
      Príloha č.7 

      K metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície  

      VP TN – 2 / 129 – 193 / 2017 

 

KATEGÓRIA HLIADKOVÉHO PSA VP „H/VP-1“ 
 

PACHOVÉ PRÁCE 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 15min. stará, s označeným nášľapom, 200 

krokov dlhá s 1 výraznou zmenou smeru, s označením predmetu na konci stopy, čas 

vypracovania 10min. 

celkom 50 bodov  

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 

- privolanie (jeden z troch spôsobov) (ZP)      20 bodov 

- chôdza pri nohe na vôdzke, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  10 bodov 

- polohy psa pri nohe psovoda na vôdzke (ZP)     15 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „ľahni“ (ZP)    10 bodov 

- prekonanie troch prekážok na vôdzke (Z)     15 bodov 

- prekonanie tunela jedným smerom (ZP)      10 bodov 

- prenášanie psa psovodom na vzdialenosť 5m (Z)    10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 30 krokov od psa (chrtom ku psovi) (ZP)  10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 

 

CVIKY OBRANY 

- prieskum budovy (4 miestnosti, osoba skrytá), prípadne terénu  20x20m  10 bodov 

- označenie osoby         10 bodov 

- prehliadka zadržanej osoby (osoba v stoji)     10 bodov 

- eskorta zadržanej osoby (pes na vôdzke)      10 bodov 

- stretnutie s osobou (pes s náhubkom)      10 bodov 

- zamedzenie neoprávneného vstupu osoby do stráženého objektu,  

príp. budovy (pes s náhubkom)      10 bodov 

- ochrana psovoda pri pochôdzke       10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- blokovanie osoby na 10m (pes s náhubkom)      10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 10m v nočných podmienkach   10 bodov 

- avizácia osoby do 3m od trasy postupu psovoda so psom   10 bodov 

- zadržanie osoby v budove       10 bodov 

- zadržanie osoby na vzdialenosť 60m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)      30 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 150 bodov 

         

SPOLU ZA KATEGÓRIU  300 bodov   
 



KATEGÓRIA HLIADKOVÉHO PSA VP „H/VP-2“ 

 

PACHOVÉ PRÁCE 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 30min. stará, nášľap 3x3m, 600 krokov dlhá s 2 

výraznými zmenami smeru (pravouhlými lomami), 2 predmety (1na stope, 1na konci 

stopy), čas vypracovania 20min. 

celkom 100 bodov  

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 

- privolanie s predsadnutím (Z)       10 bodov 

- chôdza pri nohe bez vôdzky, obraty na mieste a za pochodu (Z)  10 bodov 

- taktický pohyb psa so psovodom na otvorenom priestranstve (Z)  10 bodov 

- polohy psa pred psovodom (Z)       10 bodov 

- aport voľný (predmet psovoda) (Z)      10 bodov 

- štekanie pri nohe (Z)        10 bodov 

- plazenie psovoda so psom (Z)       10 bodov 

- prekonanie kladiny nízkej oboma smermi, psovod na mieste (Z)  10 bodov 

- prekonanie tunela jedným smerom (Z)      10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 50 krokov od psa v úkryte (Z)   10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 

 

CVIKY OBRANY 

- prieskum terénu 50x50m,  

príp. dopravného prostriedku (osoba skrytá), čas 10min   20 bodov 

- označenie osoby, odvolanie od osoby      10 bodov 

- prehliadka zadržanej osoby (osoba v ľahu)     10 bodov 

- eskorta zadržanej osoby bez vôdzky      10 bodov 

- prepad psovoda eskortovanou osobou      10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- stretnutie so skupinou osôb (min.3) (pes s náhubkom)    10 bodov 

- ochrana psovoda pri pochôdzke (od chrbta psovoda)    10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- blokovanie osoby na 20m, pes s náhubkom, odvolanie od osoby  10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 20m v nočných podmienkach   10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- avizácia osoby do 5m od trasy postupu      10 bodov 

- vyhľadanie a zadržanie osoby v budove      20 bodov 

- zadržanie osoby na vzdialenosť 80m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)      50 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 200 bodov 

 

        SPOLU ZA KATEGÓRIU  400 bodov   



KATEGÓRIA HLIADKOVÉHO PSA VP „H/VP-3“ 
 

 

PACHOVÉ PRÁCE 

 

- praktická stopa cudzej osoby, minimálne 120min. stará, v nášľape vyhľadanie predmetu 

osoby v priestore 5x5m, 800 krokov dlhá s 3 zmeny smeru, 3 predmety (2na stope, 1na 

konci stopy – rozlišovanie osoby z predmetu, čas vypracovania 25min.  

