
 
 

DRUHY OBSTARÁVANÝCH PSOV, ICH VLASTNOSTI A HODNOTENIE 
 
 
 

Pes hliadkový Vojenskej polície 

 

 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

1 
Sociálne správanie 

voči osobám 

Nedôverčivý, žiadna 
negatívna reakcia psa 

na osoby, žiadny 

náznak strachu,  
sebaistý, v prípade 

ohrozenia agresívny 

bez nutnosti podpory 
psovoda. 

Nedôverčivý, žiadna 
negatívna reakcia psa 

na osoby, žiadny 

náznak strachu,  
sebaistý, v prípade 

ohrozenia menej 

agresívny s potrebnou 
podporou psovoda. 

Dôverčivý ale 
sebaistý, v prípade 

ohrozenia agresívny 

bez prejavov strachu  
a bojazlivosti. 

Dôverčivý ale sebaistý, 
v prípade ohrozenia 

menej agresívny 

s potrebnou podporou 
psovoda. 

Pes s akýmkoľvek 

prejavom strachu, pri 
kontakte s osobami 

prejavuje bojazlivosť, 

v prípade ohrozenia 
submisívny, podpora 

psovoda nepomáha. 

2 
Správanie voči 

psovodovi 

So psovodom  ochotne 

spolupracuje,  neustále 

ho kontaktuje, 
nenapáda  ho. 

So psovodom menej 

ochotne spolupracuje, 

reaguje na jeho 
podnety, nenapáda ho. 

So psovodom 

spolupracuje 
neochotne, nie vždy  

reaguje na jeho 

podnety, nenapáda ho. 

So psovodom 

spolupracuje neochotne, 
nenapáda ho, pri 

manipulácii prejavuje 

mierny strach. 

Pes neustále psovoda 

napáda alebo s ním 
nekomunikuje , 

nereaguje na jeho 

podnety. 

3 
Reakcia na pobyt 

v miestnosti, budove 

Pes sa  správa 

sebaisto. Jeho pohyb je 

uvoľnený, bez známok 
strachu, normálne 

reaguje na podnety, 

neustále komunikuje 
so psovodom . 

Pes sa správa menej 

sebaisto ale zlepšuje 
sa,  jeho pohyb je 

uvoľnený, bez známok 

strachu, normálne 
reaguje na podnety, 

neustále komunikuje 

so psovodom . 

Pes sa správa neisto, 
jeho pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 

prejavov strachu a 
následne normálne 

reaguje na podnety, 

cez prácu so 
psovodom prestáva 

reagovať na 

podmienky. Vo výške 
stuhne, ale po chvíľke 

sa uvoľní. 

Pes sa správa na pohľad 

sebaisto, bez prejavu 
strachu, na podnety 

reaguje slabo alebo 

oneskorene, podmienky 
majú vplyv na jeho 

prácu, ktorú však stále 

vykonáva. Vo výške 
stuhne, uvoľnenie 

prichádza až po 

kontakte so psovodom. 

Pes sa v miestnosti 
správa neisto, 

nereaguje na podnety, 

nekomunikuje so 
psovodom, krčí sa, 

nehýbe sa  alebo sa  

snaží opustiť budovu, 
pes v podmienkach 

nedokáže pracovať. 

Vo výške sa neuvoľní 
a nereaguje na podnety 

od psovoda.  

4 
Reakcia na pohyb vo 

výške 

5 

Reakcia na pohyb po 

rôznych povrchoch 

(dlažba, guma, 

koberec, betón, inak 

šmykľavý povrch, 

napr. mokrý...) 

6 
Reakcia na pohyb vo 

frekvencii (autá, 

zvieratá, ľudia) 

Pes sa  správa 

sebaisto. Jeho pohyb 
a reakcie sú 

prirodzené, je 

uvoľnený, bez známok 
strachu, normálne 

reaguje na podnety, 

autá, ľudí a zvieratá 
nenapáda. 

Pes sa  správa 

sebaisto. Jeho pohyb 

a reakcie sú ešte 

prirodzené, nie je 
dostatočne uvoľnený, 

ale stále bez známok 

strachu, normálne 
reaguje na podnety, 

autá, ľudí a zvieratá 

nenapáda. 

Pes reaguje na podnety 

frekvencie 
zvedavosťou, jeho 

pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 
prejavov strachu, cez 

podnety psovoda 

prestáva reagovať na 
podmienky frekvencie. 

Pes sa správa neisto, 

jeho pohyb nie je 
uvoľnený, ale bez 

prejavov strachu a 

následne normálne 
reaguje na podnety, cez 

prácu so psovodom 

prestáva reagovať na 
podmienky. 

Pes sa správa neisto, 

nereaguje na podnety 

psovoda, krčí sa, 
nehýbe sa  alebo sa  

snaží z miesta ujsť, 

pes v podmienkach 
frekvencie nedokáže 

pracovať.  

7 
Reakcia na hluk, 

zvuky a iné rušivé 

podnety 

Žiadna reakcia psa na 

hluk, zvuky či iné 

rušivé podnety. 

Pes zareaguje 

zvedavosťou, ale 
vzápätí  ochotne 

spolupracuje so 

psovodom. Pri 
opakovanom pokuse 

už pes nereaguje. 

Pes reaguje agresívne, 

ale ešte je ovládateľný 
a vzápätí spolupracuje 

so psovodom. 

Pes reaguje miernym 

strachom ale je 

ovládateľný a vzápätí 
spolupracuje so 

psovodom. Pri 
opakovaní už nereaguje. 

Pes ostáva neistý, 
prestáva reagovať na 

psovoda, 

nekomunikuje, reaguje 
agresívne, napáda 

psovoda či okolie, 
prejavuje bojazlivosť, 

strach . 

8 
Reakcia na neznáme 

prostredie 

Pes sa správa sebaisto, 

pohyb je uvoľnený, 

reakcie na podnety 

psovoda okamžité a 
prirodzené, bez 

podnetov nie je 

agresívny. Žiadny 
náznak strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa  správa 
sebaisto. Jeho pohyb 

a reakcie sú ešte 

prirodzené, nie je 
dostatočne uvoľnený, 

ale stále bez známok 

strachu, normálne 
reaguje na podnety, 

bez podnetov nie je 

agresívny. Žiadny 
náznak strachu, 

bojazlivosti.  

