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Slovenská kynologická jednota , Furmanská 9, 841 03 Bratislava 

 

 

Skúšobné poriadky pre stavače 

pre skúšky s udeľovaním  CACIT a R CACIT 
 

 

1, Účel skúšok. 

 
Účelom skúšok stavačov je zistiť ako je pes pripravený k používaniu pri love zveri, dohľadávaní 

postrieľanej zveri, záchrane zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín, živelných udalostí. 

Zároveň je úlohou skúšok zistiť úroveň vrodených vlastností psov a poskytnúť tak podklady pre chovateľské 

kluby pri výbere psov pre použitie v chove. 

 

 

2, Plánovanie skúšok. 

 
  

 Medzinárodné skúšky s udeľovaním čakateľstva na medzinárodného šampióna práce/CACIT schvaľuje 

Medzinárodná kynologická federácia /FCI/. Schválenie podujatia v FCI zabezpečuje ústredie Slovenského 

poľovníckeho zväzu (SPZ) prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty/SKJ/. 

 Zmeny v konečnom časovom pláne skúšok sa môžu robiť len so súhlasom ústredia SPZ , SKJ a FCI. 

Usporiadatelia si nemôžu robiť zmeny sami, bez súhlasu zväzu. Také skúšky budú prehlásené za neplatné. 

 

3, Druhy a zameranie skúšok. 

 
Pre stavače sú organizované nasledovné druhy skúšok s udeľovaním titulov  CACIT: 

a)  Field trial  - jarný 

   - letný 

   - jesenný. 

Posudzuje sa podľa medzinárodných pravidiel pre FT pre kontinentálne stavače. 

b) jesenné skúšky stavačov, 

c) skúšky pole - voda, 

d) memoriál Alexandra Meszároša / Pole + voda/ 

e) všestranné skúšky stavačov, 

f) Memoriál Kolomana Slimáka / všestranné skúšky stavačov/ 

 

 

4, Účasť na skúškach a prihlášky. 

 
 Na jednotlivých druhoch skúšok sa môžu zúčastniť psy všetkých plemien stavačov registrované 

v plemenných knihách uznaných FCI.  

 Účasť na skúškach môže byť obmedzená na jedno plemeno alebo na niekoľko plemien pod 

podmienkou, že toto obmedzenie je dopredu oznámené v propozíciách. 

 Účasť môže byť tiež obmedzená kvalitou psov / kvalifikáciou konanou skoršie/ za podmienky že je toto 

obmedzenie dopredu uvedené v propozíciách.   

 Účasť na skúškach nemôže byť obmedzovaná na základe pohlavia alebo veku.  

 Organizátor môže obmedziť počet psov zúčastňujúcich sa na skúškach za podmienky že limitovaný 

počet bol oznámený dopredu v propozíciách. Počet psov však nemôže byť nižší ako 12. 

 Psy prijaté na skúšky, musia  byť: 

a) registrované v uznaných plemenných knihách FCI, 

b) pri veterinárnej prehliadke uznané za zdravé a spôsobilé, 

c) na skúšky včas a riadne prihlásené. 

 

Prihlášky sa podávajú na predpísanom tlačive a do termínu uvedeného na propozíciách. Prijatie 

prihlášky je podmienené súčasným zaplatením stanoveného poplatku. Štartovací poplatok na skúšky určuje 
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usporiadateľ podujatia.  Zamietnutie prihlášky musí usporiadateľ skúšok oznámiť majiteľovi psa najneskoršie 10 

dní pred konaním skúšok. Usporiadateľ je povinný prihlášku zamietnuť vtedy, ak odporuje propozíciám. 

Prijímanie náhradníkov po oficiálnom otvorení skúšok je neprípustné. 

Zahraničný účastníci môžu platiť štartovací poplatok po príchode na miesto skúšok, pred štartom 

skúšok. Štartovné poplatky nebudú vrátené ak účastník neodhlási psa do termínu uzávierky prihlášok.  

Ak sa skúšky nekonajú z dôvodu zásahu vyššej moci, štartovné poplatky budú použité na úhradu 

vzniknutých nákladov usporiadateľa. 

 Majiteľ prihláseného psa ručí svojim podpisom  na prihláške, že údaje v nej uvedené sú správne 

a pravdivé, že sú mu známe ustanovenia skúšobného poriadku a že ručí za škody spôsobené jeho psom. Ak sa 

dodatočne zistí nesprávnosť údajov uvedených v prihláške, získané ocenenia na skúškach strácajú platnosť 

a proti  majiteľovi sa podá podnet na začatie disciplinárneho alebo kárneho konania. 

  Dopovanie psov je zakázané. Psi, ktoré sú dopované musia byť zo súťaže vylúčené a proti 

zodpovedným osobám bude zahájené disciplinárne konanie.  

 

 

5, Prehliadka psov. 

 
Pred otvorením skúšok nastúpia všetky prihlásené psy na prehliadku pred rozhodcovský zbor a veterinárnu 

prehliadku. Čas a miesto prehliadky musí byť účastníkom skúšok oznámené dopredu. Vodiči a psi sa musia 

prehliadky zúčastniť pod trestom vylúčenia zo skúšok. Hlavný rozhodca zodpovedá za overenie správnosti 

tetovacích čísiel resp. čipov. Nečitateľné tetovanie nevylučuje psa zo skúšok, ale hlavný rozhodca uvedie túto 

skutočnosť do preukazu o pôvode.  

 Veterinárneho pracovníka na veterinárnu prehliadku psov zabezpečuje usporiadateľ. Vo výnimočných 

prípadoch / ak sa nedostaví veterinárny pracovník, zistí hlavný rozhodca, či sú psy fyzicky spôsobilé a nemajú 

niektorú chybu, ktorá vylučuje psa zo skúšok. Vodič psa pri veterinárnej prehliadke musí predložiť veterinárny 

preukaz, v ktorom musí byť záznam o tom, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej 

hepatitíde nie viac ako 1 rok a nie menej ako 4 týždne pred konaním akcie. 

 Pri prehliadke psov hlavný rozhodca vylúči zo skúšok psy: 

a)  ktorých pôvod a totožnosť nie je možné dokázať preukazom o pôvode, 

b) choré zranené, slepé, hluché, podvyživené a zoslabnuté, 

c)  psy nedostatočne vakcinované 

d)  psi choré na nákazlivé ochorenia, 

e) honcujúce sa suky, 

f) agresívne psi, 

g) monorchidi, kryptorchidi, psi postihnuté atrofiou vaječníkov, 

h) psi v majetku osôb ktoré sú zo súťaží vylúčené národnou kynologickou organizáciou, 

i) psi v majetku osôb ktoré sú členmi združení uznaných národnou organizáciou za disidentské v ich 

krajine, 

 K ostatným chybám zovňajšku, ktoré neznižujú praktický výkon, nesmie sa pri prehliadke prihliadať 

a psy s inými chybami ako sú uvedené, nesmú byť zo skúšok vylúčené. 

 

6, Poradie skúšaných psov. 

 

 
 Poradie , podľa ktorého sa budú psy skúšať, sa určí verejným žrebovaním. Rozdelenie psov do skupín určuje 

vyžrebované poradové číslo. Hlavný rozhodca rozdelí rozhodcov do jednotlivých skupín resp.  podľa skúšaných 

disciplín pred vyžrebovaním poradia psov. Rozdelenie verejne vyhlási. Poradie skúšania jednotlivých disciplín 

určí hlavný rozhodca po predchádzajúcej porade s rozhodcami a usporiadateľmi podľa miestnych pomerov. 

 Vodič môže počas skúšok z vážnych dôvodov uznaných rozhodcom psa zo skúšok odvolať. V tom 

prípade sa účasť na skúškach  zaznamená iba v prihláške na skúšky a prehľade výsledkov skúšok.  

Pred skúšaním prinášania vlečenej zveri na diaľku a pofarbenej stope sa určí poradie psov v skupine  

žrebovaním. 

Na skúškach typu field trial môže viesť vodič viac psov. Psy vedený jedným vodičom môžu byť 

rozdelené najviac do dvoch skupín. Na  jesenných skúškach ako aj skúškach pole + voda môže vodič viesť 

dvoch  psov. Psi vedení jedným vodičom na týchto skúškach  musia byť zadelení do jednej skupiny. 
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7, Organizácia skúšok. 

 
 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť organizáciu skúšok tak aby ich priebeh bol plynulý a regulárny. Určí 

zodpovedného vedúceho skúšok a dá mu k dispozícii potrebný počet pomocníkov. Akékoľvek zásahy do výkonu 

rozhodcov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok skúšok sú neprípustné. 

  Ak rozhodcovia zistia, že skúšky nie sú dostatočne pripravené, najmä ak revír nie je dostatočne 

zazverený, hlavný rozhodca má povinnosť ich priebeh zastaviť. Výsledok takýchto skúšok  je neplatný 

a usporiadateľ je povinný niesť všetky vzniknuté náklady vrátane nákladov za delegovanie rozhodcov, prípadne 

i nárokov vodičov. Usporiadateľ je tiež povinný postarať sa o včasnú propagáciu skúšok, aby sa vodiči stihli 

včas prihlásiť a zúčastniť sa skúšok. 

   

8, Rozhodca. 

 
  Menný zoznam delegovaných rozhodcov pošle ústredie SPZ najneskoršie týždeň pred 

skúškami usporiadateľovi. Každú zmenu v delegovaní rozhodcov oznámi usporiadateľovi i hlavnému 

rozhodcovi. 

 Rozhodca, ktorý sa bez včasného ospravedlnenia nedostaví na skúšky alebo prijatie delegovania potvrdí 

oneskorene, prípadne sa často bez náležitých dôvodov ospravedlňuje môže byť odvolaný z funkcie. 

 Rozhodcovia, ktorí pri posudzovaní požívajú alkohol alebo sú pod vplyvom alkoholu, alebo omamných 

látok, správajú sa hrubo, sú nedbalí, nepoznajú skúšobný poriadok, pri posudzovaní niekoho úmyselne 

poškodzujú, presadzujú určité plemeno alebo nemiestnymi poznámkami kritizujú  alebo podceňujú niektoré 

plemeno, vystavujú sa disciplinárnemu postihu. 

 Bezdôvodné narušovanie plynulého priebehu skúšok zo strany vodičov alebo korony, ktoré by mohlo 

znížiť prestíž rozhodcu, významu skúšok či poľovníckej kynológie, môže byť dôvodom pre podanie podnetu na 

začatie disciplinárneho alebo kárneho konania. Osobu, ktorá narúša priebeh skúšok, môže hlavný rozhodca zo 

skúšok vykázať.  

 Pri výkone funkcie musí rozhodca za každých okolností zachovať pokoj a dôstojnosť vo vystupovaní. 

 Usporiadateľ je povinný delegovaným rozhodcom uhradiť nevyhnutné cestovné náklady a odmenu za 

výkon funkcie. 