          100 bodov 

 

- vyhľadanie 3 rôznych predmetov s pachom osoby v teréne o rozmeroch 20x20m, pes 

označuje predmety zaľahnutím, štekaním alebo prinesením     

           50 bodov 

  celkom 150 bodov  

 

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 

 

- privolanie v základnom postoji „K NOHE!“ (P)     10 bodov 

- vysielanie psa do určeného smeru 50m so zastavením psa a privolaním (P) 10 bodov 

- polohy psa 10m pred psovodom (P)      10 bodov 

- aport skokom (ZP)           10 bodov 

- taktický pohyb psovoda so psom v budove, streľba psovoda (Z)  10 bodov 

- štekanie psa 10m pred psovodom (pes v ľahu) (P)    10 bodov 

- plazenie psa samostatne ku psovodovi 10m (P)      10 bodov 

- prekonanie vysokej kladiny s rebríkmi jedným smerom  (ZP)   10 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „sadni“ (Z)    10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 80 krokov od psa v úkryte (P)   10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 
 

 

CVIKY OBRANY 

 

- prieskum terénu 60x100m, 2 osoby (1 osoba skrytá, 1 vo výške), čas 20min 20 bodov 

- označenie osôb         20 bodov 

- prehliadka obidvoch osôb (osoby v rozdielnych polohách)   20 bodov 

- eskorta 2.označenej osoby bez vôdzky      10 bodov 

- prepad psovoda pri eskorte 1.zadržanou osobou     20 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- vyhľadanie a označenie ukrytej osoby v budove (cez rôzne prekážky)  20 bodov 

- vyhľadanie a označenie ukrytej osoby v dopravnom prostriedku  10 bodov 

- avizácia osoby do 10m od trasy postupu psovoda so psom,  

  pes pri voľnom pohybe v blízkosti psovoda (do 5m)  10 bodov 

 



- blokovanie 2 osôb na 20m (pes s náhubkom)     20 bodov 

odvolanie od blokovaných osôb        5 bodov 

- zadržanie osoby v budove, v tmavej miestnosti (cez rôzne prekážky)  10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 50m v nočných podmienkach   20 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- zadržanie osoby na vzdialenosť na 100m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)      30 bodov 

- útok druhej osoby na psa zo vzdialenosti 20m     20 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 250 bodov 

 

 

        SPOLU ZA KATEGÓRIU  500 bodov   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATEGÓRIA VŠESTRANÉHO PSA „VS-1“ 
 

 

PACHOVÉ PRÁCE 

 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 15min. stará, s označeným nášľapom, 200 

krokov dlhá, s jednou výraznou zmenou smeru, s označením predmetu na konci stopy, 

čas vypracovania 10min. 

celkom 50 bodov  

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 

 

- privolanie (jeden z troch spôsobov) (ZP)      20 bodov 

- chôdza pri nohe na vôdzke, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  20 bodov 

- polohy psa pri nohe psovoda na vôdzke (ZP)     15 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „ľahni“ (ZP)    10 bodov 

- prekonanie troch prekážok na vôdzke  (Z)     15 bodov 

- prenášanie psa psovodom na vzdialenosť 5m (Z)      5 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 30 krokov od psa (čelom ku psovi) (ZP)  15 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 

 

CVIKY OBRANY 

 

- stráženie na strážnom stanovišti       30 bodov 

- prieskum budovy (štyri miestnosti, osoba neukrytá),  

prípadne terénu 20x20m (pes s náhubkom)    20 bodov 

- označenie osoby         10 bodov 

- prehliadka zadržanej osoby (osoba v stoji)     10 bodov 

- eskorta zadržanej osoby na 10 metrov (pes na vôdzke)      5 bodov 

- stretnutie s osobou (pes s náhubkom)      10 bodov 

- ochrana psovoda pri pochôdzke, ovládateľnosť        10 b / P,N 

- blokovanie osoby na 10m (pes s náhubkom)     10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 10m v nočných podmienkach, ovládateľnosť 10 b / P,N 