Pes sa správa neisto, 

jeho pohyb nie je 
uvoľnený, ale bez 

prejavov strachu 

a bojazlivosti. Na 
podnety reaguje 

s miernym 

oneskorením, kontakt 
so psovodom je občas 

narušený overovaním 

si prostredia. Pes 
a jeho správanie sa 

počas preskúšania 

zlepšuje. 

Pes sa správa na pohľad 

sebaisto, bez prejavu 
strachu, no pohyb nie je 

uvoľnený na podnety 

reaguje slabo alebo 
oneskorene, podmienky 

majú vplyv na jeho 

prácu, ktorú však stále 
vykonáva. Kontakt so 

psovodom je často 

narušený overovaním si 
prostredia. Pes a jeho 

správanie sa počas 

preskúšania zlepšuje. 

Pes sa správa neisto, 

neznáme prostredie ho 

ovplyvňuje natoľko, že 
v ňom nedokáže 

pracovať, 

nekomunikuje so 
psovodom, napáda ho, 

je bezdôvodne 

agresívny, prejavuje 
bojazlivosť, strach. 

 

 



 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

9 

Prinášanie 

predmetov, záujem 

o hru s aportovacím 

predmetom  

Pes rýchlo 

a s radosťou 
opakovane prináša 

aportovací predmet, 

bez nutnosti druhého 
aportovacieho 

predmetu. Pes má 

výrazný záujem o hru 
a sám hru 

vyhľadáva, je v nej 

vytrvalý. 

Pes rýchlo 

a s radosťou 

opakovane prináša 

aportovací predmet, 
s nutnosťou použitia 

druhého aportovacieho 

predmetu. Pes má 
záujem o hru 

s aportovacím 

predmetom, sám hru 
nevyhľadáva ale je 

v nej ešte vytrvalý. 

Pes opakovane prináša 

aportovací predmet, 

s nutnosťou použitia 
druhého aportovacieho 

predmetu. Pes má 

postačujúci záujem 
o hru s aportovacím 

predmetom, sám hru 

nevyhľadáva a nie je 
vytrvalý. 

Pes prináša aportovací 
predmet len pokiaľ je na 

pripútaný na vôdzke. 

Pes má len mierny 
záujem  o hru 

s aportovacím 

predmetom, sám hru 
nevyhľadáva a nie je 

v nej vytrvalý. 

Pes neprináša 

aportovací predmet, na 
podnety psovoda 

nereaguje, nemá 

záujem o hru s ním. 

10 

Samostatná činnosť 

psa na kolíku, 

odvaha a agresivita 

s ochranným  

náhubkom 

Sebaistý, na osobu 

okamžite po 
spozorovaní reaguje 

výrazným štekaním, 

ktoré sa stupňuje do 
agresívneho štekotu so 

skracovaním 

vzdialenosti medzi 
osobou a psom, pri 

kontaktnej 
vzdialenosti sa 

neustále snaží útočiť 

na osobu, nereaguje na 
hrozbu úderu palicou 

od osoby. 

Ochranný náhubok 
nemá vôbec vplyv na 

prácu a prejav psa. 

Sebaistý, na osobu po 

spozorovaní reaguje s 
oneskorením stále 

výrazným štekaním, 

ktoré sa stupňuje do 
agresívneho štekotu so 

skracovaním 

vzdialenosti medzi 
osobou a psom, pri 

hrozbe útoku reaguje 
agresivitou 

a protiútokom, 

nereaguje na hrozbu 
úderu palicou od 

osoby. Ochranný 

náhubok nemá vôbec 
vplyv na prácu 

a prejav psa. 

Sebaistý, na 
prítomnosť  osoby 

reaguje nevýrazným  

a oneskoreným 
štekaním, prípadne 

vôbec nešteká a len 
číha na osobu, 

v prípade ohrozenia  

reaguje agresivitou 
a útokom. Ochranný 

náhubok má mierny 

vplyv na prácu a 
prejave psa. 

Sebaistý, na prítomnosť 

osoby reaguje 
nevýrazným  

a oneskoreným 

štekaním , v prípade 
ohrozenia  reaguje 

miernou agresivitou 
a útokom, ale 

neprejavuje strach, 

reaguje na hrozbu úderu 
palicou, ale nenechá sa 

cez ňu vytlačiť.  

Ochranný náhubok má 
vplyv na prácu psa, 

v prejave psa sú zmeny. 

Pes sa správa na 
kolíku neisto, štekot je 

prejavom bojazlivosti 

a strachu, odchádza od 
osoby, líha si na zem 

a ukazuje brucho, 
prudko a splašene 

odskakuje. Pes 

s ochranným 
náhubkom nepracuje. 

11 

Odvaha a agresivita 

na kolíku bez 

ochranného náhubku 

so záhryzom do 

osoby  v ochrannom 

odeve 

Sebaistý, na osobu 

okamžite po 
spozorovaní reaguje 

výrazným štekaním, 

ktoré sa stupňuje do 
agresívneho štekotu so 

skracovaním 

vzdialenosti medzi 
osobou a psom, pri 

kontaktnej 

vzdialenosti sa 
neustále snaží útočiť 

na osobu, nereaguje na 

hrozbu úderu palicou 
od osoby, ani na 

streľbu pred 

vykonaním zákroku, 
útok na osobu 

výrazný, okamžitý 

a pevný záhryz, drží 
bez prehryznutí až do 

príchodu psovoda. 

Sebaistý, na osobu po 
spozorovaní reaguje 

s oneskorením, ale 

stále výrazným 
štekaním, ktoré sa 

stupňuje do 

agresívneho štekotu so 
skracovaním 

vzdialenosti medzi 

osobou a psom, pri 
hrozbe útoku reaguje 

agresivitou 

a protiútokom, 
nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 

osoby. ani na streľbu 
pred vykonaním 

zákroku, útok na 

osobu menej výrazný, 
okamžitý a pevný 

záhryz, drží bez 

prehryznutí až do 
príchodu psovoda.  

