nie je možný žiadny fyzický kontakt so vzorkou, resp.
s osobou.
(2) Pri prehľadávaní terénu, objektu (budovy, miestnosti), dopravného prostriedku a vodnej
plochy je časový limit 15 minút. Pes pri prehľadávaní jednotlivých priestorov postupuje
systematicky, podľa povelov a posunkov psovoda. Psovod postupuje v smere, ktorý si určí sám.
Cvik sa hodnotí 50 bodmi.
(3) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie alebo predmet, osobu a určenú vzorku
nevyhľadá v stanovenom časovom limite.
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(4) Pri cvikoch vyhľadávania a označenia osoby po vypracovaní pachovej stopy sa čiastkové
body nestrhávajú. Je to samostatná práca psovoda a psa.
(5) Pri vykonávaní cviku vyhľadávania v dopravných prostriedkoch, skúšajúci určí druh
dopravného prostriedku.
(6) Pri vstupných previerkach musí pes dosiahnuť 70 % úspešnosti z cvikov poslušnosti
špeciálnych prác, aby splnil podmienky základného minima.
(7) Pri záverečných previerkach musí pes dosiahnuť 70 % úspešnosti z cvikov poslušnosti
a 70 % zo špeciálnych prác, aby mu mohla byť priznaná kategória. Platnosť udelenej kategórie
je u psa cvičeného na vyhľadávanie a označovanie výbušnín a strelných zbraní 18 mesiacov
a u psa cvičeného na ostatné špeciálne práce 24 mesiacov odo dňa priznania. Do uplynutia tejto
doby musí byť pes znovu preskúšaný skúšobnou komisiou, spravidla v rámci kondičného kurzu
alebo zborom rozhodcov na policajných súťažiach uvedených v čl. 2 ods. 6 tohto skúšobného
poriadku.

Čl. 49
Špeciálne práce psov a ich hodnotenie
(1) Účelom kritérií je zjednotiť hodnotenie činnosti psovoda a práce psa počas vykonávania
špeciálnych prác a určiť rozdiel vo vykonávaní jednotlivých disciplín bodovým hodnotením. Na
základe bodového hodnotenia jednotlivých cvikov, časti jednotlivých previerok a dosiahnutého
počtu bodov sa stanoví bodové hodnotenie činnosti psovoda a výkonu psa, ktoré sú v evidenčnej
knižke psa vyjadrené výcvikovou známkou.
(2) Špeciálne práce psovoda so psom rozdeľujeme na :
a) vyhľadávanie drog,
b) vyhľadávanie výbušnín,
c) vyhľadávanie strelných zbraní,
d) vyhľadávanie tabakových výrobkov,
e) vyhľadávanie mŕtvol,
f) záchranársku činnosť,
g) vyhľadávanie horľavých látok,
h) identifikáciu osôb a vecí metódou pachových konzerv.
(3) Celkové hodnotenie psovoda so psom sa skladá z hodnotenia cvikov poslušnosti a
príslušnej špecializácie psa. Cviky poslušnosti psa špecialistu musia obsahovať :
a) privolanie psa,
b) vodenie psa pri nohe a obraty psa za pochodu, na vôdzke alebo bez vôdzky,
c) cviky pri nohe psovoda, ,,SADNI!”, ,,ĽAHNI!”, ,,VSTAŇ!”,
d) aport voľný s aportovacou činkou ( ďalej len „ APORT ” ),
e) štekanie psa na povel,
f) odloženie psa v ľahu na 5 minút na vzdialenosť 25 metrov, psovod nie je v úkryte,
g) chôdzu po rebríku a kladine, tam a späť,
h) prekonávanie atypických prekážok, tam a späť,
i) prechod skupinou osôb,
j) reakciu na streľbu áno - nie.
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(4) Cviky poslušnosti špeciálnej kynológie s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 9,
10, 11, 12 a 13 tohto pokynu.
(5) Špeciálne práce s bodovým ohodnotením sú uvedené v prílohe č. 9, 10, 11, 12 a 13 tohto
pokynu.