- zadržanie v budove, ovládateľnosť        10 b / P,N 

- zadržanie osoby na vzdialenosť 60m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze), ovládateľnosť   25 b / P,N 

celkom 150 bodov 

        SPOLU ZA KATEGÓRIU  300 bodov   



KATEGÓRIA VŠESTRANÉHO PSA „VS-2“ 
 

 

PACHOVÉ PRÁCE 
 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 30min. stará, nášľap 2x2m, 400 krokov dlhá s 2 

výraznými zmenami smeru (pravouhlými lomami), 2 predmety (1 na konci stopy), čas 

vypracovania 15min. 

celkom 100 bodov  

  

CVIKY POSLUŠNOSTI 
 

- privolanie s predsadnutím (ZP)       10 bodov 

- chôdza pri nohe bez vôdzky, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  10 bodov 

- polohy psa pred psovodom (ZP)        10 bodov 

- aport voľný (predmet psovoda) (ZP)      10 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „ľahni“ bez vôdzky (ZP)   10 bodov 

- štekanie psa pri nohe psovoda (ZP)      10 bodov 

- plazenie psovoda so psom (Z)       10 bodov 

- prekonanie troch prekážok bez vôdzky (Z)     10 bodov 

- prenášanie psa psovodom cez prekážku bez vôdzky (Z)    10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 20 krokov od psa (skrytý) (ZP)   10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 

CVIKY OBRANY 
 

- stráženie na strážnom stanovišti       30 bodov 

- prieskum budovy,  

prípadne terénu 50x50m (osoba skrytá), čas 10minút   20 bodov 

- označenie osoby         20 bodov 

- prehliadka zadržanej osoby (osoba v ľahu)     10 bodov 

- eskorta zadržanej osoby bez vôdzky      10 bodov 

- stretnutie so skupinou osôb (min.3) (pes s náhubkom)    10 bodov 

- avizácia osoby do 5m od trasy postupu      20 bodov 

- blokovanie osoby na 20m, odvolanie od osoby, (pes s náhubkom)  20 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 20m v nočných podmienkach   10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- zadržanie v budove  (v 2.miestnosti cez prekážku)     10 bodov 

- zadržanie osoby na vzdialenosť 80m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)     30 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 200 bodov 

        SPOLU ZA KATEGÓRIU  400 bodov   



KATEGÓRIA VŠESTRANÉHO PSA „VS-3“ 
 

PACHOVÉ PRÁCE 
 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 60min. stará, nášľap v priestore 5x5m, 1000 

krokov dlhá s 3 výraznými zmenami smeru (pravouhlými a ostrými lomami), 3 predmety 

(2na stope, 1na konci stopy), čas vypracovania 20min. 

celkom 100 bodov  
  

CVIKY POSLUŠNOSTI 
 

- privolanie v základnom postoji „K NOHE!“ (P)     10 bodov 

- vysielanie psa do určeného smeru 50m so zastavením psa a privolaním (P) 10 bodov 

- polohy psa 10m pred psovodom (P)      10 bodov 

- aport skokom         10 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „sadni“       10 bodov 

- štekanie psa 10m pred psovodom (pes v ľahu) (P)    10 bodov 

- plazenie psa samostatne ku psovodovi 10m (P)     10 bodov 

- prekonanie kladiny s rebríkmi jedným smerom     10 bodov 

- prekonanie tunela jedným smerom       10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 80 krokov od psa v úkryte    10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 
 

CVIKY OBRANY 
 

- stráženie na strážnom stanovišti       20 bodov 

- prieskum terénu 60x100m, 2 osoby (1 osoba skrytá, 1 vo výške), čas 20min 20 bodov 

- označenie osôb          10 bodov 

- prehliadka obidvoch osôb (osoby v rozdielnych polohách)   10 bodov 

- eskorta 2.označenej osoby bez vôdzky      10 bodov 

- prepadnutie psovoda pri eskorte 1.zadržanou osobou    10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- avizácia osoby do 10m od trasy postupu      10 bodov 