Sebaistý, na osobu 

reaguje oneskorene, 
menej výrazné 

štekanie, ktoré sa 

nestupňuje do 
agresívneho štekotu so 

skracovaním 

vzdialenosti medzi 
osobou a psom, 

prípadne vôbec 

nešteká a len číha na 
osobu, pri hrozbe 

útoku reaguje 

agresivitou 
a protiútokom, 

nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 
osoby. ani na streľbu 

pred vykonaním 

zákroku, útok na 
osobu menej výrazný, 

okamžitý a pevný 

záhryz, drží bez 
prehryznutí až do 

príchodu psovoda.  

Sebaistý, na osobu 
reaguje oneskorene, 

nevýrazné štekanie, pri 

hrozbe útoku reaguje 
agresivitou 

a protiútokom, reaguje 

na hrozbu úderu palicou 
od osoby,  prípadne  na 

streľbu pred vykonaním 

zákroku, útok na osobu 
menej výrazný, slabší 

záhryz, držanie 

s prejavmi nervozity, 
ale bez prejavu strachu. 

Mierne prehryzuje, 

nervozita pri príchode 
psovoda. 

Pes sa správa na 

kolíku neisto, štekot je 
prejavom bojazlivosti 

a strachu, odchádza od 

osoby, líha si na zem 
a ukazuje brucho, 

prudko a splašene 

odskakuje. Pes pri 
útoku nezahryzne, 

výrazne reaguje na 

hrozbu úderu palicou, 
prípadne na streľbu 

pred zákrokom tak, že 

ho nevykoná, alebo 
preruší a nemá záujem 

ho dokončiť. 

12 
Zadržanie osoby 

s protiútokom na 50 

metrov  

Pes  osobu sebaisto, 

razantne, rýchlo 

a priamo pevným 
záhryzom zadrží,  

nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 
osoby pred záhryzom,  

drží bez prehryznutí až 

do príchodu psovoda. 

Pes  osobu sebaisto, 

priamo s menej 

razantným, no pevným 
záhryzom zadrží,  

nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 
osoby pred záhryzom,  

drží bez prehryznutí až 

do príchodu psovoda. 

Pes  osobu sebaisto, 

priamo s menej 
razantným, nie úplne 

pevným záhryzom 

zadrží,  mierna reakcia 

na hrozbu úderu 

palicou od osoby pred 

záhryzom,  drží bez 
prehryznutí až do 

príchodu psovoda. 

Pes  osobu s prejavom 
miernej neistoty bez 

prejavu strachu s menej 

razantným, nie úplne 
pevným záhryzom 

zadrží,  mierna reakcia 

na hrozbu úderu palicou 

od osoby pred 

záhryzom,  drží 

s miernymi  
prehryznutiami, 

s miernymi prejavmi 

nervozity až do 
príchodu psovoda. 

Pes osobu nezadrží, 
zlá orientácia na osobu 

v teréne, pes sa nechá 

vytlačiť cez hrozbu 
úderu palicou, slabý 

záhryz s nervóznymi 

prehryzmi, púšťanie 
pri príchode psovoda 

a odídenie od osoby, 

prejavy strachu 
a bojazlivostí. 

13 
Zadržanie osoby v 

miestnosti 

Pes  osobu sebaisto, 
razantne, pevným 

záhryzom zadrží. 

Pes osobu sebaisto, 
pevným záhryzom ale 

menej razantne zadrží. 

Pes osobu sebaisto, 

menej razantne, nie 

úplne pevným 
záhryzom zadrží. 

Pes prejaví miernu 

neistotu, ale osobu bez 

prejavov strachu 
zadrží. 

Pes osobu nezadrží, 

prejaví strach, 

bojazlivosť. Pes odíde 
či ujde z miestnosti 

 



 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

14 
Reakcia na zvuk 

streľby 
Pes na zvuk streľby 

nijak nereaguje. 

Na zvuk reaguje 

miernym odpútaním 

pozornosti 

s následným 
okamžitým 

sledovaním  prítomnej 

osoby, pes reaguje 
s miernou agresivitou. 

Na zvuk reaguje 

odpútaním pozornosti 
s následným 

sledovaním  prítomnej 

osoby, prípadne pes 
reaguje s väčšou 

agresivitou. 

Na zvuk reaguje 

výrazným odpútaním 
pozornosti, bez prejavu 

strachu. 

Akýkoľvek prejav 

strachu, prípadne 

bojazlivosti. Pes 
reaguje snahou opustiť 

priestor, prejav paniky 

či úzkosti. 

15 

Služobná 

upotrebiteľnosť psa,  

jeho celkový prejav, 

temperament, 

reakcie, ochota 

k spolupráci so 

psovodom 

Pes sa počas 

preskúšania správa 
nedôverčivo a 

sebaisto, je vyrovnaný 

s primeranými 
a prirodzenými 

reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 
a radostne komunikuje 

so psovodom, je 

primerane zvedavý, 
samostatný,  zaujíma 

sa o okolie, na hrozbu 
reaguje primerane 

agresívne, pri 

agresivite plne 
ovládateľný.   

Pes sa počas 

preskúšania správa 

nedôverčivo a 
sebaisto, je vyrovnaný 

s primeranými 

a prirodzenými 
reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 
so psovodom,  

zaujíma sa o okolie, 
na hrozbu reaguje 

príliš alebo menej 

agresívne, pri 
agresivite stále 

ovládateľný.   

Pes sa počas 

preskúšania správa 

dôverčivo a sebaisto, 
je vyrovnaný 

s primeranými 

a prirodzenými 
reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 
so psovodom,  viac sa 

zaujíma o okolie čo ho 

mierne vyrušuje, na 
hrozbu reaguje príliš 

alebo menej 
agresívne, pri 

agresivite horšie 

ovládateľný, bez 
prejavov strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa počas 

preskúšania správa 

dôverčivo a mierne 
neisto, reakcie na rôzne 

podnety vyrušujú jeho 

sústredenie , 
komunikuje so 

psovodom,  na hrozbu 

reaguje príliš alebo 
menej agresívne, 

spolieha sa na psovoda,  
pri agresivite väčšie 

problémy s  

ovládateľnosťou, bez 
prejavov strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa počas 

preskúšania správa 
neisto, reakcie na 

rôzne podnety sú 

neočakávané a 
skratové, 

presmerované 

správanie, 
nekomunikuje so 

psovodom,  na hrozbu 

reaguje príliš 
agresívne, prípadne s 

prejavom strachu, 
bojazlivosti, stresu 

a úzkosti, odmieta 

komunikovať so 
psovodom. 

