
Povahový test 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Povahový test slúži na získavanie poznatkov o  povahových vlastnostiach predvedených psov.  

2. Povahový test je jednou z podmienok pre zaradenie psov, alebo súk do chovu 

3. Povahového testu  sa môžu zúčastniť iba zdravé psi a suky v dobrej kondícii s preukazom o 

pôvode, ktorí majú minimálny vek 16 mesiacov. 

4. Háravé suky sa môžu na povahového testu zúčastniť, ale ich majiteľ musí túto skutočnosť 

oznámiť usporiadateľovi pred vstupom suky do priestoru konania povahového testu 

a vykonávajú ho až na záver celej akcie. 

5. Po úspešnom absolvovaní povahového testu nie je možné ho ešte raz opakovať za účelom 

zmenenie povahového kódu. 

6. V prípade neúspešného absolvovania povahového testu je prípustné jeho neobmedzené 

opakovanie. 

PRÁVA PORIADATEĽA 

1. Požadovať od majiteľa úhradu poplatkov vopred. 

2. V zdôvodnených prípadoch prihlášku odmietnuť a vrátiť. 

POVINNOSTI  PORIADATEĽA 

1. Požadovať od majiteľa úhradu poplatkov vopred. 

2. V zdôvodnených prípadoch prihlášku odmietnuť a vrátiť. 

PRÁVA MAJITEĽA PSA 

1. Prihlásiť sa na povahový test. 

2. Obdržať pokyny a informácie od poriadateľa potrebné k účasti na povahovom teste. 

3. Obdržať originál výsledku povahového testu. 

4. Žiadať na záver povahového testu zdôvodnenie povahového kódu. V prípadne neúspešného 

absolvovania vysvetlenie. 

POVINNOSTI MAJITEĽA PSA 

1. V stanovenom termíne zaslať prihlášku a fotokópiu o úhrade poplatku za povahový test na 

adresu poriadateľa. 

2. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode psa, predložiť ku kontrole veterinárny preukaz. 

3. Dostaviť sa včas na miesto trvania povahového testu, zúčastniť sa ho po celú dobu trvania 

a riadiť sa pokynmi rozhodcu a poriadateľov. 

4. Dbať na bezpečnosť a veterinárne predpisy a opatrenia. 

5. V I.  etape vybaviť psa hladkým retiazkovým, alebo koženým obojkom (v priebehu testu nesmie 

byť zapnutý na sťahovanie)  a pevným vodidlom.  

6. V II. a III. etape  vybaviť psa hladkým retiazkový, alebo koženým obojkom (v priebehu testu 

nesmie byť zapnutý na sťahovanie), prípadne popruhmi avšak len jedným z vyššie menovaných 

a pevným vodidlom.  

ROZHODCA POVAHOVÉHO TESTU 

1. Posudzovanie psov na povahovom teste môžu vykonávať vybraní rozhodcovia z výkonu 

delegovaní DK SR. 

2. Hodnotenia jednotlivých cvikov stanoví hodnotenie celého povahového testu. Toto hodnotenie 

povahového testu sa zapisuje do Potvrdenie o vykonaní povahového testu, aj do  preukazu 

pôvodu psa vo forme výcvikovej značky.  

3. Výcviková značka: SPLNIL – NESPLNIL a pridelený povahový kód. 

 



PRIEBEH POVAHOVÉHO TESTU 

Etapa I. Prejav psa pri psovodovi. Psovod podáva hlásenie rozhodcovi. „Psovod sa 

predstaví menom a priezviskom, predstaví svojho psa menom a názvom chovnej 

stanice a ďalej uvedie, že je pripravený k preskúšaniu povahového testu.“ Počas 

hlásenia pes sedí pri ľavej nohe psovoda a psovod má zložené vodidlo v ľavej ruke. 

Na konci hlásenia podá ruku rozhodcovi. U psa sa kontroluje identita na základe 

tetovania, alebo čipu. Psi, ktorých nie je možné identifikovať sa nesmú testu povahy 

zúčastniť. Psi, ktorí v Etape I. neobstoja, sú z ďalšieho priebehu testu povahy 

vylúčení. 

Rozhodca psovodovi vysvetlí, čo požaduje k splneniu výkonov. 