 Zahraniční rozhodcovia môžu rozhodovať iba na základe povolenia národnej kynologickej organizácie 

ich krajiny. Takéto povolenie musí byť včas vyžiadané vrcholnou národnou kynologickou organizáciou – 

Slovenskou kynologickou jednotou / SKJ/. 

  

 

9, Hlavný rozhodca. 

 
 Ústredie SPZ deleguje na všetky druhy skúšok predpísaný počet rozhodcov a hlavného rozhodcu 

naviac. Hlavný rozhodca na skúškach zastupuje zároveň SPZ, ktorému zodpovedá za regulárnosť a vysokú 

úroveň skúšok. Rieši prípadné spory medzi vodičmi a rozhodcami a jeho rozhodnutie je konečné.  

Hlavný rozhodca pred otvorením skúšok zvolá poradu rozhodcov a zástupcov usporiadateľskej organizácie, na 

ktorej rozdelí rozhodcov na disciplíny ktoré budú  posudzovať. 

 Ak na skúšky nepríde niektorý z delegovaných rozhodcov, určí hlavný rozhodca z prítomných 

nedelegovaných rozhodcov náhradníka, ale len takého, ktorý má kvalifikáciu pre posudzovanie príslušného 

druhu skúšok. Ak nemá možnosť doplniť náhradu za chýbajúcich rozhodcov, hlavný rozhodca po porade 

s usporiadateľmi rozhodne, koľko z prihlásených psov môžu prítomní rozhodcovia zodpovedne odskúšať. Ak na 

skúšky nepríde hlavný rozhodca, delegovaní rozhodcovia určia do tejto funkcie jedného zo svojho stredu. 

 Hlavný rozhodca krátkym príhovorom otvára skúšky a vyžrebuje psov do skupín. Oznámi rozdelenia 

rozhodcov pre jednotlivé skupiny a disciplíny a po dohode s usporiadateľmi určí priebeh skúšok. 

 Po ukončení skúšok hlavný rozhodca  vyhodnotí a vyhlási výsledky skúšok, 

Hlavný rozhodca zodpovedá za správne vyplnené a rozhodcami podpísané rozhodcovské tabuľky, za správnosť 

a úplnosť záznamov o výsledkoch skúšok v preukazoch o pôvode resp. v pracovných knižkách, , ktoré 

v príslušnom stĺpci podpisuje a signuje pečiatkou svojho mena.. 

 Každé rozhodnutie pri spore medzi dvojicou rozhodcov alebo pri podanom proteste musí hlavný 

rozhodca zdôvodniť počas skúšok príslušným ustanovením skúšobného poriadku, za ktorého presné 

dodržiavanie zodpovedá. 
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10, Spôsob posudzovania. 

 
Hlavnou zásadou pri posudzovaní je správny výklad skúšobného poriadku so zreteľom na použitie psa 

v poľovníckej praxi. Aj ten najpodrobnejší skúšobný poriadok môže chápať každý po svojom. Posúdenie výkonu 

psa sa však musí zhodovať so znením skúšobného poriadku. 

 Po skončení každej disciplíny musia rozhodcovia verejne oznámiť vodičovi výsledok posudzovania 

okrem disciplín, ktoré sa skúšajú počas celých skúšok. Výsledná známka sa už nesmie meniť, len ak vodič podá 

protest, ktorý bol prijatý. / Organizátor môže v prípade protestu žiadať od vodiča zloženie finančnej záruky ktorá 

prepadá v prospech organizátora, ak námietka bola neopodstatnená/. 

Rozhodcovia sa preto pred vyhlásením výsledku musia zjednotiť a ak sa nemôžu dohodnúť o ocenení 

s konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca, ktorý svoje rozhodnutie musí zdôvodniť, vyhlásiť a uviesť 

v rozhodcovskej tabuľke. Rozhodcovia  musia zachovať v každom prípade takt a rozvahu. 

 V záujme objektívneho hodnotenia psa musí byť posudzovanie výkonu nestranné a spravodlivé. 

Rozhodcovia musia sledovať výkony psov z primeranej vzdialenosti a zamedziť zasahovaniu rušivých vplyvov, 

ako je blízkosť korony a pod. 

 Ak nie je pes v určenom čase dostatočne odskúšaný z niektorej disciplíny, rozhodcovia sú povinný 

verejne to oznámiť a pred ukončením skúšok umožniť psovi dokončenie tejto disciplíny, aby po odchode 

z revíru mali všetky psy ukončené práce a známky mohli byť verejne oznámené. 

 Rozhodca nemôže posudzovať psov ktorých vlastní, je spolumajiteľom, trénuje ich alebo drží, alebo ich 

predal v priebehu posledných 6 mesiacov pred konaním skúšok na ktoré bol oficiálne delegovaný. To isté platí aj 

o psoch ktorí patria členom jeho najbližšej rodiny alebo partnerovi. 

 

11, Druh zveri 
 

 

Poľná práca na jesenných a všestranných skúškach  sa koná na pernatú a srstnatú zver na ktorú sa v danej oblasti 

zvyčajne poľuje.  Pernatá zver  pre prácu psov na skúškach typu field trial je  určená v platných Skúšobných 

poriadkoch pre medzinárodné field trial vydané FCI. Priestory pre skúšanie psov musia byť pripravené pred 

začiatkom skúšok. Vypúšťanie zveri počas skúšok je zakázané.   
Vodná práca sa koná na divú kačicu alebo ak nie je k dispozícii môže byť nahradená domácou kačicou so 

sfarbením kačice divej. 

K práci pri prinášaní a dohľadávaní líšky musí byť k dispozícii dospelá líška alebo iný druh zveri 

podobnej veľkosti ktorá bola krátko predtým usmrtená.  

 Pofarbená stopa srnčej zveri musí byť založená krvou srnčej alebo inej raticovej zveri. 

 

12, Povinné záznamy. 
 

Rozhodcovia sú povinný viesť presný záznam o priebehu skúšok a hodnotení každého psa osobitne 

v rozhodcovskej tabuľke. Záznamy v rozhodcovskej tabuľke musia byť jasné, stručné, jednoznačné a čitateľné.. 

Rozhodcovskú tabuľku musia podpísať rozhodcovia , ktorí psa posudzovali a hlavný rozhodca. 

Hlavný rozhodca je povinný skontrolovať, aby v preukaze o pôvode resp. v pracovnej knižke boli uvedené údaje: 

dátum, miesto konania a druh skúšok, výsledné ocenenie a počet bodov, známka z čuchu, jedna limitujúca 

známka, ktorá ovplyvnila zníženie ceny, ak bol pes hodnotený nižšou ako I. cenou.. Hlavný rozhodca záznam 

o výsledku skúšok potvrdí v preukaze o pôvode podpisom a pečiatkou svojho mena. 

 

13,Trestanie psa. 

 
Vodič má na skúškach viesť psa na hladkom pracovnom obojku a nesmie ho trestať ani počas ani mimo 

predvádzania na skúškach. Vodič nesmie počas predvádzania psa niesť v ruke, resp. držať v ruke predmet 

umožňujúci trestať psa alebo hroziť psovi trestom.  Počas skúšok nesmie mať pes obojok s elektronickým 

zariadením alebo s atrapou elektronického zariadenia a ostnatý obojok. Ak vodič počas skúšok so psom hrubo 

zaobchádza alebo ho trestá, môže ho rozhodca zo skúšok vylúčiť. Vodiči psov sa musia postarať, aby ich psy 

mimo skúšania voľne nepobiehali a ani inak nerušili priebeh skúšok.  

 

14, Neuznanie skúšok. 

 
Skúšky usporiadané bez súhlasu a vedomia SKJ a jej členskej organizácie, alebo pri ktorých boli hrubo porušené 

ustanovenia skúšobného poriadku, nebudú uznané a ich výsledky budú vyhlásené za neplatné. Náhrada strát 

z takýchto skúšok ide na ťarchu usporiadateľa, resp. funkcionárov ktorí to zavinili. 
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Ak sa skúšky konajú v nedostatočne zazverenom revíri a výkony psov sa nedajú ohodnotiť, hlavný rozhodca je 

povinný požiadať usporiadateľa o poskytnutie iného revíru. Ak to nie je možné, alebo ani náhradný revír nie je 

vhodný na odskúšanie psov , je povinný skúšky ukončiť bez ohodnotenia psov. Škoda z toho vzniknutá ide na 

ťarchu usporiadateľa. 

 

15, Známkovanie a výsledná klasifikácia. 
 

Práca psov na jesenných skúškach, skúškach pole + voda  a všestranných skúškach stavačov sa hodnotí podľa 

výkonu v jednotlivých predmetoch známkami v rozmedzí 0 – 4. 

 Známky za výkon z jednotlivých predmetov sú:  

4 – výborne, 3 – veľmi dobre, 2 – dobre, 1 – dostatočne, 0 – nedostatočne.  

Pri disciplínach, ktoré sa hodnotia viacerými známkami, výslednú známku tvorí aritmetický priemer, pričom sa 

výsledok zaokrúhľuje na celú známku – do 0.50 nadol, od 051 nahor. 

Dôležitosť a obtiažnosť tej ktorej disciplíny je vyjadrená koeficientom, ktorým sa násobí udelená známka. 

Výsledné číslo je počet bodov, ktoré pes získal z danej disciplíny. Súčtom bodov zo všetkých disciplín 

dostaneme celkový prospech psa. V tabuľkách pre jednotlivé druhy skúšok je uvedený najnižší počet bodov pre 

získanie 1., II. a III. ceny. Okrem toho musí pes získať pre tú- ktorú cenu  aj limitné známky z jednotlivých 

disciplín / tiež uvedené v tabuľkách/. 

 Pri rovnakom počte bodov u viacerých jedincov má pri zostavovaní poradia prednosť chovný jedinec 

pred nechovným, pri dvoch chovných alebo nechovných jedincoch  mladší pred starším a pri rovnakom veku, 

prvšie abecedné písmená vlastného mena. 

Psy, ktoré preukázateľne načínajú zver alebo ju zahrabávajú / hrobária/ sa zo skúšok vylučujú. Túto skutočnosť 

uvedie rozhodca v rozhodcovskej tabuľke a v prehľade výsledkov skúšok / nie v preukaze o pôvode psa/. 

Dokladom získaného ocenenia pre vodiča sú: 

a) originál rozhodcovskej tabuľky, 

b) diplom, 

c) záznam v preukaze o pôvode resp. v pracovnej knižke, 

Bez zreteľa na získané ocenenie si majiteľ psa nemusí dať výsledok skúšok zapísať. V takom prípade mu 

rozhodca odovzdá rozhodcovskú tabuľku s uvedením hodnotenia , prípadne i diplom. 

 Práca psov na skúškach typu field trials sa hodnotí podľa Skúšobných poriadkov pre medzinárodné field 

trials  pre kontinentálne stavače vydané FCI. 