- zadržanie osoby v budove, v tmavej miestnosti (cez rôzne prekážky)  10 bodov 

- blokovanie 2 osôb na 10m (pes s náhubkom)     10 bodov 

odvolanie od blokovaných osôb        5 bodov 

- hladké zadržanie 2 osôb s náhubkom na 10m     10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 50m v nočných podmienkach   20 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- zadržanie osoby na vzdialenosť 100m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)     40 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 200 bodov 
 

        SPOLU ZA KATEGÓRIU  400 bodov   



KATEGÓRIE ŠPECIÁLNYCH PSOV „Šp/V–1“, „Šp/D–1“, „Šp/Z–1“ 

(na detekciu výbušnín, drog alebo zbraní) 

 

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 

 

- privolanie (jeden z troch spôsobov) (ZP)      10 bodov 

- chôdza pri nohe psovoda na vôdzke (ZP)     10 bodov 

- polohy psa pri nohe psovoda na vôdzke (ZP)     10 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „ľahni“ (ZP)    10 bodov 

- prechod skupinou 4 osôb na vôdzke (ZP)        10 bodov 

- skok vysoký jedným smerom na vôdzke (ZP)     10 bodov 

- kladina nízka jedným smerom na vôdzke (ZP)     10 bodov 

- skok šplhom jedným smerom vôdzke (ZP)     10 bodov 

- prenášanie psa psovodom cez 0,5 metra vysokú prekážku (Z)   10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 30 krokov od psa (chrtom ku psovi) (ZP)  10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 

 

 

ŠPECIÁLNE CVIKY 

 

1. Vyhľadávanie a označenie detekovanej látky uloženej v dopravnom prostriedku,  

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)      50 bodov 

 

2.  Vyhľadávanie a označenie detekovanej látky uloženej vo voľnom priestranstve,  

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)       50 bodov 

 

3. Vyhľadávanie a označenie detekovanej látky uloženej v budove,  

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)       50 bodov 

 

4. Vyhľadávanie a označenie detekovanej látky uloženej v batožine,  

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)       50 bodov 

 

 

celkom 200 bodov 

 

 

SPOLU ZA KATEGÓRIU  300 bodov   

 

 

 
 



 

KATEGÓRIE ŠPECIÁLNYCH PSOV „Šp/V–2“, „Šp/D–2“, „Šp/Z–2“ 

(na detekciu výbušnín, drog alebo zbraní) 

 

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 

 

- privolanie s predsadnutím (ZP)       10 bodov 

- chôdza pri nohe psovoda bez vôdzky (ZP)     10 bodov 

- polohy psa pred psovodom (ZP)       10 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „sadni“ (ZP)    10 bodov 

- prekonanie tunela jedným smerom (ZP)        10 bodov 

- skok vysoký oboma smermi (ZP)      10 bodov 

- prekonanie vysokej kladiny s rebríkmi jedným smerom  (ZP)    10 bodov 

- prekonanie atypickej prekážky jedným smerom (ZP)    10 bodov 

- položenie psa do polohy ľahni na vzdialenosť 10m (ZP)   10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 30 krokov od psa v úkryte (ZP)   10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 

 

 

ŠPECIÁLNE CVIKY 

 

1. Vyhľadávanie a označenie dvoch detekovaných látok uložených v dopravných 

prostriedkoch,  

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)      50 bodov 

 

2.  Vyhľadávanie a označenie dvoch detekovaných látok uložených vo voľnom priestranstve,  

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)       50 bodov 

 

3. Vyhľadávanie a označenie dvoch detekovaných látok uložených v budove,  

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)       50 bodov 

 

4. Vyhľadávanie a označenie dvoch detekovaných látok uložených v batožinách,  

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)       50 bodov 

 

 

celkom 200 bodov 

 

 

SPOLU ZA KATEGÓRIU  300 bodov   



KATEGÓRIA PSOV SO ŠPECIÁLNYM VYUŽITÍM  

NA ZÁCHRANÁRSKE PRÁCE „Šp/R – 1“ 

 