Čl. 50
Privolanie psa
(1) Pes musí za rôznych podmienok okamžite upustiť od inej činnosti, reagovať na povel
a posunok „KU MNE !“ a najkratším smerom pribehnúť pred psovoda, bez povelu predsadnúť
a na povel „ K NOHE !“ rýchlo a presne sadnúť k ľavej nohe psovoda. Cvik sa hodnotí
10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý sa od psovoda nevzdiali minimálne na 10 metrov, alebo
od psovoda utečie a nemožno ho privolať.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za každý opakovaný povel
b) ak pes cvik vykonáva pomaly a neochotne
c) ak pes po pribehnutí nepredsadne alebo zaujme nepredpísanú polohu
d) ak pes nesprávne zaujme polohu pri ľavej nohe

2 body
5 bodov
2 body
1 bod.

Čl. 51
Vodenie psa pri nohe a obraty na mieste a za pochodu
(1) Pes presne nasleduje psovoda pri chôdzi, pokluse, pri zmenách smeru pochodu psovoda.
Psovod dáva psovi povel „K NOHE !“ pri vykročení, pri zmene smeru alebo zmene pohybového
rytmu, pri zastavení, obratoch na mieste a podobne. Pri vstupných previerkach v základných a
doškoľovacích kurzoch sa cvik vykonáva s vôdzkou, pri kondičných kurzoch bez vôdzky. Cvik
sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie alebo je neovládateľný.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za každý opakovaný povel
b) ak pes cvik vykonáva nepresne
c) ak pes cvik vykonáva pomaly a neochotne

2 body
3 body
5 bodov.

Čl. 52
Cviky pri nohe psovoda
(1) Pri tomto cviku sa požaduje, aby pes na daný povel, posunok psovoda, rýchlo a presne
zaujal polohu v sede, ľahu alebo v stoji. Cviky sa vykonávajú v základnom postoji psovoda, pri
jeho ľavej nohe. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
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(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie alebo je neovládateľný.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za každý opakovaný povel
b) pes cviky vykonáva neochotne
c) psovod fyzicky napomáha psovi
d) za každý nevykonaný cvik

1 bod
3 body
3 body
3 body.

Čl. 53
Aport voľný
(1) Pes na povel „APORT !“ a posunok rýchlo a najkratším smerom vybehne pre aport
(hmotnosť drevenej aportovacej činky určí skúšajúci s ohľadom na plemeno psa), bez váhania ho
uchopí, najkratším smerom sa vráti k psovodovi a bez povelu predsadne. Pes na povel „PUSŤ
!“ odovzdá aport psovodovi a na ďalší povel rýchlo a presne prisadne k ľavej nohe psovoda.
Cvik sa hodnotí 15 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý aport psovodovi neprinesie alebo po príchode k psovodovi
na povel „PUSŤ !“ aport nechce odovzdať.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za každý opakovaný povel
b) ak pes vyrazí pre aport bez povelu
c) ak pes aport prekusuje a hrá sa s ním
d) ak pes aport púšťa ale bez povelu ho uchopí
e) ak pes aport pustí po príchode k psovodovi

2 body
2 body
5 bodov
3 body
3 body.

Čl. 54
Štekanie psa na povel
(1) Pes na povel „ŠTEKAJ !“ v spojení s posunkom musí okamžite začať aktívne štekať
v sede pri ľavej nohe psovoda a na ďalší povel v štekaní prestať. Podnetom pre štekanie psa musí
byť pri cvikoch poslušnosti výlučne povel a posunok psovoda. Na daný povel musí pes
minimálne 3 krát zaštekať, nesmie meniť svoju základnú polohu. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý na daný povel a posunok nezašteká alebo je ku štekaniu
fyzicky nútený.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za každý opakovaný povel
b) ak pes v štekaní na povel neprestane
c) ak pes zmení polohu
d) ak pes šteká váhavo, neochotne