 
 

Pes všestranný 
(opoti HVP mínus reakcia na pohyb vo výške, reakcia na pohyb vo frekvencii prinášanie predmetu, zadržanie v miestnosti)    

 

 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

1 
Sociálne správanie 

voči osobám 

Nedôverčivý, žiadna 
negatívna reakcia psa 

na osoby, žiadny 

náznak strachu,  
sebaistý, v prípade 

ohrozenia agresívny 

bez nutnosti podpory 
psovoda. 

Nedôverčivý, žiadna 
negatívna reakcia psa 

na osoby, žiadny 

náznak strachu,  
sebaistý, v prípade 

ohrozenia menej 

agresívny s potrebnou 
podporou psovoda. 

Dôverčivý ale 
sebaistý, v prípade 

ohrozenia agresívny 

bez prejavov strachu  
a bojazlivosti. 

Dôverčivý ale sebaistý, 
v prípade ohrozenia 

menej agresívny 

s potrebnou podporou 
psovoda. 

Pes s akýmkoľvek 

prejavom strachu, pri 
kontakte s osobami 

prejavuje bojazlivosť, 

v prípade ohrozenia 
submisívny, podpora 

psovoda nepomáha. 

2 
Správanie voči 

psovodovi 

So psovodom  ochotne 
spolupracuje,  neustále 

ho kontaktuje, 

nenapáda  ho. 

So psovodom menej 
ochotne spolupracuje, 

reaguje na jeho 

podnety, nenapáda ho. 

So psovodom 

spolupracuje 

neochotne, nie vždy  
reaguje na jeho 

podnety, nenapáda ho. 

So psovodom 

spolupracuje neochotne, 

nenapáda ho, pri 
manipulácii prejavuje 

mierny strach. 

Pes neustále psovoda 

napáda alebo s ním 

nekomunikuje , 
nereaguje na jeho 

podnety. 

3 
Reakcia na pobyt 

v miestnosti, budove Pes sa  správa 
sebaisto. Jeho pohyb 

je uvoľnený, bez 

známok strachu, 
normálne reaguje na 

podnety, neustále 

komunikuje so 

psovodom . 

Pes sa správa menej 
sebaisto ale zlepšuje 

sa,  jeho pohyb je 

uvoľnený, bez známok 
strachu, normálne 

reaguje na podnety, 

neustále komunikuje 

so psovodom . 

Pes sa správa neisto, 

jeho pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 
prejavov strachu a 

následne normálne 

reaguje na podnety, 
cez prácu so 

psovodom prestáva 

reagovať na 

podmienky. Vo výške 

stuhne, ale po chvíľke 

sa uvoľní. 

Pes sa správa na pohľad 
sebaisto, bez prejavu 

strachu, na podnety 

reaguje slabo alebo 
oneskorene, podmienky 

majú vplyv na jeho 

prácu, ktorú však stále 
vykonáva. Vo výške 

stuhne, uvoľnenie 

prichádza až po 
kontakte so psovodom. 

Pes sa v miestnosti 

správa neisto, 

nereaguje na podnety, 
nekomunikuje so 

psovodom, krčí sa, 

nehýbe sa  alebo sa  
snaží opustiť budovu, 

pes v podmienkach 

nedokáže pracovať. 

Vo výške sa neuvoľní 

a nereaguje na 

podnety od psovoda.  

4 

Reakcia na pohyb po 

rôznych povrchoch 

(dlažba, guma, 

koberec, betón, inak 

šmykľavý povrch, 

napr. mokrý...) 

5 
Reakcia na hluk, 

zvuky a iné rušivé 

podnety 

Žiadna reakcia psa na 
hluk, zvuky či iné 

rušivé podnety. 

Pes zareaguje 

zvedavosťou, ale 

vzápätí  ochotne 
spolupracuje so 

psovodom. Pri 

opakovanom pokuse 
už pes nereaguje. 

Pes reaguje agresívne, 

ale ešte je ovládateľný 

a vzápätí spolupracuje 
so psovodom. 

Pes reaguje miernym 

strachom ale je 

ovládateľný a vzápätí 
spolupracuje so 

psovodom. Pri 

opakovaní už 
nereaguje. 

Pes ostáva neistý, 

prestáva reagovať na 
psovoda, 

nekomunikuje, reaguje 

agresívne, napáda 
psovoda či okolie, 

prejavuje bojazlivosť, 

strach . 

 



P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

6 
Reakcia na neznáme 

prostredie 

Pes sa správa sebaisto, 

pohyb je uvoľnený, 

reakcie na podnety 
psovoda okamžité a 

prirodzené, bez 

podnetov nie je 
agresívny. Žiadny 

náznak strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa  správa 

sebaisto. Jeho pohyb 

a reakcie sú ešte 
prirodzené, nie je 

dostatočne uvoľnený, 

ale stále bez známok 
strachu, normálne 

reaguje na podnety, 

bez podnetov nie je 
agresívny. Žiadny 

náznak strachu, 

bojazlivosti.  

Pes sa správa neisto, 
jeho pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 

prejavov strachu 
a bojazlivosti. Na 

podnety reaguje 

s miernym 
oneskorením, kontakt 

so psovodom je občas 

narušený overovaním 
si prostredia. Pes 

a jeho správanie sa 

počas preskúšania 
zlepšuje. 

Pes sa správa na pohľad 
sebaisto, bez prejavu 

strachu, no pohyb nie je 

uvoľnený na podnety 
reaguje slabo alebo 

oneskorene, podmienky 

majú vplyv na jeho 
prácu, ktorú však stále 

vykonáva. Kontakt so 

psovodom je často 
narušený overovaním si 

prostredia. Pes a jeho 

správanie sa počas 
preskúšania zlepšuje. 

Pes sa správa neisto, 

neznáme prostredie ho 
ovplyvňuje natoľko, 

že v ňom nedokáže 

pracovať, 
nekomunikuje so 

psovodom, napáda ho, 

je bezdôvodne 
agresívny, prejavuje 

bojazlivosť, strach. 