PACHOVÉ PRÁCE 
 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 30min. stará, s označeným nášľapom 3x3m, 

v nášľape predmet kladača (vec-odev), 500 krokov dlhá, s dvomi výraznými zmenami 

smeru a 1 prechodom cez používanú komunikáciu, s označením ukrytého kladača na 

konci stopy, čas vypracovania 20min. 

 celkom 100 bodov  
 

CVIKY POSLUŠNOSTI 
 

- privolanie s predsadnutím (ZP)       10 bodov 

- chôdza pri nohe na vôdzke, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  10 bodov 

- prechod skupinou osôb (min. 4) so zastavením  (ZP)    10 bodov 

- polohy psa pri nohe psovoda na vôdzke (ZP)     10 bodov 

- položenie psa do polohy „ľahni“ na vzdialenosť 10m (ZP)     5 bodov 

- prekonanie troch prekážok na vôdzke  (Z)     10 bodov 

- skok psa do diaľky jedným smerom(prekonanie 1m širokej priekopy) (ZP)   5 bodov  

- prekonanie hojdačky (ZP)                    5 bodov 

- prekonanie pohyblivej lavičky (ZP)        5 bodov 

- plazenie psovoda so psom popod prekážku (ZP)    10 bodov 

- prenášanie psa psovodom a odovzdanie psa inej osobe (Z)     5 bodov 

- obliekanie psa do záchranárskeho postroja v časovom limite do 1 min (Z)   5 bodov 

- dlhodobé odloženie s vyrušením,  

psovod 30 krokov od psa (čelom ku psovi) (ZP)  10 bodov 

- reakcia na streľbu  (streľba počas chôdze)      V/N 

celkom 100 bodov 

 

ŠPECIÁLNE CVIKY 

 (jedna z cvikov bude vykonávaný v nočných podmienkach)  
 

1. Vyhľadávanie a označenie 0-2 ukrytých osôb (sediacej, príp. ležiacej) v nepriehľadnom  

teréne (v lese) na ploche do cca 250x250 metrov, pes nereaguje na rojnicu z ľudí 

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)      100 bodov 
 

2.  Vyhľadanie a označenie 0-2 ukrytých osôb v objekte (ruiny), časť objektu zadymený 

(horiaci) priestor 

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)       100 bodov 
 

3. Vyhľadanie a označenie 0-2 ukrytých osôb v 4ks dopravných prostriedkoch   

čas na vypracovanie: 15 minút (ZP)       50 bodov 

 

celkom 250 bodov 

SPOLU ZA KATEGÓRIU  450 bodov   



KATEGÓRIA PSOV SO ŠPECIÁLNYM VYUŽITÍM  

NA ZÁCHRANÁRSKE PRÁCE „Šp/R – 2“ 

 

PACHOVÉ PRÁCE 
 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 60min. stará, s vyhľadaním nášľapu z oblečenia 

osoby v priestore 3x3m, 1 000 krokov dlhá, so štyrmi výraznými zmenami smeru, 

prekrížená v jednom mieste druhou osobou, s prechodom cez frekventovaný úsek, s 

označením ukrytého kladača na konci stopy, čas vypracovania 30min. 

 celkom 100 bodov  

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 
 

- chôdza pri nohe bez vôdzky, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  10 bodov 

- prechod skupinou osôb (min. 4 so psami) so zastavením (ZP)   10 bodov 

- polohy psa pred psovodom (ZP)       10 bodov 

- zastavenie psa v pohybe (odhodený aport) do polohy „ľahni“ (ZP)  10 bodov 

- skok psa do diaľky jedným smerom(prekonanie 2m širokej priekopy) (ZP)   5 bodov  

- prekonanie atypickej prekážky oboma smermi, psovod na mieste (ZP)  10 bodov 

- plazenie psa samostatne ku psovodovi popod prekážku (ZP)   10 bodov 

- prekonanie tunela jedným smerom (ZP)        5 bodov 

- prekonanie kladiny vysokej s rebríkmi jedným smerom (ZP)   10 bodov  

- prenášanie psa psovodom, odovzdanie psa inej osobe,  

ktorá prekoná so psom 0,5m prekážku (Z)    10 bodov 

- dlhodobé odloženie s vyrušením, psovod v úkryte (ZP)    10 bodov 

- reakcia na streľbu  (streľba počas chôdze)      V/N 

celkom 100 bodov 

 