2 body
2 body
2 body
4 body.
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Čl. 55
Odloženie psa v ľahu
(1) Pes na povel „ĽAHNI !“ a posunok i za sťažených podmienok musí zostať 5 minút na
mieste, kde ho psovod odložil. Nesmie zmeniť polohu až do príchodu psovoda. Pri tomto cviku
sa nepožaduje presná poloha psa, môže si ľahnúť na pravú alebo ľavú stranu. Počas odloženia
nesmie byť pri psovi ponechaný žiadny predmet. Psovod je od psa vzdialený 25 metrov a nie je v
úkryte. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý z miesta odloženia odíde.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za priame ovplyvňovanie psa, aby zostal na mieste
b) ak pes pri odložení šteká alebo zmení polohu

8 bodov
2 body.

Čl. 56
Prekonávanie atypických prekážok
(1) Pes na daný povel a posunok musí rýchlo prekonať určené prekážky a na ďalší povel sa
vrátiť ku psovodovi. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý určené prekážky neprekoná tam a späť, utečie alebo mu
psovod fyzicky napomáha.
(3) Čiastkové body sa neodpočítavajú.

Čl. 57
Chôdza po rebríku a kladine
(1) Pes na daný povel a posunok musí plynulo prekonať rebrík a kladinu tam a späť,
predsadnúť pred psovoda a na ďalší povel presne sadnúť k ľavej nohe psovoda. Cvik sa hodnotí
15 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od rebríka utečie alebo cvik nevykoná.

(3) Čiastkové body sa odpočítavajú :
a) za každý opakovaný povel
b) ak pes bez povelu vyráža
c) za každú vynechanú priečku na rebríku (okrem spodnej priečky) alebo
zoskok
d) ak pes prekoná rebrík a kladinu len jedným smerom
e) ak pes na kladine je neistý a bojazlivý
f) za nesprávne predsadnutie alebo sadnutie k ľavej nohe psovoda
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2 body
1 bod
1 bod
7 bodov
3 body
1 bod.

Čl. 58
Prechod skupinou osôb
(1) Pes sa voľne pohybuje v skupine osôb, pričom zostane voči ním ľahostajný a nenapadá
ich. Cvik sa hodnotí 10 bodmi.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý v skupine osôb prejavuje značnú bojazlivosť alebo osoby
napadá.
(1) Čiastkové body sa neodpočítavajú.

Čl. 59
Reakcia na streľbu
(1) Tento cvik sa vykonáva pri cviku odloženie psa. Pes musí pri streľbe zo služobnej pištole
zotrvať na mieste odloženia.
(2) Tento cvik sa hodnotí áno – nie.

Čl. 60
Špeciálne práce
(1) Vstupné previerky na vyhľadávanie drog, výbušnín, strelných zbraní, tabakových
výrobkov a horľavých látok spočívajú vo vyhľadávaní a označení predmetu v objektoch
(miestnostiach), v teréne a v dopravných prostriedkoch.
(2) Priebežné a záverečné previerky na vyhľadávanie drog, výbušnín, strelných zbraní,
tabakových výrobkov a horľavých látok spočívajú vo vyhľadávaní a označení vzorky
v objektoch (miestnostiach), v teréne a v dopravných prostriedkoch.
(3) Vstupné previerky vyhľadávania mŕtvol spočívajú vo vyhľadávaní a označení predmetu
v objektoch (budovách), v teréne a na vodných plochách.
(4) Priebežné a záverečné previerky vyhľadávania mŕtvol spočívajú vo vyhľadávaní
označení vzorky v objektoch (budovách), v teréne a na vodných plochách.