 

16, Udeľovanie CACIT. 

 
 CACIT a RCACIT sú ocenenia pre psov ktorí urobili skúšky vynikajúco a bez chýb. Očakáva sa, že 

rozhodcovia  dôkladne preskúšajú kandidátov, ktorých navrhnú na CACIT alebo RCACIT.. Pes navrhnutý na 

udelenie titulu musí byť ohodnotený I. cenou ,  na FT  ocenením výborný / excelent.   
 Na skúškach sa môže udeliť iba jeden titul CACIT a R CACIT i keď viacej psov získa I. cenu resp. 

ocenenie výborný. 

 V prípade že na  JSS, skúškach pole + voda a  VSS získa viacej psov I. cenu  ocenenie CACIT získava 

pes ktorý získa najviac bodov. Pes s druhým najvyšším počtom bodov získava R CACIT. Ak získa viacej psov 

rovnaký počet bodov poradie sa zostaví podľa pravidiel uvedených v článku 15.  CACIT  a R CACIT môže byť 

zadaný iba psovi ktorý ukázal počas skúšok bezchybné vystavenie pernatej zveri s dokonalým pokojom po 

vyletení zveri a výstrele.  

Na skúškach typu field trial o poradí rozhoduje baráž – beh vo dvojici. V baráži sa hodnotí predovšetkým 

plemenu zodpovedajúci štýl práce, výkon a poslušnosť. 

 Ak je field trial v ktorom sa udeľuje CACIT  rozdelený na niekoľko skupín a víťazi viacerých skupín 

splnili podmienky pre udelenie CACIT, títo psi musia bežať baráž vo dvojici. 

 Výsledok baráže nemá vplyv na hodnotenie psa počas skúšok.  CACIT a R CACIT môže byť udelený 

iba na skúškach na ktorých bežalo minimálne 6 psov.  

 Hlavný rozhodca v správe pre ústredie SPZ uvedie psov ktorým bol udelený titul CACIT a R CACIT. 

SPZ o návrhu informuje FCI prostredníctvom SKJ. 

 

17,Námietky. 
 

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

dodržaný skúšobný poriadok. Námietky musí podať ihneď po oznámení výsledku ocenenia z jednotlivých 

disciplín a rozhodca je povinný vyriešiť ich hneď. V spomínaných prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou 
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hlavný rozhodca ešte pred vyhlásením výsledkov skúšok. Dodatočné námietky ani neskoršie podané písomné 

oznámenia sa neberú do úvahy. 

 

18, Previnenia vodičov psov. 

 
Vodiči psov, ktorí sa dopustia priestupku proti tomuto skúšobnému poriadku, alebo sa snažia nejakým spôsobom 

znevážiť alebo pozmeniť výsledok skúšok, môžu byť disciplinárne stíhaný. 

Vodiči počas skúšok nesmú požívať alkoholické nápoje: pri neuposlúchnutí tohto zákazu má rozhodca právo 

vylúčiť ich zo skúšok, a takisto každého, kto by svojim správaním narúšal riadny priebeh skúšok. 

 

19, Všeobecne. 

 
Vodiči a ich psy musia byť počas skúšok k dispozícii rozhodcom a musia dodržiavať ich pokyny. 

Vodič psa sa musí na skúškach postarať o kŕmenie  a ustajnenie psa sám. Zodpovedá za škody spôsobené jeho 

psom. Pri strate alebo poranení psa nemôže žiadať náhradu od usporiadajúcej organizácie. 

Pes ktorý sa vzdiali z dosahu svojho vodiča na dlhší čas, ako umožňuje skúšobný poriadok, na skúškach 

neobstál. Usporiadatelia a rozhodcovia musia dbať , aby sa skúšky nekonali v porastoch, ktoré boli krátko 

predtým ošetrené chemikáliami alebo hnojivom. Ak to zistia počas skúšok, musia psovi poskytnúť náhradnú 

prácu. 

Ďalšie pokyny sú uvedené pri jednotlivých druhoch skúšok.  

 

 

Počty psov a rozhodcov na skúškach stavačov: 

Tabuľka č. 1 

 

 

 

 

Druh skúšok 
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Jesenné skúšky stavačov 28 7 2 * 

Skúšky pole +voda 24 6 2 * 

Memoriál Alexandra Meszároša 24 - 6 

spolu 

* 

Všestranné skúšky stavačov 22 - 10 

spolu 

* 

Memoriál Kolomana Slimáka 22 - 12 

spolu 

* 

Field trial  14 1 ** 

 

* hlavný naviac 

**  pri zadávaní titulu CACIT musia posúdiť baráž  3 rozhodcovia. 
 

 

 

20, Predmety skúšok. 
 

20.1. Čuch. 

 
Pri posudzovaní čuchu si treba všímať na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri hľadaní vietor – jeho 

smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku – čas hľadania. Stavač nemusí zver 
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vystaviť hneď. môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na kratšiu vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať 

vždy od prvého zvetrenia. A nie od vystavenia. Treba prihliadať na to , že stavač sa pri svojej práci s bažantmi 

priblíži k zveri na kratšiu vzdialenosť kým ju pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok.. 

Doplňujúce poznatky o kvalite čuchu si rozhodcovia overujú počas celých skúšok. Zvetrenie zveri na malú 

vzdialenosť a nedohľadanie zveri sú chyby ktoré ovplyvňujú výslednú známku z čuchu. Prechádzanie zajacov 

ešte nemusí byť známkou zlého čuchu psa.  

Chyby: zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie  dýchanísk.  

 

 

 

20.2 Spoločná poľovačka. 

 
Časový limit. 15 – 30 minút. 

Táto disciplína sa skúša ako prvá a psy pri nej majú ukázať, že sú platnými pomocníkmi pri love malej zveri na 

spoločných poľovačkách. Vytvorí sa skupina s 2-4 stavačmi, ktoré nastúpia vo vzdialenosti najmenej 50 krokov. 

Medzi vodičov sa rozostavia rozhodcovia. Skúša sa podľa možností vo vyššom poraste za rovnakých podmienok 

pre celú skupinu. Na jesenných skúškach môže vodič viesť stavača na remeni, voľne pri nohe alebo ho vypustiť 

hľadať nakrátko pred sebou. Všetci vodiči sú povinný strieľať na zver, ktorá vyletí alebo vybehne, či už ju voľne 

pracujúci pes vystaví alebo nie. Ak stavač vystaví zver pri spoločnej poľovačke, rozhodca to musí zobrať do 

úvahy, ako aj ostatné výkony psa, napr. postupovanie, pokojnosť pred zverou ap. Stavač, ktorý pracuje voľne, 

musí hľadať zver len v priestore pred svojím vodičom, maximálne po susedného rozhodcu. Príliš ďaleké 

hľadanie a zabiehanie pred susedných rozhodcov  a vodičov sa považuje za chybu. Každý vodič by mal streliť 

aspoň jeden kus/druh/ zveri, druhý sa  pohodí psovi pred skončením disciplíny, aby ukázal že prináša teplú zver. 

Stavač, ktorý pracuje voľne pred svojim vodičom, má ním zastrelenú zver priniesť vodičovi.  

Ak vodič vedie psa pripútaného na vodidle, musí ho pred hľadaním voľne vypustiť, pes musí zver dohľadať 

a priniesť vodičovi. Na rozkaz rozhodcu musí pes dohľadať a priniesť i zver zastrelenú ktorýmkoľvek 

účastníkom spoločnej poľovačky. Rozhodca musí zabezpečiť, aby boli postupne odskúšané všetky psy. 

Psa pripútaného pri predvádzaní na spoločnej poľovačke možno hodnotiť za jeho najlepší výkon najviac 

známkou 2, voľne vedeného pri nohe najviac známkou 3.  

Psy pracujúci voľne pred vodičom. Ktoré rušia prácu ostatných psov, alebo inak narúšajú priebeh spoločnej 

poľovačky, musia vodiči na príkaz rozhodcu uviazať na remeň a ďalej sa hodnotia ako psy pripútané 

s prihliadnutím na chyby, ktorých sa už dopustili. Agresívne psy, ktoré nenechajú iných psov prinášať zver 

a napádajú ich, môžu sa hodnotiť až známkou 0 a na skúškach neobstoja. 

Na všestranných skúškach musia všetky stavače začať pracovať voľne pred vodičmi. Pripútanie psa nariaďuje 

iba rozhodca a to vtedy ak rušia priebeh spoločnej poľovačky. Vtedy však môžu získať najviac známku 1. Tiché 

usmerňovanie psa sa nepovažuje za chybu. 

Pri spoločnej poľovačke prikáže rozhodca vodičom, aby každý aspoň štyri razy vystrelil, a to aj vtedy, ak tam 

zver nie je. V každej skupine sa však musí streliť aspoň jeden kus zveri. 

 

 

 

20.3. Hľadanie. 
 

 
Časový limit. 20-30 minút. 

Pes má hľadať priečne, priestorne, sústavne, vytrvalo a väčšinou cvalom. Ideálne hľadanie je asi 30 krokov 

dopredu, 150 doľava , 150 doprava. Záleží pritom na poraste a ostatných okolnostiach. Hľadanie musí byť 

aktívne a inteligentné, prispôsobené  prehľadávanej ploche. Pes má hľadať s vysokým nosom a využívať vietor 

tak, aby nevynechal nijaké miesto, kde by mohla byť zaľahnutá zver. Z jeho práce musí byť vidieť chuť  

a ochota vyhľadať zver ako aj neutíchajúca snaha pracovať.  Všetky stavače sa majú skúšať približne v rovnako 

hustých a vysokých kultúrach  a hľadať proti vetru. Najvyššie je hodnotené hľadanie pri ktorom pes 

prehľadávanie plochy prispôsobí vetru, pravdepodobnému úkrytu zveri a jeho tempo zodpovedá kvalite jeho 

nosa. 

Každý pes má hľadať dovtedy, kým nepríde na zver,  Ak nepríde ku zveri vo vymedzenom čase a ak nepreukázal 

požiadavky na neho kladené ani pri spoločnej poľovačke, hľadanie sa preruší, pes sa opäť vypustí na hľadanie po 

minimálne 15 minútovej prestávke a môže hľadať najviac 30 minút. 

Známku ovplyvňuje štýl hľadania, ktorý sa skladá z harmonicky pôsobiacich pohybov, spôsobu držania hlavy, 

značenia zveri a pachov, vrátane postupovania za zverou.  