7 
Záujem o hru 

s aportovacím 

predmetom  

Pes má výrazný 

záujem o hru a sám 
hru vyhľadáva, je 

v nej vytrvalý. 

Pes má záujem o hru, 

sám ju nevyhľadáva 
ale je v nej ešte 

vytrvalý. 

Pes má postačujúci 

záujem o hru, sám ju 
nevyhľadáva a nie je 

vytrvalý. 

Pes má len mierny 

záujem  o hru, sám ju 
nevyhľadáva a nie je 

v nej vytrvalý. 

Pes na podnety 

psovoda nereaguje, 
nemá záujem o hru 

s ním. 

8 

Samostatná činnosť 

psa na kolíku, 

odvaha a agresivita 

s ochranným  

náhubkom 

Sebaistý, na osobu 
okamžite po 

spozorovaní reaguje 

výrazným štekaním, 
ktoré sa stupňuje do 

agresívneho štekotu so 

skracovaním 
vzdialenosti medzi 

osobou a psom, pri 
kontaktnej 

vzdialenosti sa 

neustále snaží útočiť 
na osobu, nereaguje 

na hrozbu úderu 

palicou od osoby. 
Ochranný náhubok 

nemá vôbec vplyv na 

prácu a prejav psa. 

Sebaistý, na osobu po 
spozorovaní reaguje s 

oneskorením stále 

výrazným štekaním, 
ktoré sa stupňuje do 

agresívneho štekotu so 

skracovaním 
vzdialenosti medzi 

osobou a psom, pri 
hrozbe útoku reaguje 

agresivitou 

a protiútokom, 
nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 

osoby. Ochranný 
náhubok nemá vôbec 

vplyv na prácu 

a prejav psa. 

Sebaistý, na 

prítomnosť  osoby 

reaguje nevýrazným  
a oneskoreným 

štekaním, prípadne 

vôbec nešteká a len 
číha na osobu, 

v prípade ohrozenia  
reaguje agresivitou 

a útokom. Ochranný 

náhubok má mierny 
vplyv na prácu a 

prejave psa. 

Sebaistý, na prítomnosť 
osoby reaguje 

nevýrazným  

a oneskoreným 
štekaním , v prípade 

ohrozenia  reaguje 

miernou agresivitou 
a útokom, ale 

neprejavuje strach, 
reaguje na hrozbu úderu 

palicou, ale nenechá sa 

cez ňu vytlačiť.  
Ochranný náhubok má 

vplyv na prácu psa, 

v prejave psa sú zmeny. 

Pes sa správa na 

kolíku neisto, štekot je 

prejavom bojazlivosti 
a strachu, odchádza od 

osoby, líha si na zem 
a ukazuje brucho, 

prudko a splašene 

odskakuje. Pes 
s ochranným 

náhubkom nepracuje. 

9 

Odvaha a agresivita 

na kolíku bez 

ochranného náhubku 

so záhryzom do 

osoby  v ochrannom 

odeve 

Sebaistý, na osobu 
okamžite po 

spozorovaní reaguje 

výrazným štekaním, 

ktoré sa stupňuje do 

agresívneho štekotu so 

skracovaním 
vzdialenosti medzi 

osobou a psom, pri 

kontaktnej 
vzdialenosti sa 

neustále snaží útočiť 

na osobu, nereaguje 
na hrozbu úderu 

palicou od osoby, ani 

na streľbu pred 
vykonaním zákroku, 

útok na osobu 

výrazný, okamžitý 
a pevný záhryz, drží 

bez prehryznutí až do 

príchodu psovoda. 

Sebaistý, na osobu po 

spozorovaní reaguje 

s oneskorením, ale 
stále výrazným 

štekaním, ktoré sa 

stupňuje do 
agresívneho štekotu so 

skracovaním 

vzdialenosti medzi 
osobou a psom, pri 

hrozbe útoku reaguje 

agresivitou 
a protiútokom, 

nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 
osoby. ani na streľbu 

pred vykonaním 

zákroku, útok na 
osobu menej výrazný, 

okamžitý a pevný 

záhryz, drží bez 
prehryznutí až do 

príchodu psovoda.  

Sebaistý, na osobu 
reaguje oneskorene, 

menej výrazné 

štekanie, ktoré sa 
nestupňuje do 

agresívneho štekotu so 

skracovaním 
vzdialenosti medzi 

osobou a psom, 

prípadne vôbec 
nešteká a len číha na 

osobu, pri hrozbe 

útoku reaguje 
agresivitou 

a protiútokom, 

nereaguje na hrozbu 
úderu palicou od 

osoby. ani na streľbu 

pred vykonaním 
zákroku, útok na 

osobu menej výrazný, 

okamžitý a pevný 
záhryz, drží bez 

prehryznutí až do 

príchodu psovoda.  

Sebaistý, na osobu 

reaguje oneskorene, 

nevýrazné štekanie, pri 
hrozbe útoku reaguje 

agresivitou 

a protiútokom, reaguje 
na hrozbu úderu palicou 

od osoby,  prípadne  na 

streľbu pred vykonaním 
zákroku, útok na osobu 

menej výrazný, slabší 

záhryz, držanie 
s prejavmi nervozity, 

ale bez prejavu strachu. 

Mierne prehryzuje, 
nervozita pri príchode 

psovoda. 

Pes sa správa na 

kolíku neisto, štekot je 

prejavom bojazlivosti 

a strachu, odchádza od 
osoby, líha si na zem 

a ukazuje brucho, 

prudko a splašene 
odskakuje. Pes pri 

útoku nezahryzne, 

výrazne reaguje na 
hrozbu úderu palicou, 

prípadne na streľbu 

pred zákrokom tak, že 
ho nevykoná, alebo 

preruší a nemá záujem 

ho dokončiť. 

10 
Zadržanie osoby 

s protiútokom na 50 

metrov  

Pes  osobu sebaisto, 
razantne, rýchlo 

a priamo pevným 

záhryzom zadrží,  
nereaguje na hrozbu 

úderu palicou od 

osoby pred záhryzom,  
drží bez prehryznutí 

až do príchodu 

psovoda. 