ŠPECIÁLNE CVIKY 

 (jedna z cvikov bude vykonávaný v nočných podmienkach)  
 

1. Vyhľadávanie a označenie 0-4 ukrytých osôb v nepriehľadnom teréne (v lese) na ploche do 

cca 500x500 metrov podľa dostupnosti terénu, časť terénu zadymená (príp. s ohňom), pes 

nereaguje na rojnicu ľudí so psami 

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)      100 bodov 
 

2.  Vyhľadanie a označenie 0-4 ukrytých osôb v objekte (ruiny), pes nereaguje na pohybujúce 

sa osoby (ďalších záchranárov), psovod si po prezretí objektu (ruiny) určí spôsob 

prehľadania a označenia   

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)       100 bodov 
 

3. Vyhľadanie a označenie 0-4 ukrytých osôb v 8ks dopravných prostriedkoch   

čas na vypracovanie: 25 minút (ZP)       50 bodov 

 

celkom 250 bodov 

         

SPOLU ZA KATEGÓRIU  450 bodov   



KATEGÓRIA PSA VP SO ŠPECIÁLNYM VYUŽITÍM  

NA OSOBITNÉ ÚČELY „Šp/O-1“ 
 

PACHOVÉ PRÁCE 
 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 15min. stará, s označeným nášľapom, 200 

krokov dlhá s 1 výraznou zmenou smeru, s označením predmetu na konci stopy, alebo 

s označením, príp. zadržaním osoby na konci stopy, čas vypracovania 10min. 

celkom 50 bodov  
 

CVIKY POSLUŠNOSTI 
 

- privolanie (jeden z troch spôsobov) (ZP)      10 bodov 

- chôdza pri nohe na vôdzke, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  10 bodov 

- taktický pohyb psa so psovodom na otvorenom priestranstve (ZP)   10 bodov 

- polohy psa pri nohe psovoda na vôdzke (ZP)     10 bodov 

- odloženie psa za pochodu do polohy „ľahni“ (ZP)    10 bodov 

- štekanie pri nohe psovoda (ZP)       10 bodov 

- prekonanie troch prekážok na vôdzke (Z)     10 bodov 

- prekonanie tunela jedným smerom (ZP)      10 bodov 

- prenášanie psa psovodom na vzdialenosť 5m (Z)    10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 30 krokov od psa (chrtom ku psovi) (ZP)  10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 
 

CVIKY OBRANY 
 

- prieskum budovy (3 miestnosti, osoba skrytá), prípadne terénu  20x20m  10 bodov 

- označenie osoby           5 bodov 

- prieskum dopravného prostriedku (osoba skrytá)    10 bodov 

- označenie osoby           5 bodov 

- prehliadka zadržanej osoby (osoba v ľahu)     10 bodov 

- eskorta zadržanej osoby (pes na vôdzke)      10 bodov 

- ochrana taktickej skupiny pri taktickom postupe  

 (v budove, príp. na voľnom priestranstve)     10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- zamedzenie neoprávneného vstupu osoby do stráženého objektu,  

príp. budovy (pes s náhubkom)      10 bodov 

- zadržanie osoby v úkryte        10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 10m v nočných podmienkach   10 bodov 

- avizácia osoby do 3m od trasy postupu taktickej skupiny   10 bodov 

- zadržanie osoby v budove s použitím imitačných prostriedkov   10 bodov 

- zadržanie osoby na vzdialenosť 60m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)      30 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 150 bodov 

       

   

SPOLU ZA KATEGÓRIU  300 bodov   



KATEGÓRIA PSA VP SO ŠPECIÁLNYM VYUŽITÍM  

NA OSOBITNÉ ÚČELY „Šp/O-2“ 
 

PACHOVÉ PRÁCE 

 
 

- praktická stopa cudzej osoby minimálne 30min. stará, s označeným nášľapom, 400 

krokov dlhá s 2 výraznými zmenami smeru, s označením predmetu na stope, 

s označením, príp. zadržaním osoby na konci stopy, čas vypracovania 15min. 

celkom 50 bodov  
 

 

CVIKY POSLUŠNOSTI 
 

 