Preukazné prejdenie viac ako 2 ks pernatej zveri  je vylučujúcou chybou. 
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Chyby: prechádzanie pernatej zveri, nesystematické pobiehanie, pomalé hľadanie v blízkosti vodiča, hľadanie 

zrakom, zabiehanie za vodiča, príliš rýchle hľadanie, hľadanie ďaleko pred vodičom, časté zastavovanie 

a prerušovanie hľadania, neprispôsobenie hľadania smeru vetra, 

 

 

20.4. Vystavovanie. 
 
Pes musí nájdenú zver vystavovať pokojne, pevne až dovtedy, kým nedostane od vodiča povel alebo kým vodič 

sám zver , prichádzajúc k nej pokojným krokom nevyrazí. Vystavovanie musí byť pevné a pes musí byť počas 

vystavovania nehybný až do príchodu vodiča 

Ak pes zvetrí zver na väčšiu vzdialenosť, môže postúpiť a potom ju pevne vystavovať, kým  k nemu vodič 

pomaly nepríde. K zver pred psom uniká môže pes ešte pred príchodom vodiča s ňou obnoviť nosový kontakt 

tak aby ju nevyrazil. Toto obnovenie kontaktu s unikajúcou zverou nepovažujeme za postupovanie.  

Ak zvetrí stopu zveri, dýchanisko alebo ležovisko má ich iba naznačiť . 

Hodnotí sa vystavenie srstnatej i pernatej zveri. Psi navrhnuté na titul CACT resp CACIT  však musia  vystaviť 

pernatú zver. Pri vystavovaní hodnotíme tiež štýl vystavovania ktorý musí zodpovedať danému plemenu. 

 

Chyby: opätovné vystavovanie miest, kde zver nebola a nie je ( balamutenie), zapieranie zveri, vyrážanie zveri, 

krátkodobé vystavovanie a návrat k vodičovi. Ak sa zistí, že pes sústavne zapiera zver, alebo nevystavuje 

pernatú zver, aj keď mal na to príležitosť, hodnotí sa známkou 0 a nemôže na skúškach obstáť. 

 

20.5. Postupovanie. 

 
Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť, môže spolu s vodičom voľne postupovať do jej blízkosti tak, aby ju 

nevyrazil. Nie je chybou, ak dá vodič na podstupovanie tichý povel. Ak pernatá zver pred psom uniká musí za 

ňou pes postupovať tak, aby bol s ňou v kontakte. Vodič ho nesmie pri tom ovplyvňovať.. Neberie sa do úvahy, 

či zver, ktorú pes vystavoval, vyrazí na pokyn rozhodcu pes alebo vodič. Vodič sa s výnimkou , zdvihnutia zveri 

so súhlasom rozhodcu, nesmie pohybovať v priestore medzi psom a zverou, alebo sám zver hľadať. 

Pes by mal postupovať na povel vodiča dopredu ľahko a nie unáhlene, pred vodičom, bez straty kontaktu so 

zverou. Dlhé postupovanie je akceptované iba vtedy ak je energické, účelné a efektívne. Odmietnutie 

postupovania má za následok vylúčenie zo skúšok. 

Chyby: Príliš rýchle postupovanie, postupovanie do takej blízkosti zveri, že ju vyrazí, nezáujem o postupovanie 

ani po opätovných poveloch vodiča, postrkovanie psa. Pri sústavnom vyrážaní zveri pred príchodom vodiča na 

vzdialenosť dostrelu môže byť pes hodnotený len známkou 0. Tiché povzbudenie a pohladenie psa nie je 

chybou.  

 

 

20.6. Dohľadávanie zastrelenej pohodenej pernatej a srstnatej zveri. 

 
Časový limit: maximálne 10 minút, kontrolný pes 5 minút. 

Pri tejto disciplíne sa skúša použiteľnosť stavača v poľovníckej praxi, t.j. či zastrelenú, postrieľanú alebo 

uhynutú pernatú a srstnatú zver riadne dohľadá a prinesie. Skúša sa preto, či pes  používa čuch, s akou ochotou 

a bez povelu vezme a prinesie zver a tiež ochota s akou dohľadáva postrieľanú zver.  Ako dohľadávanie sa táto 

práca hodnotí len vtedy, ak pes dohľadá zver čuchom a nie zrakom. Ak dohľadá postrieľanú pernatú zver po 

stope a prinesie ju zo vzdialenosti asi 100 krokov, hodnotí sa jeho práca zároveň ako dohľadávanie 

i vypracovanie vlečky. Ak pes dohľadá postrieľanú srstnatú zver po stope a prinesie ju zo vzdialenosti asi 200 

krokov, takisto sa jeho práca hodnotí ako dohľadávanie a vypracovanie vlečky. Pri dohľadávaní nesmie dávať 

vodič psovi povely “aport“ alebo „prines“. Lebo za každý povel  sa znižuje známka o jeden stupeň. Pes, ktorý 

bol preukázateľne pri zveri, ale ju nepriniesol ani po troch poveloch, hodnotí sa známkou 0.  

Ak pes nedohľadá postrieľanú alebo zastrelenú zver do 10 minút, pošle rozhodca na prácu kontrolného psa, 

ďalšieho v poradí a ak taký už nie je , použije predchádzajúceho psa. K kontrolný pes dohľadá zver do piatich 

minút, hodnotí sa skúšaný pes známkou 0. Kontrolný pes sa hodnotí podľa podaného výkonu.  Ak ani kontrolný 

pes do piatich minút zver nedohľadá, považuje sa táto zver za nedohľadateľnú. 

Každý stavač má dohľadať a priniesť najmenej 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej čerstvo zastrelenej (teplej) zveri. 

Ak je v daných podmienkach menej zveri, musí dohľadať a priniesť aspoň 1 kus(druh) čerstvo zastrelenej 

(teplej) pohodenej zveri.   

V obidvoch prípadoch sa mu pohodí ešte 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej studenej zveri. 

Rozhodca hodí zver do vyššieho porastu tak, aby to vodič ani pes nevideli ( každý pes musí dostať nový 

priestor). Vodič na pokyn rozhodcu vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti aspoň 50 krokov od pohodenej zveri 

a môže postupovať so psom až do zastavenia rozhodcom. Rozhodca si všíma najmä: ako používa pes čuch, 
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v akej vzdialenosti zvetrí zver, s akou ochotou zver vezme a prinesie vodičovi. Vodič môže používať len rozkazy 

„ hľadaj“ alebo „stratil“. Môže usmerňovať psa ako pri disciplíne hľadanie. Trvalé povzbudzovanie a 

usmerňovanie však znižuje známku z výkonu.  Každý povel „aport“  alebo „prines“ znižuje známku z prinášania 

vždy o jeden stupeň.  

Hodnotenie „dohľadávania teplej čerstvo zastrelenej pernatej a srstnatej zveri“ a „ dohľadávanie pohodenej 

pernatej a srstnatej zveri“ sú nerozdielnou súčasťou disciplíny „dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej 

zveri“. Každý predmet sa skúša samostatne. Aby pes obstál musí všetky predmety splniť. Dosiahnuté body 

z každého predmetu sa zapisujú do rozhodcovskej tabuľky poznámkou. Vypočítaný priemer tvorí výslednú 

známku z disciplíny „dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri“.  

Ako dohľadávka sa hodnotí časť práce po nájdenie zveri. Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie 

vodičovi sa hodnotí v disciplíne prinášanie. Ak pes od nájdenej zveri odíde a nevráti sa k nej ani na pokyn 

vodiča, alebo so zverou odíde a do časového limitu ju neprinesie k vodičovi hodnotí sa dohľadávka i prinášanie 

známkami 0. 

Pri skúšaní tejto disciplíny nie je dovolené použiť náhradného psa. Ak pes pohodeného bažanta alebo zajaca do 

10 minút nedohľadá, dostane známku 0. V tom prípade je rozhodca povinný ukázať vodičovi, že zver v poraste 

skutočne leží. Ak pes vystavuje pri tejto disciplíne inú zver, môže ju vodič sám vyraziť a ďalej sa pokračuje 

v skúšaní disciplíny podľa pokynov rozhodcu. Ak pes dohľadá zver do 4 minút od vypustenia dostane známku 4, 

do 6 minút známku 3, do 8 minút známku 2, do 10 minút známku 1. 

Chyby: nezáujem, malý záujem o dohľadávanie zveri, hľadanie len v blízkosti vodiča, bojazlivé hľadanie, 

nevyužívanie čuchu, vetra, nesústredenosť na dohľadávanie, povely k prineseniu zveri. 

 

20.7. Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku. 

 
Časový limit: 10 minút, 

a) prinášanie vlečenej pernatej zveri na diaľku v poli. 

 

Pri praktickom výkone práva poľovníctva potrebujeme, aby stavač prinášal postrieľanú alebo uhynutú zver 

z väčšej vzdialenosti. Preto sa na skúškach zakladá vlečka s jarabicou alebo bažantom. Nie je pritom dôležité, 

ako pes sleduje stopu, ale s akou dychtivosťou a ochotou príde k zveri, uchopí ju a čo najrýchlejšie prinesie 

k vodičovi. Ak nemal pes možnosť pri poľnej práci vypracovať stopu krídlovanej pernatej zveri, urobí sa mu 

s čerstvo zastrelenou jarabicou alebo bažantom 150 krokov dlhá, jeden raz oblúkovito lomená stopa (vlečka). 

Zver na založenie stopy musí byť vyspelá a nenarušená. Vlečka má byť založená v nízkom poraste a po vetre. 

Zakladanie vlečky nesmie pes vidieť. Rozhodca, ktorý zakladá stopu, po jej ukončení nechá zver presne na konci 

stopy ( nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť). Odíde v priamom smere asi 50 krokov , a tam sa dobre 

skryje. Na vyzvanie druhého rozhodcu priloží vodič psa na nástrel označený perím, asi 20 krokov od nástrelu ho 

môže viesť na šnúre, potom ho voľne vypustí. Pri vypúšťaní mu môže dať posledný povel na prinesenie zveri. 

Ak pes zlyhá pri prvom nasadení, môže ho vodič nasadiť na stopu opäť, najviac však tri razy. Aby pes obstál, 

musí zver priniesť do 10 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy. Opätovné nasadenie psa na 

stopu znižuje známku o jeden stupeň.  

Hodnotenie: 

Známka 4 – ak pes prinesie zver do 4 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob predvedenej práce. 

Známka 3 – ak pes prinesie zver do 6 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob predvedenej práce, 

Známka 2 – ak pes prinesie zver do 8 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob predvedenej práce, 

Známka 1 – ak pes prinesie zver do 10 minút od vypustenia po maximálne troch nasadenia na stopu, 

Známka 0 – ak pes neprinesie zver ani po treťom nasadení bez zreteľa na čas, 

 

b) prinášanie vlečenej srstnatej zveri na diaľku na poli 

 

Skúša a hodnotí sa rovnako ako vlečka s pernatou zverou. Rozdiel je len v tom, že stopová dráha je 300 metrov 

dlhá a dva razy oblúkovito lomená. Časové limity platia ako pri pernatej zveri.  

Spôsob prinášania a odovzdávania zveri je nerozdielnou súčasťou predmetu“ prinášanie vlečenej pernatej 

a srstnatej zveri na diaľku na poli“ pretože obidve disciplíny sa klasifikujú jednou známkou bez ďalších 

poznámok v predmete „prinášanie“. 

