Skúška ovládateľnosti psa (SOP)
Skúška je určená pre psov držaných v mestách a hustejšie osídlených územiach. Otvára sa
priestor pre ďalší výcvik, no už jej splnenie postačuje pre základnú komunikáciu psovoda so
psom. Zloženie tejto skúšky dáva predpoklad na dostatočnú ovládateľnosť psa a tiež preverí
vedomosti psovoda v oblasti kynológie. Je potrebné, aby skúšku absolvoval so psom jeho
majiteľ.
Podmienky účasti na skúške
1.Psovod musí zvládnuť psa v každej situácii.
2.Potvrdenie o imunizácii psa proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze.
Náplň skúšky:
1. Privolanie psa pred psovoda
2. Ovládateľnosť psa na vodidle
3. Prechod skupinou osôb
4. Polohy psa pri nohe psovoda (S,Ľ,V)
5. Zotrvanie psa na mieste
6. Zákaz nežiaducej činnosti
7. Ľahostajnosť ku psom
8. Teoretická časť

15 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
10 bodov
5 bodov
30 bodov

Poznámka:
1. Skúška je úspešne zložená, ak psovod dosiahne pri preskúšaní 70% z počtu bodov za
poslušnosť a teoretickú časť (spolu min. 70 bodov).
2. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod, t.j. osoba sprevádzajúca psa.
3. Pes musí byť počas celej skúšky ovládateľný. V prípade, že psovod nepreukáže
ovládateľnosť psa počas celej skúšky ďalej v skúške nepokračuje a je diskvalifikovaný.
1.Privolanie psa pred psovoda: psovod odpúta psa z vodidla a na povel voľno sa pes od
psovoda musí vzdialiť min. na 5 metrov. Na pokyn rozhodcu psovod psa privolá povelom ku
mne. Cvik je úspešne ukončený, keď pes rýchlo a radostne pribehne a sadne si pred psovoda.
Psovod si psa pripúta na vodidlo.
Ak pes neuposlúchne na prvý povel, rozhodca dáva psovodovi pokyn na druhé a tretie
privolanie. V prípade, že pes neuposlúchne ani na tretí povel, ďalej v skúške nepokračuje a je
diskvalifikovaný.
V prípade, že sa pes od psovoda nevzďaľuje, môže psovod psa odložiť a zo vzdialenosti 5
metrov na pokyn rozhodcu psa privolať. Pri takomto prevedení je cvik hodnotený so stratou
2 bodov. Toto prevedenie cviku, musí psovod rozhodcovi oznámiť pri hlásení. Ak nie je
možné na povel voľno navodiť vzdialenosť psa od psovoda 5 metrov, môže rozhodca
umožniť dodatočné odloženie aj ak o to psovod nepožiadal pri hlásení. V takom prípade je
cvik hodnotený so stratou 3 bodov.
(max. počet – 15 bodov)

2. Ovládateľnosť psa na vodidle: psovod so psom na pokyn rozhodcu vykročia zo základného
postoja v priamom smere. Na pokyny rozhodcu vykoná psovod so psom počas chôdze obraty
v ľavo v bok, čelom vzad, v pravo v bok a zastavenie. Pes nesmie psovoda predbiehať,
zaostávať, jeho lopatka musí byť na úrovni kolena psovoda nie ďalej ako 20 cm od nohy
psovoda. Vodidlo nesmie byť napnuté. Použitý povel je k nohe pri zmene smeru, pri
zastavení môže psovod použiť povel sadni.
(max. počet – 10 bodov)
3. Prechod skupinou osôb: psovod s pripútaným psom prechádza cez skupinu 4 osôb, ktoré
psa neovplyvňujú. Psovod so psom musí obísť aspoň 2 osoby a v strede kruhu zastaviť. Pes si
nesmie osoby všímať, prejavovať známky agresivity a strachu. Pri prevedení cviku je
povolený bez straty bodov 1 povel k nohe na začiatku cviku.
(max. počet – 10 bodov)
4. Polohy psa pri nohe psovoda (sadni, ľahni, vstaň): psovod s pripútaným psom stojí v
základnom postoji. Na pokyn rozhodcu vykoná zmeny polohy tak aby každú polohu
predviedol aspoň 1 krát. Ak má rozhodca pochybnosti, môže si prevedenie cvikov preveriť
opakovaním danej polohy. Pri prevedení jednotlivých cvikov je povolené použiť posunok
rukou súčasne s povelom. Posunok telom pri prevedení cvikov nie je povolený, okrem
vystretia kolien z podrepu pri polohe vstaň. Dotyk psovoda na psa je hodnotený ako hrubá
chyba a cvik sa v takomto prípade hodnotí ako nesplnený (0 bodov).
(max. počet - 10 bodov)
5. Zotrvanie psa na mieste: psovod so psom prejdú na miesto určené k vykonaniu cviku
odloženie a zaujmú základný postoj. Psovod odpúta vodidlo, psa na povel ľahni položí,
použije povel zostaň na zotrvanie psa na mieste a vzdiali sa 10 metrov od psa. Vo
vzdialenosti 10 metrov sa otočí tvárou ku psovi. Po uplynutí doby a na pokyn rozhodcu sa
vráti ku psovi, posadí ho a pripne na vodidlo. Cvik je úspešne ukončený zotrvaním psa na
mieste po dobu cvikov 1. – 4. nasledujúcej dvojice a nezmenením polohy psa t.j. pes sa
nesmie plaziť, posadiť, vstať, štekať alebo opustiť dané miesto. V prípade, že pes zotrvá na
mieste počas cviku 1. nasledujúcej dvojice je cvik hodnotený 4 bodmi. Pri ovplyvňovaní psa
zo strany psovoda počas doby odloženia bude cvik hodnotený ako nesplnený a psovod
pokračuje ďalším cvikom.
(max. počet – 10 bodov)
6. Zákaz nežiaducej činnosti: na ploche 20 x 20 m je rozmiestnených niekoľko potravinových
nástrah. Psovod psa odpúta z vodidla, dá mu povel voľno a prejde okolo týchto nástrah. Pes
musí ostať k nástrahám ľahostajný. Je povolený jeden zvukový povel „fuj“! bez straty bodov.
Za každý ďalší povel „fuj“ je zrážka 2 body. Pes musí byť pri tomto cviku ovládateľný a psovod
musí byť na povel rozhodcu schopný psa privolať. Ak pes neuposlúchne na prvý povel,
rozhodca dáva psovodovi pokyn na druhé a tretie privolanie. V prípade, že pes neuposlúchne
ani na tretí povel, ďalej v skúške nepokračuje a je diskvalifikovaný.
(max. počet – 10 bodov)
7. Ľahostajnosť ku psom: psovodi s pripútanými psami v základnom postoji stoja v zástupe.
Na povel rozhodcu vykročia, na ďalší povel rozhodcu prvý psovod zatočí dva krát vľavo
a pokračuje v chôdzi proti chodom proti ostatným psovodom. Ostatní psovodi nasledujú jeho