a

(5) Vstupné previerky na záchranársku činnosť sa vykonávajú vyhľadávaním a označením
osoby (vlastného psovoda) v teréne, objektoch (budovách), v dopravných prostriedkoch a
vypracovaním pachovej stopy (vlastného psovoda).
(6) Priebežné a záverečné previerky na záchranársku činnosť sa vykonávajú vyhľadávaním a
označením osoby v teréne, objektoch (budovách), v dopravných prostriedkoch a vyhľadávaním
a označením osoby po vypracovaní pachovej stopy.
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Čl. 61
Vyhľadávanie a označenie drog a tabakových výrobkov
(1) Vyhľadávanie a označenie drog a tabakových výrobkov sa vykoná v časovom limite
15 minút. Cvik sa hodnotí 50 bodmi. Cviky týchto špeciálnych prác s bodovým hodnotením sú
uvedené v prílohe č. 9 tohto pokynu.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie, určenú vzorku nevyhľadá
v stanovenom časovom limite. Pred vykonaním disciplíny psovod nahlási preskúšajúcemu
spôsob ako pes označuje vzorku.

(3) Čiastkové body sa odpočítavajú ak :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pes vykonáva prehľadávanie priestorov s malým záujmom
pes reaguje pri prehľadávaní priestorov na rušivé podnety
pes falošne označuje miesta
pes prejde miesto úkrytu vzorky bez označenia
pes nepresvedčivo označí miesto úkrytu vzorky
pes miesto nálezu vzorky neoznačuje nahláseným spôsobom

10 bodov
5 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov.

Čl. 62
Vyhľadávanie a označenie výbušnín a strelných zbraní
(1) Vyhľadávanie a označenie výbušnín a strelných zbraní sa vykonáva v časovom limite
15 minút. Cvik sa hodnotí 50 bodmi. Cviky týchto prác s bodovým hodnotením sú uvedené
v prílohe č. 9 tohto pokynu.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie, určenú vzorku nevyhľadá
v stanovenom časovom limite alebo sa s ňou fyzicky kontaktuje. Pred vykonaním disciplíny
psovod nahlási preskúšajúcemu spôsob akým pes vzorku označuje.

(3) Čiastkové body sa odpočítavajú ak :
a) pes vykonáva prehľadávanie priestorov s malým záujmom
b) pes reaguje pri prehľadávaní priestorov na rušivé podnety
c) pes falošne označuje miesta
d) pes prejde miesto úkrytu vzorky bez označenia
e) pes nepresvedčivo označí miesto úkrytu vzorky
f) pes miesto nálezu vzorky neoznačuje nahláseným spôsobom
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10 bodov
5 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov.

Čl. 63
Vyhľadávanie a označenie mŕtvol a záchranárska činnosť
(1) Na vyhľadávanie a označenie mŕtvolného pachu a na záchranársku činnosť je
stanovený časový limit 15 minút. Cvik sa hodnotí 50 bodmi. Cviky týchto prác s bodovým
hodnotením sú uvedené v prílohe č. 11 a 12 tohto pokynu.
(2) Žiadny bod neobdrží pes, ktorý od psovoda utečie, určený predmet, vzorku a osobu
nevyhľadá v stanovenom časovom limite alebo je do vody nútený. Pes po nájdení osoby sa s
touto osobou fyzicky nekontaktuje. Pred vykonaním disciplíny psovod nahlási preskúšajúcemu
spôsob, akým pes vzorku alebo osobu označuje.
(3) Čiastkové body sa odpočítavajú ak :
a) pes vykonáva prehľadávanie priestorov s malým záujmom
b) pes reaguje pri prehľadávaní priestorov na rušivé podnety
c) pes falošne označuje miesta
d) pes prejde miesto úkrytu bez označenia
e) pes nepresvedčivo označuje miesto
f) pes miesto nálezu neoznačuje nahláseným spôsobom

10 bodov
5 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov.

(4) Pri cviku nájdenia osoby po vypracovaní pachovej stopy sa čiastkové body nestrhávajú.