Pri jesenných skúškach sa obidve disciplíny robia a hodnotia samostatne, vypočítava sa z nich však priemer, 

ktorý je výslednou známkou z tejto disciplíny. Aby stavač na JSS obstál, musí splniť obidve disciplíny. 

Chyby: nezáujem psa o dohľadanie zveri, otáľanie pri jej uchopení, nesprávne odovzdanie, 
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20.8. Prinášanie vlečenej líšky a zajaca na diaľku v lese. 
 

Časový limit: 15 minút, 

a) prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese. 

Vlečka s líškou sa zakladá v lesnom poraste v dĺžke 300 krokov, s dvoma oblúkmi. Všetky dráhy líščej stopy 

usporiadatelia dopredu vyznačia spredu na stromoch vápnom, farbou alebo papierikmi. Zver na zakladanie stôp 

zabezpečuje usporiadateľ. Musí byť vyspelá, zastrelená, nenarušená, 

 Rozhodca, ktorý zakladá stopu, ťahá líšku na šnúre po vyznačenej stopovej dráhe, presne na konci dráhy nechá 

zver ležať (nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť) a pokračuje v smere stopy asi 50 krokov a tam sa 

skryje tak, aby ho pes nemohol vidieť ani zvetriť. Ukončenie zakladania stopy oznámi dohodnutým signálom. 

Na vyzvanie druhého rozhodcu vodič priloží psa na nástrel označený srsťou alebo vlnou. Môže ho 20 krokov od 

nástrelu viesť na šnúre alebo na vodidle po stope, potom ho voľne vypustí s posledným rozkazom na prinesenie 

zveri. Po vypustení psa môže vodič zostať na mieste , odkiaľ psa vypúšťal, alebo sa vráti na nástrel. Miesto už 

potom nesmie zmeniť do konca hodnotenia práce psa. 

Nie je dôležité ako pes sleduje stopu, ale s akou dychtivosťou a ochotou príde k zveri, uchopí ju a čo 

najrýchlejšie ju prinesie k vodičovi. 

Vodič môže nasadiť psa na stopu najviac tri razy. Opätovné nasadenie psa na stopu znižuje známku o jeden 

stupeň. Aby pes obstál, musí priniesť zver do 15 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy. 

Hodnotenie: 

Známka 4 – ak pes prinesie zver do 8 minút od vypustenia , s prihliadnutím na spôsob práce, 

Známka 3 – ak pes prinesie zver do 10 minút, s prihliadnutím na spôsob práce. 

Známka 2 – ak pes prinesie zver do 12 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce. 

Známka 1 – ak pes prinesie zver do 15 minút od vypustenie po maximálne troch nasadeniach, 

Známka 0 – ak pes neprinesie zver ani po treťom nasadení bez zreteľa na čas. 

 

b) prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese. 

Skúša a hodnotí sa ako pri vlečke s líškou. 

 

Obidve disciplíny sa skúšajú a hodnotia samostatne. Známka 0 z vlečky z líškou nevylučuje psa zo skúšok, ale 

zaraduje ho vždy len do III. ceny. 

 

20.9. Prinášanie pernatej, srstnatej, a škodlivej zveri. 
 

Pre odskúšanie  tejto disciplíny, treba pred každým psom streliť najmenej jeden kus zveri. Ak videl pes po 

výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle uchopiť celou 

papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť, Tichý povel na sadnutie 

môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí presvedčiť, či pes drží zver pevne 

a nemačká ju.  Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver 

priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povele, hodnotí sa známkou 0. 

Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes možnosť zver prinášať, okrem 

prinášania kačice z hlbokej vody , prinášania líšky cez prekážku a prinášania vlečenej zveri na diaľku,  kde sa 

prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov. 

 Pes ktorý nájdenú a prinášanú zver pustí a odíde od nej  je hodnotený známkou 0 

Chyby: neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z papule pred 

vodičom. Odchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si zveri, opakovanie 

povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri prinášaní pes drží zver len za 

perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS a vrcholových podujatiach len známku 1. 

Psy ktorí zver preukázateľne poškodzujú tvrdým skusom, hrobária alebo zver načínajú  sa hodnotia  z prinášania 

známku 0. 

 

 

 

 

20.10. Pokojnosť pred pernatou zverou. 

 
Ak vyletí pred psom pernatá zver, pes má zostať pokojne stáť a vyčkať na povely vodiča, chytenie zveri sa 

hodnotí známkou 0. Rozhodcovia sú však povinný presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená. 
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Ak sa nedá pes od prenasledovania vzlietnutej zveri odvolať, hodnotí sa známkou 0. Ak skočí pes za zverou, 

potom však zostane pokojný, hodnotí sa z tejto disciplíny najviac známkou 3, ak dostane povel, hodnotí sa 

známkou 2.  

Chyby: vyrážanie a skočenie po vzlietnutej zveri, prenasledovanie vzlietnutej zveri. 

 

20.11. Pokojnosť pre srstnatou zverou. 

 
Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný. Vodič mu môže dávať tiché povely, aby utvrdil jeho pokojnosť. 

Ak pes začne zver prenasledovať, ale na rozkaz sa hneď vráti, alebo si na rozkaz ľahne, môže sa hodnotiť 

najviac známkou 3 Chytenie zveri na všestranných skúškach je hodnotené známkou 0. Rozhodcovia sú však 

povinný presvedčiť sa , či nebola predtým zver poranená. Taktiež  sústavné naháňanie srstnatej zveri na 

všestranných skúškach sa hodnotí známkou 0. 

Ak pes nemá  možnosť prísť na skúškach do styku so srstnatou zverou, hodnotí sa z tejto disciplíny známkou 3.  

Chyby: vyrážanie a prenasledovanie zveri. Ak sa pes pri prenasledovaní zajaca nevráti do 10 minút, hodnotí sa 

známkou 0. 

 

20.12. Správanie sa po výstrele. 

 
Pri disciplíne hľadanie a na jesenných a všestranných skúškach stavačov i pri spoločnej poľovačke, vodič na 

rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a aj vtedy ak sa zver  zdvihne bez zreteľa na 

to, či ju pes vystavil alebo nie. Pri výstrele musí zostať pes pokojný, nesmie sa výstrelu báť, ani bláznivo 

pobiehať. Ak sa výstrelu bojí a nechce sa vzdialiť od nohy vodiča alebo sa vzdiali od vodiča a ani na rozkaz  sa 

nedá privolať hodnotí sa známkou 0. 

Vodiči sú povinný vystreliť pri každom vzlietnutí zveri, ktorú pes vystavil. Ak dá rozhodca pokyn na zastrelenie 

zveri, vodič nesmie zver úmyselne chybiť. Pes musí zostať po výstrele pokojne stáť na mieste a pokračovať 

v hľadaní až na pokyn vodiča. 

A pes uvidel po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť a nepovažuje sa to za chybu. Pes ktorý zostane 

po výstrele pri nohe svojho vodiča a ani na rozkaz nechce ísť zver hľadať  môže dostať len známku 0.  

Chyby. Bojazlivosť a splašenosť po výstrele, skočenie za zverou po výstrele, hľadanie v blízkosti vodiča po 

výstrele. 

 

20.13. Poslušnosť. 

 
Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť 

a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po 

výstrele môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne považuje sa to za chybu 

v poslušnosti. Pes ktorý z akýchkoľvek príčin, neposlúchne vodiča – nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali 

spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti hodnotí sa známkou 0. 

Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samostatne na poli v lese 

a na vode. 

Chyby: časté opakovanie povelov a ich neochotné plnenie. 

 

20.14. Vodenie na remeni. 

 
Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno. Ak 

vodič predvádza psa na inom druhu vodidla, alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na 

remeni o jeden stupeň, na VSS a vrcholových skúškach až o dva stupne. 

Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri 

strieľaní nesmie sa na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle 

a jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pri VSS a vrcholových skúškach sa 

vodenie na vodidle skúša tiež v lese, v žrďovine. 

Chyby: predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri 

zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.  

 

 

20.15. Práca na pofarbenej stope srnčej zveri. 
 

Skúša sa na umelo pofarbenej 500 krokov dlhej stope srnčej zveri, minimálne dve hodiny starej.. Stopové dráhy 

vopred vyznačí usporiadateľ. Stopové dráhy musia byť očíslované a na stromoch spredu označené snímateľnými 
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značkami, zozadu môžu byť označené vápnom alebo farbou. Zakladajú sa vždy v smere dráhy, od začiatku 

stopy. Jednotlivé dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 150 krokov.  

Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (v žiadnom prípade nesmú zastať 

na strome ani na zemi) a prenášajú po stope srnčiu zver. Asi po 200 krokoch sa urobí pofarbené ležovisko 

a označí sa. Potiaľ musí ísť pes vždy ako vodič(na remeni). Ležovisko musí byť vždy označené zálomkom alebo 

iným poľovníckym spôsobom, nikdy nie ponechaním značiek na stromoch. Značky  pre označenie ležoviska sa 

ponechajú len vzadu pre kontrolu rozhodcu. Srnčia zver sa položí najskôr na nástrel a odtiaľ sa nesie po každej 

stopovej dráhe. Na ležovisku sa na chvíľu odloží. Dráha stopy je dvakrát lomená a na jej konci musí vždy ležať 

srnčia zver, ktorú pomocníci prenášali po stopovej dráhe, dobre zašitá ( väčšia výstrelná rana musí byť tiež 

zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po založení stopy na konci dráhy, priamo pri položenej 

zveri. Na založenie pofarbenej stopy sa na vzdialenosť 100m použije 25 ml farby ( najlepšie srnčej  alebo krvou 

ktorejkoľvek inej veľkej raticovej zveri) zakladanie pofarbenej stopy proti smeru dráhy je zakázané.  

Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, podpíše sa naň a pripevní ho 

na strom na začiatku dráhy. Pes sa prikladá na stopu najskôr dve hodiny po jej založení, Možno ho viesť ako: 

a) vodiča 

b) oznamovača 

c) hlásiča 

d) hlasitého oznamovača 

Vodič psa musí spôsob vedenia oznámiť rozhodcom vopred, pri žrebovaní poradia psov. 

 

a) vodič 
 

Stavač musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Jeho 

práca sa hodnotí známou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví. 

Nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden 

stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé. Že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu s istotou. Na 

stopu sa môže pes nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden 

stupeň. Takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1. 

Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho 

treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až 

prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2.  

 

b) hlásič 
 

Stavač po priložení na nástrel pracuje až po vyznačené ležovisko ako vodič. Tu ho vodič vypustí a ďalej pes 

pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do piatich minút od vypustenia musí 

začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať 

alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčiava. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho 

vodič do desiatich minút privolať späť  (čas sa počíta od vypustenia pri  ležovisku ). Ďalej pes pracuje ako vodič. 

Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň a hodnotí sa ako vodič. Na celej dráhe stopy vrátane  vodiča 

môže pes zablúdiť  a znovu byť nasadený na stopu maximálne tri razy. Známka sa mu pri každom novom 

nasadení znižuje o jeden stupeň. Prvé vypustenie psa  z ležoviska ako hlásiča sa nepovažuje za opätovné 

nasadenie psa na stopu. Druhé alebo ďalšie nasadenie ako hlásiča sa ráta do opráv v rámci celkovej práce 

a časového limitu pre prácu hlásiča. 

Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie s dlhými odmlkami, nehlásenie, opustenie 

zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie. 

 

c) oznamovač 
 

Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámiť, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver.  

Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok 

dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a vrátiť sa po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na 

konci stopovej dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením 

(signálkou), že pes bol pri zveri a vracia sa. Po návrate má pes  ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver 

našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri.  ( Pes sa musí po vodiča vrátiť do piatich minút od 

vypustenia.) oznámenie nájdenia zveri musí byť spontánne, vodič ho nesmie k oznámeniu povzbudzovať alebo 

nútiť. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň za každé nasadenie a vodič má 

právo do 10 minút privolať ho naspäť.( čas sa počíta od prvého vypustenia pri ležovisku).  Ak pes zlyhá ako 

oznamovač, pokračuje ako vodič z miesta, ktoré určí rozhodca ( miesto kde pes zišiel zo stopy). Počet nasadení 

a opráv i hodnotenie platí ako u hlásiča.  
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Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi. Nevýrazné oznamovanie. 

Neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi spôsobom, ktorý oznámil rozhodcom, nemôže sa 

hodnotiť práca psa ako oznamovača. 

 

d) hlasitý oznamovač 

 
Hlasitý oznamovač sa skúša podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho vodiča 

k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Ak pes vedený ako hlásič alebo oznamovač namiesto hlásenia  alebo 

oznámenia nájdenú zver prinesie k vodičovi, ukončí sa práca na farbe a doterajšie hodnotenie psa ako vodiča sa 

zníži o jeden stupeň. Povzbudenie psa pri ktoromkoľvek spôsobe práce na pofarbenej stope nie je chybou. 

 

 

 

20.16. Prinášanie líšky cez prekážku. 

 
Časový limit: 3 minúty. 

Účelom tejto disciplíny je zistiť, ako je pes vycvičený a schopný prekonávať výškové alebo hĺbkové prekážky 

s líškou v papuli. 

Na vhodnom mieste v lese sa urobí umelá prekážka s určenými parametrami (pozri nákres). 

Ohradená časť prekážky sa dobí najlepšie z čečiny, je 80 cm vysoká, každá z troch ohradených strán je 4m dlhá. 

Stany ohrádky musia byť vypletené tak , aby pes cez ne nemohol preliezať a aby sa pri preskakovaní neporanil. 

Spredu je namiesto steny 80 cm široká a 60 cm hlboká priekopa s kolmými stenami. Ak prší, alebo pri iných 

nepriaznivých prírodných podmienkach, môže byť v priekope voda, inak sa tam nenapúšťa. Vodič odloží psa 

10m od priekopy. Ak vodič odloží psa s vodidlom alebo iným predmetom, znižuje sa mu známka z poslušnosti 

o jeden stupeň. Potom uchopí líšku a prehodí ju cez priekopu do ohrádky. Nesmie však priekopu s líškou 

prekročiť. 

 

   

 

 

 

 

 

Výška 

Ohrádky 

80 cm               4 m 

Hĺbka 

Priekopy 

60 cm. 

  

 

    80 cm  

                                                

                                     

 
Vodič nesmie opustiť miesto, z ktorého poslal psa do ohrádky. Pes musí na rozkaz najkratšou cestou buď 

preskočiť ohrádku alebo priekopu. V ohrádke má bez váhania uchopiť líšku a po opustení ohrádky ju najkratšou 

cestou priniesť k vodičovi. Pes môže s líškou preskočiť buď priekopu alebo ohrádku. Líšku musí odovzdať do 

troch minút od vypustenia. 

Prekonávanie prekážky, uchopenie, prinesenie a odovzdávanie líšky sa hodnotí jednou spoločnou známkou. 

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý preskočí prekážku, líšku bez váhania uchopí, opäť preskočí prekážku aj 

s líškou a vodičovi ju správne odovzdá.  

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý v ohrádke pri líške váha ( zdvíha hlavu) ale potom líšku uchopí, prinesie 

a odovzdá ju. 

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý v ohrádke pri líške dlhší čas váha, neprejavuje o ňu záujem, nakoniec ju však 

uchopí, prinesie ju a odovzdá. 

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nemá o líšku v ohrádke záujem, zaujímajú ho iné okolnosti, ale v časovom 

limite líšku uchopí, prinesie a odovzdá. 

 

 

 

 

Ohrádka 

 

Priekopa 
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Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý líšku neprinesie.  

Každý ďalší rozkaz , okrem povelu pri vypúšťaní psa, na prekonanie prekážky tam či naspäť, na uchopenie, 

prinesenie alebo odovzdanie líšky znižuje známku o jeden stupeň. 

Chyby: neochota prekonať ktorúkoľvek prekážku, dlhé váhanie pri líške, nútenie k zdvihnutiu vypadnutej líšky 

pri zdolávaní prekážky, obiehanie ohrádky, odbehnutie medzi koronu, neprinesenie líšky. Držanie líšky za kožu 

alebo za srsť pri prinášaní sa hodnotí maximálne známkou 1. 

 

20.17. Chuť do práce s líškou. 
 

Časový limit: 10 minút. 

Stavač, ktorý pracuje s chuťou a radosťou, je v každom prípade spoľahlivejší, najmä pri dohľadávaní zastrelenej 

alebo postrieľanej zveri. Rozhodcovia musia sledovať, s akým záujmom pes pracuje, či pracuje s vrodenou 

chuťou do práce alebo s prinútením. Chuť do práce sa skúša tak, že do húštiny sa odloží líška a rozhodca sleduje 

psa zásadne z posedu. Keď vodič vypúšťa psa, môže mu dať povel len na hľadanie, nie na prinesenie zveri. Pes 

sa vypúšťa vždy proti vetru Vodič vypustí psa najmenej 30 krokov od miesta, kde je pohodená líška  a nesmie sa 

z tohto miesta vzdialiť , kým pes líšku neprinesie. Keď príde pes k líške, má ju hneď a bez váhania uchopiť, 

s radosťou priniesť a v sede odovzdať vodičovi. Takáto práca sa hodnotí známkou 4. Ak pes hľadá líšku iným 

smerom, ako je pohodená, môže ho vodič pískaním privolať a znovu vypustiť, nepovažuje sa to za chybu.  Ak 

pes líšku zvetrí, alebo k nej príde a nechá ju ležať, čo oznámi rozhodca na posede signálkou, je zrejmé, že psovi 

chýba chuť do práce s líškou. Na pokyn rozhodcu vodič privolá psa a opäť ho vypustí. Ak dáva vodič psovi 

povely „Prines!“ alebo „ Aport!“. Znižuje sa známka za každý povel vždy o jeden stupeň. Vodič môže poslať psa 

po líšku najviac tri razy. 

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý líšku po zvetrení okamžite uchopí, prinesie a správne odovzdá. 

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý líšku po zvetrení dohľadá, chvíľu váha, ale uchopí ju, prinesie a správne 

odovzdá. 

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý k líške príde, pozoruje však okolie, obieha líšku skôr ako ju uchopí, prinesie ju 

však a správne odovzdá. 

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prinesie líšku až po treťom povele. 

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý na prinesenie líšky dostane štyri povely. 

 

20.18. Správanie sa na stanovišti v lese. 

 
Časový limit: 10 minút 

Pri nadhánkach má byť pes na stanovišti absolútne pokojný. Vodič ho môže mať pri skúšaní pripútaného na 

vodidle alebo voľne odloženého. Pes upútaný dostáva vždy o jeden stupeň nižšiu známku.  

Pes na stanovišti nepokojný. Kňučiaci, nervózny, ktorý môže vyplašiť prichádzajúcu zver a pes ktorý odíde 

z miesta odloženia alebo ide za zdravou zverou, hodnotí sa známkou 0. 

Pri skúšaní disciplíny sa vodiči zo psami rozostavia najmenej 50 krokov od seba, môže sa to robiť na spôsob 

obstaveného priehonu. Každý vodič musí vždy po 2 minútach vystreliť, zver sa však nestrieľa. 

Psy ktoré sa neskúšajú, nesmú sa zdržiavať v tomto priestore. 

 

20.19. Vyháňanie zveri z húštin, 
  

Stavač má prehľadávať húštinu čo najhlbšie, zver má vyhľadať a z húštiny vyhnať. Na zapískanie sa má dať 

odvolať. Pes nemá zver v húštine vystavovať, zdvihnutú zver má hlasito sledovať až po jej opustenie húštiny. 

Zastrelenú zver môže bez rozkazu priniesť. Nie je chybou ak pri vyháňaní aj živú zver chytí, bezchybne ju 

prinesie a odovzdá. Zo správania sa psa musí byť zrejmé, že reaguje na povely svojho vodiča. Hlasité sledovanie 

zveri sa zapíše do preukazu o pôvode a do rozhodcovskej tabuľky, nemá však vplyv na ohodnotenie výkonu 

stavača. 

Nie je prípustné aby sa všetky psa skúšali na tom istom mieste.. 

Chyby: časté pobádanie vodičom, časté vybiehanie psa z húštiny, hľadanie na okraji húštiny, nereagovanie na 

povely vodiča, ďaleké preháňanie zveri. 
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20.20. Sliedenie. 

 
Časový limit: maximálne 5 minút. 

Sliedenie sa skúša v riedkom lese, s porastom alebo v zatrávnených pasekách. Pes musí pri sliedení hľadať 

v dohľade vodiča. Nie je chybou, ak hľadá vo vzdialenosti až 50 krokov, stále však musí byť v dohľade vodiča. 

Ak príde pes pri sliedení na zver, musí byť pred ňou absolútne pokojný a pevne ju vystavovať. Vodič musí na 

zver po vybehnutí strieľať a ak ju zastrelí alebo postrieľa, pes ju musí priniesť. Vodič môže psa pri sliedení 

usmerňovať tichým nie však častým pískaním. 

 

20.21. Posliedka. 
 

Poľovník má mať pri posliedke za raticovou zverou psa vždy pri sebe, aby mohol v prípade postrieľania zver 

hneď dohľadať. Nie je pri tom rozhodujúce , či ide pes voľne za vodičom alebo po jeho boku, vodič to však musí 

dopredu oznámiť rozhodcom.  Pes má poľovníka sledovať pozorne, pokojne a ticho, musí sa dať na nenápadný 

tichý pokyn vodiča odložiť a takým istým spôsobom uviesť do pohybu. Akékoľvek nápadnejšie pohyby vodiča 

ktoré odporujú poľovníckej praxi sú neprípustné a znižujú známku z výkonu. Pes musí ísť za vodičom v takej 

vzdialenosti aby mu neprekážal v chôdzi aby nebol v kontakte s rukami alebo nohami vodiča. 