Pes  osobu sebaisto, 
priamo s menej 

razantným, no 

pevným záhryzom 
zadrží,  nereaguje na 

hrozbu úderu palicou 

od osoby pred 
záhryzom,  drží bez 

prehryznutí až do 

príchodu psovoda. 

Pes  osobu sebaisto, 
priamo s menej 

razantným, nie úplne 

pevným záhryzom 
zadrží,  mierna reakcia 

na hrozbu úderu 

palicou od osoby pred 
záhryzom,  drží bez 

prehryznutí až do 

príchodu psovoda. 

Pes  osobu s prejavom 

miernej neistoty bez 

prejavu strachu s menej 
razantným, nie úplne 

pevným záhryzom 

zadrží,  mierna reakcia 
na hrozbu úderu palicou 

od osoby pred 

záhryzom,  drží 
s miernymi  

prehryznutiami, 

s miernymi prejavmi 
nervozity až do 

príchodu psovoda. 

Pes osobu nezadrží, 

zlá orientácia na osobu 

v teréne, pes sa nechá 
vytlačiť cez hrozbu 

úderu palicou, slabý 

zákus s nervóznymi 
prehryzmi, púšťanie 

pri príchode psovoda 

a odídenie od osoby, 
prejavy strachu 

a bojazlivostí. 



 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

11 
Reakcia na zvuk 

streľby 
Pes na zvuk streľby 

nijak nereaguje. 

Na zvuk reaguje 

miernym odpútaním 

pozornosti 

s následným 
okamžitým 

sledovaním  prítomnej 

osoby, pes reaguje 
s miernou agresivitou. 

Na zvuk reaguje 

odpútaním pozornosti 
s následným 

sledovaním  prítomnej 

osoby, prípadne pes 
reaguje s väčšou 

agresivitou. 

Na zvuk reaguje 

výrazným odpútaním 
pozornosti, bez prejavu 

strachu. 

Akýkoľvek prejav 

strachu, prípadne 

bojazlivosti. Pes 
reaguje snahou opustiť 

priestor, prejav paniky 

či úzkosti. 

12 

Služobná 

upotrebiteľnosť psa,  

jeho celkový prejav, 

temperament, 

reakcie, ochota 

k spolupráci so 

psovodom 

Pes sa počas 

preskúšania správa 
nedôverčivo a 

sebaisto, je vyrovnaný 

s primeranými 
a prirodzenými 

reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 
a radostne komunikuje 

so psovodom, je 

primerane zvedavý, 
samostatný,  zaujíma 

sa o okolie, na hrozbu 
reaguje primerane 

agresívne, pri 

agresivite plne 
ovládateľný.   

Pes sa počas 

preskúšania správa 

nedôverčivo a 
sebaisto, je vyrovnaný 

s primeranými 

a prirodzenými 
reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 
so psovodom,  

zaujíma sa o okolie, 
na hrozbu reaguje 

príliš alebo menej 

agresívne, pri 
agresivite stále 

ovládateľný.   

Pes sa počas 

preskúšania správa 

dôverčivo a sebaisto, 
je vyrovnaný 

s primeranými 

a prirodzenými 
reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 
so psovodom,  viac sa 

zaujíma o okolie čo ho 

mierne vyrušuje, na 
hrozbu reaguje príliš 

alebo menej 
agresívne, pri 

agresivite horšie 

ovládateľný, bez 
prejavov strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa počas 

preskúšania správa 

dôverčivo a mierne 
neisto, reakcie na rôzne 

podnety vyrušujú jeho 

sústredenie , 
komunikuje so 

psovodom,  na hrozbu 

reaguje príliš alebo 
menej agresívne, 

spolieha sa na psovoda,  
pri agresivite väčšie 

problémy s  

ovládateľnosťou, bez 
prejavov strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa počas 

preskúšania správa 
neisto, reakcie na 

rôzne podnety sú 

neočakávané a 
skratové, 

presmerované 

správanie, 
nekomunikuje so 

psovodom,  na hrozbu 

reaguje príliš 
agresívne, prípadne s 

prejavom strachu, 
bojazlivosti, stresu 

a úzkosti, odmieta 

komunikovať so 
psovodom. 

 

Pes na špeciálne využitie 

 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

1 
Sociálne správanie 

voči cudzej osobe 

a skupine osôb 

Žiadna negatívna 

reakcia psa na osoby, 

žiadny náznak strachu 
alebo bojazlivosti, 

žiadny náznak 

agresivity. 

Pes na osoby reaguje 
zvedavosťou ale 

sebaisto, následne 

pokračuje v doterajšej 
činnosti. 

Pes na osoby reaguje 
zvedavosťou, mierne 

neisto, následne 

pokračuje v doterajšej 
činnosti. 

Pes na osoby reaguje 

zvedavosťou, mierne 
neisto, neistota ale 

neprechádza do strachu 

a na podnet od psovoda 
dokáže pokračovať 

v doterajšej činnosti. 

Akýkoľvek prejav 
agresivity, 

bojazlivosti, strachu 

voči cudzej osobe 
alebo skupine osôb. 

2 
Správanie voči 

psovodovi 

So psovodom  ochotne 

spolupracuje, 

okamžite  reaguje na 
jeho podnety, 

nenapáda ho. 

So psovodom menej 

spolupracuje, reakcia 
na podnety nie je 

okamžitá, ale stále 

ochotná, psovoda 
nenapáda. 

So psovodom 

spolupracuje 
neochotne, reakcie na 

podnety  od neho 

občas ignoruje, 
nenapáda  ho. 

So psovodom 

spolupracuje neochotne, 

nenapáda  ho, ale pri 
manipulácii prejavuje 

mierny strach. 

Pes neustále psovoda 

napáda alebo s ním 

nekomunikuje , 
nereaguje na jeho 

podnety. 

3 
Reakcia na 

manipuláciu cudzou 

osobou 

Pes na osobu vôbec 

nereaguje, príma 
manipuláciu. 

Pes v začiatku kladie 

chvíľkový, pasívny 

odpor , následne 
príma manipuláciu 

bez odporu. 

Pes kladie pasívny 

odpor bez známok 
strachu či agresivity. 