Čl. 64
Vyhľadávanie horľavých látok
(1) Na vyhľadávanie horľavých látok zapríčiňujúcich vznik požiaru sa používa vycvičený
pes, ktorý je schopný vyhľadať na požiarisku stopy horľavých látok. Úlohou psa je označiť
miesta, kde sa nachádzajú zvyšky horľavých látok, preveriť osoby a vyhľadať predmety, ktoré sa
v blízkosti miesta požiaru nachádzajú.
(2) Vyhľadávanie horľavých látok sa vykonáva v časovom limite 15 minút. Cvik sa
hodnotí 50 bodmi. Cviky s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 10 tohto pokynu.
(3) Pes, ktorý miesto aplikácie horľavej látky v stanovenom časovom limite nevyhľadá alebo
od psovoda utečie, neobdrží žiadny bod.

(4) Čiastkové body sa odpočítavajú ak :
a) pes vykonáva prehľadávanie miesta s malým záujmom
b) pes reaguje pri prehľadávaní miesta na rušivé podnety
c) pes falošne označuje miesta
d) pes prejde miesto aplikácie horľavej látky bez označenia
e) pes miesto aplikácie označuje nepresvedčivo
f) pes miesto nálezu označí nenahláseným spôsobom
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10 bodov
5 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov.

Čl. 65
Stupeň vycvičenosti a kategória psa metódy pachových konzerv
(1) Pes špecialista pre metódu pachových konzerv (ďalej len „MPK“) je vycvičený na
porovnávanie pachových stôp, odobratých predpísaným spôsobom z miesta činu. Cviky
poslušnosti a špeciálnych prác s bodovým hodnotením sú uvedené v prílohe č. 13 tohoto pokynu.
Každý pes, ktorý sa využíva na MPK musí mať absolvovaný základný špeciálny kurz a platnú
kategóriu.
(2) Psovi bude na záverečných previerkach základného kurzu MPK udelená kategória, ak
získa minimálne 70 % bodového hodnotenia z cvikov poslušnosti uvedených v prílohe č. 13
tohoto pokynu a plný počet bodov z porovnávania pachových konzerv podľa jednotlivých
druhov špeciálnych kurzov MPK.

(3) Platnosť udelenej kategórie MPK je stanovená na 24 mesiacov. Po uplynutí tejto doby
musí byť každý pes znova preskúšaný skúšobnou komisiou, spravidla v rámci kondičného
kurzu MPK.

Čl. 66
Bodové hodnotenie a výcvikové známky psov
(1) Na základe bodového hodnotenia činnosti psovoda a výkonu psa na záverečných
previerkach inštruktážneho, základného, doškoľovacieho a kondičného kurzu sa stanoví
príslušný počet bodov získaných za cviky poslušnosti, obrany, vypracovanie pachovej stopy,
klasických špeciálnych prác a špeciálnych prác, ktorý sa vyjadrí zodpovedajúcou výcvikovou
známkou z disciplíny dosahujúcej :

a) 100 bodov :

90 – 100
80 – 89
70 – 79
0 – 69

výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý

b) 140 bodov :

126 – 140
112 – 125
98 – 111
0 – 97

výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý

c) 150 bodov :

135 – 150
120 – 134
105 – 119
0 – 104
180 – 200
160 – 179
140 – 159
0 - 139

výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý
výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý

d) 200 bodov :

35

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

e) 240 bodov :

216 – 240
192 – 215
168 – 191
0 - 167

výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý

f) 250 bodov :

225 – 250
200 – 224
175 – 199
0 - 174

výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý

g) 300 bodov :

270 – 300
240 – 269
210 – 239
0 - 209

výborný
veľmi dobrý
dobrý (70 %)
neuspokojivý

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 67
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Zrušuje sa Zbierka pokynov riaditeľa odboru kynológie Prezídia Policajného zboru č. 2/1999
Skúšobný poriadok pre posudzovanie výkonu služobných psov a činnosti psovodov Policajného
zboru zo dňa 15. 12. 1999.