Posliedka sa robí po chodníčku , aleji alebo ceste opačným smerom. Ako stojí korona, aby psa pri práci nerušila. 

Posliedka sa robí asi 150 krokov, po tretine cesty vodič psa ticho a nenápadne odloží, po chvíli ho privolá 

a pokračuje v posliedke. Po ďalších 50 krokoch ho opäť odloží, po odíde najmenej 50 krokov a na pokyn 

rozhodcu sa na tomto mieste schová asi na 5 minút. Asi v polovici tohto času na pokyn rozhodcu raz vystrelí. Po 

uplynutí 5 minút sa vráti k psovi. Ak pes po odložení odíde z miesta do polovičnej vzdialenosti medzi vodičom 

a ním ( približuje sa k vodičovi) znižuje sa hodnotenie psa až na známku 1. Ak prejde viac ako polovicu 

vzdialenosti, môže sa hodnotiť len známkou 0. 

Ak dá vodič pri posliedke psovi povel pootočením hlavy, nepovažuje sa to za chybu. 

Chyby. Hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, prebiehanie z boku na bok, vzďaľovanie sa od smeru 

posliedky, stále odkladanie a dobiehanie, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, nevyčkanie na 

mieste odloženia, kňučanie. 

 

20.22 Práca psa vo vode. 

 
Stavač musí ukázať, že sa vody nebojí, že vie dobre plávať a že zastrelenú alebo pohodenú zver dokáže vo vode 

dohľadať a priniesť. 

Skúša sa na vodných plochách (rybníkoch) v prírodných podmienkach / vybetónované nádrže nie sú vhodné). 

Vodná plocha musí mať dostatočnú šírku a hĺbku, aby pes mohol ukázať, že vie dobre plávať. Pri vodnej práci sa 

použije divá kačica alebo lyska, prípadne domáca kačica so sfarbením ako divá. 

  

 

 

20.22.1 Naháňanie v tŕstí. 
 

Časový limit: 3 minúty. 

Skúša sa na vodných plochách, kde je dostatok tŕstia v šírke najmenej 5 m. Pes musí pri skúšaní systematicky 

prehľadávať určený priestor, snažiť sa zver nájsť, vyraziť ju a umožniť vodičovi zastreliť ju. 

Známkou 4 sa hodnotí pes ktorý systematicky a samostatne prehľadáva určený úsek a snaží sa nájsť kačicu 

skrytú v tŕstí. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tŕstia vyjde, ale sám sa bez povelu vráti. Vodič môže psa 

miernymi povelmi usmerňovať. 

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje povelmi no inak 

priestor prehľadáva dobre. 

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tŕstie prehľadáva nesystematicky, často sa vracia k brehu, vodič ho musí 

častejšie povzbudzovať. 

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len kraj tŕstia, nejde dostatočne ďaleko, pracuje nesystematicky 

a neochotne. 

 

20.22.2. Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí. 

 
Časový limit: 10 minút. 

Účelom tejto skúšky je praktické dohľadávanie postrieľanej alebo zastrelenej kačice v tŕstí. Asi 5 m od brehu 

hodí rozhodca do tŕstia zastrelenú kačicu. Vodič ani pes to nesmú vidieť. Rozhodca potom zavedie vodiča zo 
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psom asi 50 m od pohodenej kačice. Pes musí priniesť tú kačicu ktorú tam rozhodca hodil. Ak prinesie inú. 

Vypustí ho vodič dohľadávať ešte raz, pričom čas sa počíta od tohto vypustenia. Predchádzajúca práca sa neberie 

do úvahy. Občasné usmerňovanie psa počas dohľadávky sa nehodnotí ako chyba. Trvalé povzbudzovanie 

a usmerňovanie znižuje však známku z výkonu. 

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 7 minút. 

Známkou 3 sa hodnotí pes ktorý dohľadá kačicu do 8 minút. 

Známkou 2 sa hodnotí pes ktorý dohľadá kačicu do 9 minút. 

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 1 minút. 

Čas práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie vodičovi sa hodnotí ako poznámka ( tzv. malá známka) 

z prinášania pernatej zveri. 

Ak pes kačicu nedohľadá, dostane z dohľadávky známku 0. ak bol preukázateľne pri zveri a odišiel od nej 

hodnotí sa známkou 0 z dohľadávky i z prinášania? V tom prípade je rozhodca povinný presvedčiť sa, že zver 

v tŕstí skutočne je , a nie je zavesená tak, aby na ňu pes nemohol dosiahnuť. 

Ak sa rozhodca a vodič presvedčia ,že kačica je v tŕstí zavesená minimálne 1 m na úrovňou hladiny vody alebo 

zeme a pes na ňu nemôže dosiahnuť, má nárok na opätovné odskúšanie disciplíny. Pre dokázanie 

dohľadateľnosti kačice môže rozhodca použiť predchádzajúceho psa, ktorý je už z disciplíny odskúšaný. Ak 

tento pes kačicu prinesie , netreba iným spôsobom dokazovať ako bola kačica v tŕstí umiestnená. Ak ju však 

náhradný pes do 5 minút nedohľadá, považuje sa kačica za nedohľadateľnú a skúšaný pes má nárok na 

pohodenie novej kačice. Spôsob dokázania nedohľadateľnosti kačice závisí od podmienok, v akých sa disciplína 

skúša a od rozhodnutia rozhodcu. 

Chyby: povely na prinesenie kačice, hľadanie v blízkosti vodiča, odchádzanie od nájdenej zveri, nezáujem alebo 

malý záujem o jej dohľadanie, nesústredenosť pri dohľadávaní. 

 

20.22.3. Ochota pracovať v hlbokej vode. 
 

Časový limit: 2 minúty. 

Pes musí ukázať, že sa nebojí vody, vie dobre plávať, ide ochotne 10 – 15 metrov do vody. V hlbokej vode musí 

hľadať 2 minúty, musí sa dať vo vode ovládať a meniť smer podľa pokynov vodiča. 

Vodič vypúšťa psa na vodu z miesta vzdialeného minimálne dva metre od vody. 

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý pracuje bezchybne, vo vode je ľahko ovládateľný, hľadá ďaleko, dobre pláva, 

do vody ide ochotne na prvý povel. 

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý vstúpi do vody po kratšom povzbudzovaní, ostatné práce však robí bezchybne  

alebo pes, ktorý hladinu prehľadáva síce ďaleko, ale je zle ovládateľný, 

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý vojde do vody len po viacerých poveloch, hladinu prehľadáva len chvíľu, vo 

vode je však dobre ovládateľný, 

Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý vojde do stanoveného limitu do vody, chvíľu hladinu prehľadáva ale príliš 

skoro sa vráti späť. 

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý v časovom limite nevojde do vody, resp. iba na kraj hladiny a hneď sa vráti 

späť 

 

20.22.4. Prinášanie kačice z hlbokej vody 
 

Časový limit: 5 minút. 

Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 m od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie plávať 

a priniesť kačicu z hlbokej vody. Vodič stojí so psom minimálne dva metre od okraja vodnej plochy a psa 

vypúšťa na pokyn rozhodcu. Na  skúškach  pole - voda a na všestranných skúškach stavačov vodič alebo 

náhradný strelec vystrelí zo zbrane do vzduchu, keď je pes vo vode asi v tretine cesty ku kačici. Rozhodcovia 

sledujú reakciu psa na výstrel. Otočenie sa psa po výstrele od kačice, prípadne ďalšie povely vodiča na 

prinesenie kačice v dôsledku negatívnej reakcie psa na výstrel znižujú známku z výkonu. Pes musí kačicu 

správne odovzdať. Tichý povel na sadnutie psa alebo úkrok neznižuje známku z výkonu na jesenných skúškach. 

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na 

prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk 

a pod. nie je chybou. 

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu vezme 

a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, alebo pes, ktorému 

dal vodič jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje 

bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu. 

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až na tretí 

povel alebo ju vypustí na zem skôr ako ju vodič odoberie. 
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Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu/ 5 minút/ 

aspoň na breh. 

 
 

20.22.5. Sliedenie v tŕstí so živou kačicou. 
 
Časový limit: maximálne 20 minút. 

K preskúšaniu tejto disciplíny musí byť k dispozícii vodná plocha s minimálnou výmerou 2500 m2 v 

dostatočnej šírke porastená tŕstím. Tŕstie musí byť minimálne 3m široké a voda dostatočne hlboká tak, aby 

pes musel v niektorých častiach tŕstia i plávať. Pes sa  posiela na prehľadanie určenej časti tŕstia v ktorej sa 

vypustí  nelietavá kačica. Pes sa vypúšťa do tŕstia minimálne 5m od miesta ako bola do tŕstia vypustená 

kačica. Ideálne je ak musí k miestu vypustenia kačice preplávať vodnú hladinu. Pes má tŕstie samostatne 

prehľadávať a nájsť kačicu.  Pri dohľadávaní je potrebné sledovať či pes správne využíva nos na nájdenie  

kačice resp. jej stopy v tŕstí.  Pes musí tiež pri tejto práci ukázať jeho tvrdosť, vytrvalosť a  radosť z práce vo 

vode. Kačicu by mal vytlačiť na voľnú hladinu alebo chytiť. Vodič môže psa pri tejto práci viesť a 

povzbudzovať , ale vytrvalé povzbudzovanie znižuje známku z výkonu. 

Rozhodca môže prácu psa ukončiť  ihneď ako si urobí obraz o práci psa a jeho hodnotení, aj keď pes kačicu 

z tŕstia nevytlačí.  

Známkou 4 môže byť ohodnotený iba pes ktorý sleduje vytrvalo sleduje stopu kačice a v určenom časovom 

limite ju vytlačí na vodnú hladinu alebo chytí a prinesie.   

Známou 3 môže byť ohodnotený pes ktorý vytrvalo  sleduje kačicu ale nepodarí sa mu kačicu chytiť alebo 

vytlačiť na voľnú hladinu. Z celej jeho práce však musí byť vidieť, že pes pracuje  s chuťou, prejavuje 

dostatočnú tvrdosť a snahu kačicu nájsť. Pes sa pre ohodnotenie touto známkou musí dostať do kontaktu 

s kačicou. 