Pes v začiatku prejavuje 

mierny strach bez 

prejavov agresivity 
a vzápätí príma 

manipuláciu. 

Pes neprijme 

manipuláciu, prejavuje 
strach či agresivitu. 

4 
Bezkonfliktné 

správanie voči iným 

psom 

Na  prítomnosť psov 

nijak nereaguje. 

Na prítomnosť psov 

reaguje, ale nenapáda 
ich. 

Na prítomnosť psov 
reaguje prejavmi 

agresivity ale priamo 

ich nenapáda. 

Prítomných psov 
striedavo 

napáda, ale psovodom 

je ovládateľný. 

Prítomných psov 
napáda, je agresívny, 

nie je psovodom 

ovládateľný. 

3 
Reakcia na pobyt 

v miestnosti, budove 

Pes sa  správa 
sebaisto. Jeho pohyb 

je uvoľnený, bez 
známok strachu, 

normálne reaguje na 

podnety, neustále 
komunikuje so 

psovodom . 

Pes sa správa menej 

sebaisto ale zlepšuje 

sa,  jeho pohyb je 
uvoľnený, bez 

známok strachu, 
normálne reaguje na 

podnety, neustále 

komunikuje so 
psovodom . 

Pes sa správa neisto, 

jeho pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 
prejavov strachu a 

následne normálne 
reaguje na podnety, 

cez prácu so 

psovodom prestáva 
reagovať na 

podmienky. Vo výške 

stuhne, ale po chvíľke 
sa uvoľní. 

Pes sa správa na pohľad 

sebaisto, bez prejavu 

strachu, na podnety 

reaguje slabo alebo 
oneskorene, podmienky 

majú vplyv na jeho 
prácu, ktorú však stále 

vykonáva. Vo výške 

stuhne, uvoľnenie 
prichádza až po 

kontakte so psovodom. 

Pes sa v miestnosti 

správa neisto, 

nereaguje na podnety, 
nekomunikuje so 

psovodom, krčí sa, 
nehýbe sa  alebo sa  

snaží opustiť budovu, 

pes v podmienkach 
nedokáže pracovať. 

Vo výške sa neuvoľní 

a nereaguje na 
podnety od psovoda.  

4 
Reakcia na pohyb vo 

výške a zúžených 

priestoroch 

5 

Reakcia na pohyb po 

rôznych povrchoch 

(dlažba, guma, 

koberec, betón, inak 

šmykľavý povrch, 

napr. mokrý...) 



 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

6 

Prekonávanie 

prirodzených 

a umelých prekážok 

v budovách 

a miestnostiach 

Pes samostatne, 

sebaisto prekážky 

prekonáva. 

Pes prekážky 

prekonáva sebaisto až 
na podmienený podnet 

psovoda. 

Pes prekážky 

prekonáva až  na 
nepodmienený podnet 

od psovoda. 

Pes prekážky prekonáva 

mierne neisto až na 
nepodmienený podnet 

od psovoda. 

Pes prekážky 

neprekonáva ani na 

opakované 
podmienené či 

nepodmienené 

podnety psovoda. 

7 
Reakcia na pohyb vo 

frekvencii (autá, 

zvieratá, ľudia) 

Pes sa  správa 

sebaisto. Jeho pohyb 

a reakcie sú 
prirodzené, je 

uvoľnený, bez 

známok strachu, 
normálne reaguje na 

podnety, autá, ľudí 

a zvieratá nenapáda. 

Pes sa  správa 

sebaisto. Jeho pohyb 
a reakcie sú ešte 

prirodzené, nie je 

dostatočne uvoľnený, 
ale stále bez známok 

strachu, normálne 

reaguje na podnety, 
autá, ľudí a zvieratá 

nenapáda. 

Pes reaguje na 

podnety frekvencie 
zvedavosťou, jeho 

pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 
prejavov strachu, cez 

podnety psovoda 

prestáva reagovať na 
podmienky 

frekvencie. 

Pes sa správa neisto, 

jeho pohyb nie je 

uvoľnený, ale bez 
prejavov strachu a 

následne normálne 

reaguje na podnety, cez 
prácu so psovodom 

prestáva reagovať na 

podmienky. 

Pes sa správa neisto, 
nereaguje na podnety 

psovoda, krčí sa, 

nehýbe sa  alebo sa  
snaží z miesta ujsť, 

pes v podmienkach 

frekvencie nedokáže 
pracovať.  

8 
Reakcia na hluk, 

zvuky a iné rušivé 

podnety 

Žiadna reakcia psa na 
hluk, zvuky či iné 

rušivé podnety. 

Pes zareaguje 

zvedavosťou, ale 
vzápätí  ochotne 

spolupracuje so 

psovodom. Pri 

opakovanom pokuse 

už pes na zvuky 
nereaguje. 

Pes reaguje agresívne, 

ale ešte je ovládateľný 

a vzápätí spolupracuje 

so psovodom. 

Pes reaguje miernym 

strachom ale je 

ovládateľný a vzápätí 
spolupracuje so 

psovodom. Pri 
opakovaní už 

nereaguje. 

Pes ostáva neistý, 

prestáva reagovať na 
psovoda, 

nekomunikuje, reaguje 

agresívne, napáda 

psovoda či okolie, 

prejavuje bojazlivosť, 
strach . 

9 

Prirodzený záujem 

o aportovací 

predmet bez 

predchádzajúceho 

vydráždenia 

Pes okamžite reaguje 

na aportovací predmet 

s výrazným záujmom 
o hru. 

Pes reaguje na 

aportovací predmet 
mierne oneskorene, 

ale vzápätí  má o hru 

výrazný záujem. 

Pes reaguje na 

aportovací predmet 

mierne oneskorene 
a výrazný záujem  má 

až po miernom 

vydráždení na 
predmet. 

Pes reaguje na 

aportovací predmet 

oneskorene 
a záujem  má až po 

výraznom 

a opakovanom 
vydráždení na predmet. 

Pes nereaguje na 
aportovací predmet ani 

po opakovanom 

a výraznom 
vydráždení na 

aportovací predmet. 

10 

Pevnosť a sila 

držania 

aportovacieho 

predmetu 

Pes aportovací  
predmet drží veľmi 

pevne a sám sa  ho 

snaží ťahať. 