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2005
Č. p. : PPZ – 145/ OK– 01– 2005

Riaditeľ
odboru kynológie Prezídia PZ
plk. RNDr. Vladimír Ďurišin

Dostanú : odbor kynológie Prezídia PZ, všetky KR PZ, OR PZ, ÚHCP P PZ, RHCP PZ,
OHP Sobrance, ÚOU P PZ, ÚOÚČ a DM MV SR, HZS MV SR
Na vedomie : Kancelária prezidenta PZ, Akadémia PZ, SOŠ PZ
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Príloha č. 1 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
Z Á K L A D N É M I N I M U M (ZM)
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa.

Názov kurzu

Cviky Z M
Privolanie psa za
pohybu, k nohe

Bodové hodnotenie
10

Ovládanie na vôdzke

10

Štekanie na povel

10

Aport voľný

10

Odloženie na 5 minút

10

Prieskum terénu (30x50
metrov)

10

Označenie pomocníka
Ochrana psovoda
Zadržanie pomocníka hladké
Rozvíjanie agresivity na
kolíku
Odolnosť voči úderu, po
zákuse
Vlastná stopa v teréne
15minút stará,
150 metrov dlhá,
1 x lomená v pravom
uhle, ukončená
predmetom

10
10
10
10
áno
nie

50

Reakcia na streľbu

áno
nie

SPOLU

150

Dátum :

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 2 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
C V I K Y P O S L U Š N O S T I (H 1)
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti
Privolanie psa s predsad.
Vodenie pri nohe, obraty
na mieste a za pochodu
na vôdzke
Cviky pri nohe psovoda
sadni, ľahni, vstaň, na
vôdzke
Aport voľný, predmet
psovoda
Štekanie na povel pri
nohe psovoda na vôdzke
Odloženie psa v ľahu na
5 minút na vzdialenosť
25 metrov psovod nie je
v úkryte
Skok cez prekážku
1meter vysokú, tam a
späť
Chôdza po kladine,
jedným smerom
Skok šplhom cez kolmú
prekážku prekážku 180
centimetrov vysokú
alebo prekážku tvaru
„A“, tam a späť
Prekonávanie
atypických prekážok
jedným smerom
Reakcia na streľbu
SPOLU

Dátum:

Bodové hodnoten ie
10
10

10
10
10

10

10
10

10

10
áno
nie
100
Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 3 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
C V I K Y P O S L U Š N O S T I (H 2)
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti
Privolanie psa s
predsadnutím
Vodenie pri nohe, obraty
na mieste a za pochodu
bez vôdzky
Cviky sadni, ľahni, vstaň
1 meter pred psovodom
Skok cez 1 meter vysokú
prekážku s aportom
Štekanie na povel v stoji
1 meter pred psovodom
Odloženie psa v ľahu na
5 minút, na vzdialenosť
50 metrov, psovod nie je v
úkryte
Skok cez priekopu 3 metre
širokú, jedným smerom
chôdza po rebríku a
kladine, jedným smerom
Skok šplhom cez kolmú
prekážku, 180 centimetrov
vysokú, tam a späť
Prekonávanie atypických
prekážok jedným smerom

Bodové hodnotenie
10
10
10
10
10

10

10
10
10
10

Reakcia na streľbu

áno
nie

SPOLU

100

Dátum :

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 4 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
C V I K Y P O S L U Š N O S T I (H 3)
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti
Privolanie psa s
predsadnutím
Vodenie pri nohe, obraty
na mieste a za pochodu
bez vôdzky
Sadni, ľahni, vstaň,
10 meter pred psovodom
Odloženie za pochodu v
sede
Štekanie na povel
v ľahu, 10 metrov pred
psovodom
Odloženie psa v ľahu na
5 minút, na vzdialenosť
25 metrov, psovod v
úkryte
Skok cez priekopu
3 metre širokú smerom
tam
Chôdza po rebríku a
kladine, tam a späť
Skok šplhom cez kolmú
prekážku, 180
centimetrov vysokú
s aportom, tam a späť
Vysielanie psa vpred na
vzdialenosť 50 metrov