Známkou 2 môže byť ohodnotený pes ktorý sleduje kačicu prerušovane a s menšou chuťou. Častejšie 

opúšťa tŕstie a musí byť vodičom častejšie povzbudzovaný a usmerňovaný. Nepodarilo sa mu dostať do 

kontaktu s kačicou  

 Pes, ktorý neprejaví záujem o kačicu alebo sa ju bojí chytiť aj keď mal na to príležitosť môže byť z tejto 

disciplíny hodnotený iba známkou 0 

Pes ktorý sa počas tejto disciplíny resp. počas disciplíny sliedenie v tŕstí  nedostane do kontaktu so živou 

kačicou nemôže byť navrhnutý na titul CACIT resp. CACT. 
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Tabuľka č. 2 

Rozhodcovská tabuľka  - Jesenné skúšky stavačov / JSS/ 
 

 

P r e d m e t 

Najnižšia známka  pre 

cenu 

Koeficient Maximálny 

počet 

bodov I. II. III. 

1 Spoločná poľovačka 2 1 1 5 20 

2 Hľadanie 3 3 2 5 20 

3 Vystavovanie 4 3 2 5 20 

4 Postupovanie 3 2 1 4 16 

5 Čuch 3 3 2 8 32 

6 Pokojnosť pre pernatou 

zverou 

3 2 1 2 8 

7 Pokojnosť pre srstnatou 

zverou 

2 1 1 3 12 

8 Pokojnosť po výstrele 3 2 1 3 12 

9 Dohľadávanie zastrelenej 

pernatej a srstnatej zveri 

3 2 2 5 20 

10 Prinášanie vlečenej pernatej 

a srstnatej zveri na diaľku v 

poli 

1 1 1 5 20 

11 Prinášanie pernatej zveri 2 1 1 4 16 

12 Prinášanie srstnatej zveri 2 1 1 4 16 

13 Vodenie na remeni 2 2 1 2 8 

14 Prinášanie kačice z hlbokej 

vody 

3 2 1 3 12 

15 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

Najnižší počet bodov pre cenu 200 154 90  248 

Cena: Počet bodov spolu: 
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Tabuľka č. 3: 

Skúšky pole -  voda: 

 

Skúšky pole -  voda 

Práca v poli 

 

Por. Disciplína Minimálne 

hodnotenie 

koeficient Maximálny 

počet bodov 

I.c II.c III.c 

1 Hľadanie 3 3 2 5 20 

2 Vystavovanie 4 3 2 5 20 

3 Postupovanie 3 2 1 3 12 

4 Nos 4 3 2 8 32 

5 Pokoj po výstrele 3 2 1 4 16 

6 Pokoj pred srstnatou zverou 2 1 1 3 12 

7 Pokoj pred pernatou zverou 3 2 1 3 12 

8 Dohľadávanie pernatej 

a srstnatej zveri 

3 2 1 5 20 

9 Prinášanie pernatej a srstnatej 

zveri 

3 2 1 5 20 

10 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

 Minimálny počet bodov pre 

cenu 

155 120 92  184 

 

Práca na vode: 

Por Disciplína Minimálna 

známka pre cenu 

koeficient Maximálny 

počet bodov 

I II III 

1, Sliedenie v tŕstí 

 

3 2 1 5 20 

2, Dohľadávka zastrelenej kačice 

v tŕstí 

3 2 1 5 20 

3 Sliedenie za živou kačicou v 

tŕstí 

3 2 2 8 32 

4 Prinášanie kačice z hlbokej 

vody, 

3 3 1 4 16 

 Minimálny počet bodov pre 

cenu 

75 56 44  88 

 

 Najnižší počet bodov pre cenu 230 176 136  272 
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Tabuľka č. 3 

Rozhodcovská tabuľka – Memoriál Alexandra Meszároša (pole - voda) 
 

 

   Predmet  Najnižšie známky 

pre cenu 

 Koef. Max. počet 

bodov 

  I. II. III. 

   I. Práca v poli 

1 Spoločná poľovačka 2 1 1 5 20 

2 Hľadanie 3 3 2 5 20 

3 Vystavovanie 4 3 2 5 20 

4 Postupovanie 3 2 1 4 16 

5 Čuch 3 3 2 8 32 

6 Pokojnosť pred pernatou zverou 3 2 1 2 8 

7 Pokojnosť pred srstnatou zverou 2 1 1 3 12 

8 Pokojnosť po výstrele 3 2 1 2 8 

9 Dohľadanie zastrelenej pohodenej pernatej  

a srstnatej zveri 

3 2 2 5 20 

10 Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli 1 1 1 5 20 

11 Prinášanie pernatej zveri 3 2 1 4 16 

12 Prinášanie srstnatej zveri 2 1 1 4 16 

13 Vodenie na remeni 2 2 1 2 8 

14 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

  Najnižší počet bodov pre cenu – pole 203 153 105 max. 236 

              

   II. Práca vo vode 

1 Sliedenie v tŕstí 2 1 1 3 12 

2 Dohľadávanie zastrelenej kačice v trstí 2 1 1 4 16 

3 Ochota pracovať v hlbokej vode 2 1 1 3 12 

4 Prinášanie kačice z hlbokej vody 3 2 1 3 12 

5 Sliedenie v tŕstí za živou kačicou 3 2 1 5 20 

6 Poslušnosť 2 1 1 3 12 

7 Prinášanie pernatej zveri 2 1 1 4 16 

  Najnižší počet bodov pre cenu – voda 80 60 45 max. 100 

              

   III. Práca s líškou 

1 Prinášanie líšky cez prekážku 1 1 0 2 8 

              

  Najnižší počet bodov pre cenu celkom 285 215 150 max. 344 
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Tabuľka č. 4 

Rozhodcovská tabuľka – Všestranné skúšky stavačov / VSS / 
 

 

Predmet 

 

 

Najnižšie známky pre 

cenu 

 

K
o

ef
ic

ie

n
t 

Maximálny 

počet bodov 

I. II. III. 

Práca na poli 

1, Spoločná poľovačka 2 1 1 5 20 

2, Hľadanie 3 3 2 5 20 

3, Vystavovanie 4 3 2 5 20 

4, Postupovanie 3 2 1 4 16 

5,  Čuch 3 3 2 8 32 

6, Pokojnosť pred pernatou zverou 3 2 1 2 8 

7, Pokojnosť pred srstnatou zverou 2 2 1 3 12 

8, Pokojnosť po výstrele 3 2 1 2 8 

9,  Dohľadanie zastrelenej pernatej 

a srstnatej zveri 

2 1 1 5 20 

10 Prinášanie vlečenej pernatej zveri na 

diaľku v poli 

    2 1 1 5 20 

11 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

Spolu 162 122 90  196 

Práca v lese 

1, Prinášanie líšky cez prekážku 1 1 0 2 8 

2 Posliedka 2 1 1 4 16 

 

 

3 

Práca na pofarbenej stope srnčej 

zveri: 

a, vodič 

b, oznamovač 

c, hlásič 

d, hlasitý oznamovač 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

6 

8 

8 

8 

 

 

24 

32 

32 

32 

4 Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v 

lese 

2 1 0 5 20 

5 Prinášanie vlečeného zajaca na 

diaľku v lese 

2 1 1 5 20 

6 Vyháňanie zveri z húštin 2 1 1 3 12 

7 Sliedenie 2 1 1 3 12 

8 Chuť do práce s líškou 3 2 1 4 16 

9 Správanie sa na stanovišti 2 1 1 2 8 

10 Vodenie na remeni 2 2 1 2 8 

11 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

Spolu 135 100 75  172 

Práca vo vode 

1,  Naháňanie v tŕstí 2 1 1 3 12 

2, Dohľadávanie zastrelenej kačice 

v tŕstí 

2 1 1 4 16 

3, Ochota pracovať v hlbokej vode 2 1 1 3 12 

4, Prinášanie kačice z hlbokej vody 2 2 1 3 12 

5, Sliedenie v tŕstí za živou kačicou 3 2 1 5 20 

6, Poslušnosť 2 1 1 3 12 

Spolu 65 50 35  84 

Prinášanie 

1, Prinášanie pernatej zveri 2 1 1 4 16 

2, Prinášanie srstnatej zveri 2 1 1 4 16 

3, Prinášanie škodlivej zveri 2 1 1 4 16 

Spolu 38 30 20  48 

Najnižší počet bodov pre cenu 400 302 220  500 

Cena: Počet bodov spolu: 
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Rozhodcovská tabuľka - Memoriál Kolomana Slimáka – všestranné skúšky stavačov. 

 

 

Predmet 

 

 

Najnižšie známky pre 

cenu 

 

Koefi

cient 

Maximálny 

počet bodov 

I. II. III. 

Práca na poli 

1, Spoločná poľovačka 3 2 1 5 20 

2, Hľadanie 3 3 2 5 20 

3, Vystavovanie 4 3 2 5 20 

4, Postupovanie 3 2 1 4 16 

5,  Čuch 3 3 2 8 32 

6, Pokojnosť pred pernatou zverou 3 2 1 2 8 

7, Pokojnosť pred srstnatou zverou 3 2 1 3 12 

8, Pokojnosť po výstrele 3 2 1 2 8 

9,  Dohľadanie zastrelenej pernatej 

a srstnatej zveri 

3 2 2 5 20 

10 Prinášanie vlečenej pernatej zveri na 

diaľku v poli 

2 2 1 5 20 

11 Poslušnosť 3 3 2 5 20 

Spolu 165 122 98  196 

Práca v lese 

1, Prinášanie líšky cez prekážku 2 2 1 2 8 

2 Posliedka 2 2 1 4 16 

 

 

3 

Práca na pofarbenej stope srnčej 

zveri: 

a, vodič 

b, oznamovač 

c, hlásič 

d, hlasitý oznamovač 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

6 

8 

8 

8 

 

 

24 

32 

32 

32 

4 Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v 

lese 

3 2 2 5 20 

5 Prinášanie vlečeného zajaca na 

diaľku v lese 

3 2 2 5 20 

6 Vyháňanie zveri z húštin 2 2 1 3 12 

7 Sliedenie 3 2 2 3 12 

8 Chuť do práce s líškou 3 2 1 4 16 

9 Správanie sa na stanovišti 3 2 1 2 8 

10 Vodenie na remeni 3 2 1 2 8 

11 Poslušnosť 3 2 2 5 20 

Spolu 145 103 86  172 

Práca vo vode 

1,  Naháňanie v tŕstí 2 2 1 3 12 

2, Dohľadávanie zastrelenej kačice 

v tŕstí 

2 2 1 4 16 

3, Ochota pracovať v hlbokej vode 3 2 1 3 12 

4, Prinášanie kačice z hlbokej vody 3 2 2 3 12 

5, Sliedenie v tŕstí za živou kačicou 3 2 1 5 20 

5, Poslušnosť 2 2 1 3 12 

Spolu 70 50 42  84 

Prinášanie 

1, Prinášanie pernatej zveri 3 3 2 4 16 

2, Prinášanie srstnatej zveri 3 2 2 4 16 

3, Prinášanie škodlivej zveri 2 2 1 4 16 

Spolu 38 30 20  48 

Najnižší počet bodov pre cenu 418 305 250  500 

Cena: Počet bodov spolu: 

 