- privolanie s predsadnutím (ZP)       10 bodov 

- chôdza pri nohe bez vôdzky, obraty na mieste a za pochodu (ZP)  10 bodov 

- taktický pohyb psovoda so psom v budove, streľba psovoda (ZP)  10 bodov 

- polohy psa pred psovodom (P)       10 bodov 

- prekonanie vysokej kladiny s rebríkmi jedným smerom  (ZP)   10 bodov 

- štekanie psa 10m pred psovodom (pes v ľahu) (ZP)    10 bodov 

- plazenie psovoda so psom (Z)       10 bodov 

- prenášanie psa psovodom cez 0,5 metra vysokú prekážku (Z)   10 bodov 

- prekonanie atypickej prekážky jedným smerom (ZP)    10 bodov 

- dlhodobé odloženie, psovod 50 krokov od psa v úkryte (ZP)   10 bodov 

- reakcia na streľbu         V/N 

celkom 100 bodov 
 

 

CVIKY OBRANY 
 

- prieskum terénu 60x100m, 2 osoby (1 osoba skrytá, 1 vo výške), čas 20min 20 bodov 

- označenie osôb         20 bodov 

- prieskum dopravného prostriedku cez prekážku (osoba skrytá)   10 bodov 

- označenie osoby           5 bodov 

- prehliadka zadržaných osôb (1 osoba v ľahu, jedna v stoji)   20 bodov 

- eskorta zadržanej osoby (pes bez vôdzky)     10 bodov 

- ochrana taktickej skupiny pri taktickom postupe  

 (v budove, príp. na voľnom priestranstve)     10 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

- zamedzenie neoprávneného vstupu skupiny osôb do stráženého objektu,  

príp. budovy (pes s náhubkom)      10 bodov 

- zadržanie osoby v úkryte (tmavá miestnosť)     10 bodov 

- hladké zadržanie osoby na 30m v nočných podmienkach   10 bodov 

- avizácia osoby do 10m od trasy postupu taktickej skupiny   10 bodov 

- zadržanie osoby v budove cez prekážky  

s použitím imitačných prostriedkov      10 bodov 



- zadržanie osoby na vzdialenosť na 100m s protiútokom,  

odolnosť psa (2 údery po záhryze)      25 bodov 

- útok druhej osoby na psa zo vzdialenosti 20m     20 bodov 

ovládateľnosť           5 bodov 

celkom 200 bodov 

       

   

SPOLU ZA KATEGÓRIU  350 bodov   

 

 

 

HODNOTENIE, ROZDELENIE BODOV + ZNÁMKY  

 

50 bodov       100 bodov 

50 – 48  výborný     100 – 96 výborný 

47 – 44 veľmi dobrý     95 – 90  veľmi dobrý 

43 – 40  dobrý      89 – 80  dobrý 

39 – 35  vyhovujúci     79 – 70 vyhovujúci 

34 – 0  nevyhovujúci     69 – 0  nevyhovujúci 

 

 

150 bodov       200 bodov 

150 – 141 výborný     200 – 191 výborný 

140 – 131 veľmi dobrý     190 – 181 veľmi dobrý 

130 – 121 dobrý      180 – 160 dobrý 

120 – 105 vyhovujúci     159 – 140 vyhovujúci 

104 – 0 nevyhovujúci     139 – 0 nevyhovujúci 

 

 

300 bodov       350 bodov 

300 – 286 výborný     350 – 335 výborný 

285 – 270 veľmi dobrý     334 – 314  veľmi dobrý 

269 – 240 dobrý      313 – 283 dobrý 

239 – 210  vyhovujúci     282 – 245 vyhovujúci 

209 – 0  nevyhovujúci     244 – 0 nevyhovujúci 

 

 

400 bodov       450 bodov 

400 – 381 výborný     450 – 435 výborný 

380 – 361  veľmi dobrý     435 – 400 veľmi dobrý 

360 – 321 dobrý      399 – 361  dobrý 

320 – 280 vyhovujúci     360 – 315 vyhovujúci 

279 – 0 nevyhovujúci     314 – 0 nevyhovujúci 

 

 

 500 bodov 

500 – 475 výborný 

474 – 444 veľmi dobrý 

443 – 403 dobrý 

402 – 350 vyhovujúci 

349 – 0  nevyhovujúci 