Pes predmet 

v začiatku drží menej 

pevne, ale vzápätí je 
držanie dostatočne 

pevné. 

Pes predmet 

v začiatku drží menej 

pevne, ale hrou 
a vydráždením sa 

držanie upevní. 

Pes predmet nedrží 

pevne ani po 

vydráždení a hre ale 
o predmet a hru 

nestráca záujem. 

Pes predmet nedrží 

pevne ani po 

vydráždení a hre, 
o predmet a hru nemá 

záujem. 

11 

     Schopnosť 

vyhľadania 

aportovacieho 

predmetu v rôznych 

podmienkach (napr. 

budova, 

automobilová. 

technika a pod. ) 

Pes sebaisto 

vyhľadáva aportovací 
predmet v rôznych 

podmienkach, bez 

negatívnych reakcií. 

Pes v začiatku pri 

vyhľadávaní reaguje 
miernou  stratou 

sebaistoty v neznámej 

situácii, vzápätí sa mu 
sebaistota vracia 

a pokračuje vo 

vyhľadávaní. 

Pes v začiatku pri 
vyhľadávaní reaguje 

miernou  stratou 

sebaistoty v neznámej 
situácii, po verbálnej 

podpore od psovoda 

sa mu sebaistota 
vracia a pokračuje vo 

vyhľadávaní. 

Pes v začiatku pri 

vyhľadávaní reaguje 

miernou  stratou 
sebaistoty v neznámej 

situácii, po následnom 

vydráždení na 
aportovací predmet sa  

mu sebaistota vracia 

a pokračuje vo 
vyhľadávaní. 

Pes nie je schopný 

vyhľadania 

aportovacieho 
predmetu v rôznych 

podmienkach, ani po 

vydráždení na 
aportovací predmet.  

12 

Dostatočná 

vytrvalosť a intenzita 

pri vyhľadávaní 

aportovacieho 

predmetu 

Pes vyhľadáva 

dostatočne intenzívne 
a vytrvalo. 

Pes po záťaži mierne 

stráca intenzitu 
vyhľadávania , ale je 

dostatočne vytrvalý. 

Pes po záťaži mierne 
stráca intenzitu 

vyhľadávania 
a mierne stráca 

vytrvalosť. 

Pes po záťaži  stráca 

intenzitu  a vytrvalosť 

vyhľadávania a na 
pokračovanie vo 

vyhľadávaní potrebuje 
podporu psovoda. 

Pes ani s podporou 

psovoda nepokračuje v 

práci, nemá 
dostatočnú vytrvalosť 

a intenzitu vo 
vyhľadávaní.  

13 

Ochota 

spolupracovať 

s cudzou osobou pri 

vyhľadávaní 

aportovacieho 

predmetu 

Pes ochotne 

spolupracuje s cudzou 
osobou bez 

prítomnosti psovoda. 

Pes v začiatku 
odmieta spoluprácu, 

vzápätí ochotne 
spolupracuje bez 

prítomnosti psovoda. 

Pes v začiatku 
odmieta spoluprácu, 

vzápätí spolupracuje 
bez prítomnosti 

psovoda. 

Pes spolupracuje 

s cudzou osobou len v 
prítomnosti psovoda. 

Pes nespolupracuje 

s cudzou osobou ani v 
prítomnosti psovoda. 

14 
Reakcia na zvuk 

streľby 
Pes na zvuk streľby 

nijak nereaguje. 

Na zvuk reaguje 
miernym odpútaním 

pozornosti 

s následným 
okamžitým 

sledovaním  prítomnej 

osoby, pes reaguje 
s miernou agresivitou. 

Na zvuk reaguje 

odpútaním pozornosti 
s následným 

sledovaním  prítomnej 

osoby, prípadne pes 
reaguje s väčšou 

agresivitou. 

Na zvuk reaguje 

výrazným odpútaním 
pozornosti, bez prejavu 

strachu. 

Akýkoľvek prejav 

strachu, prípadne 

bojazlivosti. Pes 
reaguje snahou opustiť 

priestor, prejav paniky 

či úzkosti. 

 

 



 

P.č. 
Hodnotená 

vlastnosť 

Hodnotenie – známka s hodnotiacim popisom 

Výborný 

1 

Veľmi dobrý 

 2 

Dobrý 

3 

Vyhovujúci 

4 

Nevyhovujúci 

5 

15 

Služobná 

upotrebiteľnosť psa,  

jeho celkový prejav, 

temperament, 

reakcie, ochota 

k spolupráci so 

psovodom 

Pes sa počas 

preskúšania správa 

sebaisto, je vyrovnaný 
s primeranými 

a prirodzenými 

reakciami na rôzne 
podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 

so psovodom, je 
primerane zvedavý, 

samostatný,  zaujíma 

sa o okolie.   

Pes sa počas 

preskúšania správa 

sebaisto, je vyrovnaný 
s primeranými 

a prirodzenými 

reakciami na rôzne 
podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 

so psovodom,  
zaujíma sa o okolie, 

ktoré ho mierne 

vyrušuje. 

Pes sa počas 

preskúšania správa 

dôverčivo a sebaisto, 
je vyrovnaný 

s primeranými 

a prirodzenými 
reakciami na rôzne 

podnety, ochotne 

a radostne komunikuje 
so psovodom,  viac sa 

zaujíma o okolie čo ho 

výraznejšie vyrušuje, 
stále však pracuje bez 

prejavov strachu, 

bojazlivosti. 

Pes sa počas 
preskúšania správa 

dôverčivo a mierne 

neisto, reakcie na rôzne 
podnety vyrušujú jeho 

sústredenie , 

komunikuje so 
psovodom,  spolieha sa 

na psovoda, bez 

prejavov strachu, 
bojazlivosti. 

Pes sa počas 

preskúšania správa 
neisto, reakcie na 

rôzne podnety sú 

neočakávané a 
skratové, 

presmerované 

správanie, 
nekomunikuje so 

psovodom,  reaguje 

príliš agresívne, 
prípadne s prejavom 

strachu, bojazlivosti, 

stresu a úzkosti, 
odmieta komunikovať 

so psovodom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