Bodové hodnotenie
10
10
10
10
10

10

10
10

10

10

Reakcia na streľbu

áno
nie

SPOLU

100

Dátum :

Podpis skúšajúceho:
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Príloha č. 5 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
OBRANNÉ PRÁCE
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Obranné práce
Vyhľadanie ukrytej
osoby v teréne
Vyhľadanie ukrytej
osoby v objekte
Stráženie pri
prehliadke osoby
Eskorta zadržanej
osoby
Hladké zadržanie
na 50 metrov
Nočné zadržanie
na 50 metrov
Zadržanie s protiútokom
na 100 metrov
Zadržanie s náhubkom
na 50 metrov
Obrana psovoda
Zákroky v miestnosti
a likvidácia výtržnosti
Avizácia na mieste alebo
za pohybu
SPOLU

Dátum :

Bodové hodnotenie
20
20
5
5
30
30
60
25
15
20
10
240

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 6 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
PACHOVÉ PRÁCE H1
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Pachové práce
Pachová stopa vo
frekvencii
Pachová stopa v teréne
na presnosť
SPOLU

Dátum :

Bodové hodnotenie
100
100
200

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 7 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
PACHOVÉ PRÁCE H2 a H3
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Pachové práce
Pachová stopa vo
frekvencii
Pachová stopa v teréne
na presnosť
Vyhľadanie
vystrelených
nábojníc
Vyhľadanie predmetov
v teréne 50x50 metrov
SPOLU

Dátum :

Bodové hodnotenie
100
100
20
30
250

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 8 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
KLASICKÁ KYNOLÓGIA
KLASICKÉ ŠPECIÁLNE PACHOVÉ PRÁCE
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Pachové práce
Vyhľadanie osoby v
dopravnom prostriedku
Označenie osoby z
predmetu
Označenie osoby zo
stopy
Vyhľadanie stopy z
predmetu
SPOLU

Dátum :

Bodové hodnotenie
20
30
30
20
100

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 9 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
ŠPECIÁLNA KYNOLÓGIA – ŠPECIÁLNE PRÁCE
vyhľadávanie drog, výbušnín, strelných zbraní
a tabakových výrobkov
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti

Bodové hodnotenie

Privolanie psa

10

Vodenie psa pri nohe,
obraty na mieste a za
pochodu

10

Cviky pri nohe psovoda

10

Aport voľný

15

Štekanie na povel

10

Odloženie psa v ľahu na
vzdialenosť 25 metrov na
5 minút
Prekonávanie atypických
prekážok
Chôdza po rebríku a
kladine, tam a späť

10
10
15

Prechod skupinou osôb

10

Reakcia na streľbu

áno
nie

Spolu

100

Špeciálne práce
Prieskum terénu
a vyhľadanie vzorky
Prieskum objektu
a vyhľadanie vzorky
Prieskum dopravného
prostriedku a vyhľadanie
vzorky

Bodové hodnotenie
50
50
50

Spolu

150

CELKOM

250

Dátum :

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 10 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
ŠPECIÁLNA KYNOLÓGIA - ŠPECIÁLNE PRÁCE
vyhľadávanie horľavých látok
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti

Bodové hodnotenie

Privolanie psa

10

Vodenie psa pri nohe,
obraty na mieste a za
pochodu

10

Cviky pri nohe psovoda

10

Aport voľný

15

Štekanie na povel

10

Odloženie psa v ľahu na
vzdialenosť 25 metrov na
5 minút
Chôdza po rebríku a
kladine, tam a späť
Prekonávanie atypických
prekážok, tam a späť
Prechod skupinou osôb
Reakcia na streľbu
Spolu
Špeciálne práce
Prieskum terénu
a vyhľadanie vzorky
Prieskum objektu
a vyhľadanie vzorky
Prieskum dopr. prostr.
a vyhľadanie vzorky