dráhu a toto sa zopakuje niekoľko krát tak, aby sa psovodi so psami navzájom viackrát
míňali.
(max. počet – 5 bodov)
SPOLU: max. 70 bodov
8. Teoretická časť: pozostáva z 25-tich otázok.
Preskúšanie psovoda má preveriť základné znalosti z oblasti:
- práv a povinnosti držiteľa a majiteľa psa
- základných znalostí v oblasti výcviku psov
- základných potrieb psa
- veterinárnych a chovateľských zásad
Každý zúčastnený si vylosuje 3 otázky, každá otázka je za 10 bodov.
max. počet – 30 bodov
SPOLU ZA CELÚ SKÚŠKU – max. 100 bodov min.70 bodov

Počet bodov / Známka
100 - 93
výborne

92 – 85
veľmi dobre

84 – 77
dobre

76 – 70
dostatočne

69 - 0
nedostatočne

Teoretické otázky k skúške SOP:
1. Uplatnenie zmyslov psa v kynológii.
2. Do akých skupín rozdeľujeme psov podľa povahy?
3. Aké je možné využitie psov v praxi?
4. Vymenujte a popíšte základné metódy výcviku psa a uveďte príklad.
5. Vymenujte činitele zaisťujúce poslušnosť psa pri výcviku.
6. Vymenujte spôsoby motivácie psa pri výcviku a uveďte ich využitie pri výcviku.
7. Vymenujte základné chyby psovoda pri výcviku.
8. Pochvala a trest. Kedy a ako ich používame.
9. Čo je to kliker a aká je metodika použitia klikru pri výcviku?
10. Druhy skúšok z výkonu u pracovných plemien, vymenuj niektoré.
11.Vymenujte niektoré druhy športov so psom?
12. Čo je to reflex?
13. Vysvetlite pojmy povel a podnet.
14. Vymenuj najdôležitejšie zložky potravy psa.
15. Aká je dĺžka gravidity u feny a v akom veku je vhodné odobratie šteňaťa od fenky a
prečo?
17. Parazity – rozdelenie, uveďte ktoré poznáme.
18. Vymenujte aké sú príznaky psa po požití otravy (jedu).
19. Proti akým nebezpečným chorobám by mal byť pes zaočkovaný?

20. Čo je besnota, ako sa prenáša a aké sú príznaky. Aká je telesná teplota u zdravého psa?
21.Čo je to kotercový kašeľ a ako sa prejavuje? Aká je telesná teplota u zdravého psa?
22. Akým spôsobom podávame psovi lieky?
23. Kde a za akých okolností je možný voľný pohyb psa?
24.Vysvetlite pojem nebezpečný pes a za akých podmienok smie byť takýto pes vedený na
verejných priestranstvách podľa zákona 282/2002? Kto zodpovedá za škody spôsobené
psom?
25. Čo musí mať pes na sebe kvôli identifikácii? Čo musí spĺňať pes pri cestovaní mimo
územia SR?