10
15
10
10
áno
nie
100
Bodové hodnotenie
50
50
50

Spolu

150

CELKOM

250

Dátum :

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 11 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
ŠPECIÁLNA KYNOLÓGIA - ŠPECIÁLNE PRÁCE
vyhľadávanie mŕtvol
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti

Bodové hodnotenie

Privolanie psa

10

Vodenie psa pri nohe,
obraty na mieste a za
pochodu

10

Cviky pri nohe psovoda

10

Aport voľný

15

Štekanie na povel

10

Odloženie psa v ľahu na
vzdialenosť 25 metrov
na 5 minút
Chôdza po rebríku a
kladine, tam a späť
Prekonávanie atypických
prekážok, tam a späť
Prechod skupinou osôb
Reakcia na streľbu
Spolu
Špeciálne práce
Prieskum terénu, označ.
predmetu, vzorky
Prieskum objektu, označ.
predmetu, vzorky
Prieskum vodných
priestorov, označenie
premetu, vzorky

10
15
10
10
áno
nie
100
Bodové hodnotenie
50
50
50

Spolu

150

CELKOM

250

Dátum :

Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 12 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
ŠPECIÁLNA KYNOLÓGIA - ŠPECIÁLNE PRÁCE
záchranárske práce
Hodnosť, meno a priezvisko psovoda, meno a ev. č. psa

Názov kurzu

Cviky poslušnosti
Privolanie psa
Vodenie psa pri nohe,
obraty na mieste a za
pochodu

Bodové hodnotenie
10
10

Cviky pri nohe psovoda

10

Aport voľný

15

Štekanie na povel
Odloženie psa v ľahu na
vzdialenosť 25 metrov
na 5 minút
Chôdza po rebríku a
kladine, tam a späť
Prekonávanie atypických
prekážok, tam a späť
Prechod skupinou osob

10

Reakcia na streľbu
Spolu
Špeciálne práce
Prieskum terénu,
označenie osoby
Prieskum objektu,
označenie miesta osoby
Prieskum dopr. prostr.
označ. miesta osoby
Vypracovanie vlast.pach.
stopy psovoda, označ.
miesta osoby po vyprac.
cudzej pachovej stopy
Spolu
CELKOM
Dátum :

10
15
10
10
áno
nie
100
Bodové hodnotenie
50
50
50

50
200
300
Podpis skúšajúceho :
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Príloha č. 13 k ZP R OK P PZ č. 1/2005
ŠPECIÁLNE PRÁCE
metóda pachových konzerv
Hodnosť, meno, priezvisko, ČOZ psovoda
Meno a evidenčné číslo psa
Cviky poslušnosti

Bodové hodnotenie

Privolanie psa

10

Cviky pri nohe psovoda
sadni, ľahni, vstaň

10

Odloženie psa na 5 minút

10

Správanie sa psa v cudzom
objekte

10

SPOLU

40

Špeciálne práce
Pričuchávanie k pohárom
s mäsovou vzorkou
60
/ nástup - základný kurz
MPK/
Vyhľadávanie cudzej PPS
a PS medzi cudzími PS
100
/ukončenie - základný kurz
MPK/
Vyhľadávanie jednej
mäsovej vzorky v rade
60
pohárov
/nástup - doškoľovací kurz
MPK/
Vyhľadávanie cudzej PPS
a PS medzi cudzími PS
100
/ukončenie - doškoľovací kurz
MPK/
Vyhľadávanie cudzej PPS
60
a PS medzi cudzími PS
/nástup - kondičný kurz MPK/
Vyhľadávanie cudzej PPS
a PS medzi cudzími PS
100
/ukončenie - kondičný kurz
MPK/
S P O LU /pri nástupe/
C E L K O M /pri ukončení/

100
140

Dátum :

Podpis skúšajúceho :
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Poznámka

Hodnotenie