Psovod so psom sa na pokyn rozhodcu premiestni k 1. určenému bodu (bod bude 

viditeľne označený tabuľkou). Pes musí na pokyn psovoda zaujať základný postoj  

(pes sedí pri ľavej nohe psovoda). Na pokyn rozhodcu prejde psovod so svojim psom 

na vodidle určený úsek. Rozhodca sleduje dvojicu v primeranej vzdialenosti. Pes má 

poslušne sledovať psovoda na voľne visiacom vodidle, ktoré má držať v pravej ruke. 

Na pokyn rozhodcu ide psovod so svojim psom medzi skupinu minimálne 6 

pohybujúcich sa osôb. Osoby môžu vykonávať primerané rušivé vplyvy (rozhovor, 

pustenie kľúčov, otvorenie dáždnika). Psovod musí pritom so svojim psom jednu 

osobu obísť vpravo a jednu vľavo (napr. v tvare osmičky) a raz v skupine zastať. 

Rozhodca môže požadovať opakovanie.  

Na pokyn rozhodcu opustí psovod so svojim psom skupinu a ide so psom , ktorý je 

vedený na voľne visiacom vodidle smerom ku kolíku. Počas presunu ku kolíku sa na 

pokyn rozhodcu vystrelí z opačnej strany. Rozhodca môže dať opakovať streľbu. 

Strieľa sa zbraňou kalibru 6 mm zo vzdialenosti cca 25 m, alebo zbraňou kalibru 9 

mm zo vzdialenosti cca 25 m. 

Etapa II.  Prejav psa bez ovplyvňovania psovodom. Psovod uviaže psa bez náhubku na 

pevné lano upevnené na kolíku a ukryje sa do určeného úkrytu. Po určitom čase (5 

minút) osoba poverená rozhodcom ide normálnou chôdzou ku psovi a snaží sa s ním 

nadviazať priateľský kontakt. Na pokyn rozhodcu sa ukončí etapa II. a psovod sa 

vráti ku psovi, ktorého upúta na vodidlo a presunie sa k 2. určenému bodu (bod bude 

viditeľne označený tabuľkou). 

Etapa III.   Samostatnosť psa v blízkosti psovoda. Na pokyn rozhodcu sa psovod so psom, 

ktorý je pripútaný na vodidle, postupuje krokom určeným smerom, kde sa nachádza 

úkryt figuranta. Na pokyn rozhodcu figurant vybehne z úkrytu a vykoná prepad 

psovoda (vzdialenosť psovoda so psom a úkrytu figuranta cca 8 metrov). Psovod 

môže držať pri prepade psa na vodidle. Pes musí prepad zlikvidovať záhryzom do 

rukáva. Figurant nesmie psa udrieť, ale naznačuje údery. Boj končí na pokyn 

rozhodcu. V prípade, že pes nepúšťa, môže psovod fyzicky psa z rukáva zvesiť.  

 

 



 

SCHÉMA POVAHY 

ROZDELENIE 
PREJAV 

malý stredný výrazný veľmi výrazný 

sebaistota - 

odvaha 
 :::::::::::::::::::: //////////////////// //////////////////// 

ovládateľnosť 

 
:::::::::::::::::::: //////////////////// //////////////////// //////////////////// 

temperament 

 
 //////////////////// //////////////////// :::::::::::::::::::: 

ostrosť 

 
 //////////////////// //////////////////// :::::::::::::::::::: 

obranný pud 

 
 :::::::::::::::::::: //////////////////// //////////////////// 

bojovnosť 

 
 :::::::::::::::::::: //////////////////// //////////////////// 

odolnosť - 

tvrdosť 
 :::::::::::::::::::: //////////////////// //////////////////// 

prah 

dráždivosti 

nízky stredný vysoký veľmi vysoký 

:::::::::::::::::::: //////////////////// ::::::::::::::::::::  

reakcia 

 na streľbu 

plachý citlivý malá reakcia ľahostajný 

 :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: //////////////////// 

 

Žiadané prejavy sú zaznamenávané vo vyčiarkovaných políčkach, prípustné prejavy v 

políčkach bodkovaných a nežiaduce - vylučujúce prejavy zaznamenávané v bielych políčkach. 

 

Okrem grafického vyjadrenia povahového prejavu v tabuľke Schéma povahy sa vykonáva 

celkové hodnotenie psa z hľadiska vyššej nervovej činnosti (vyrovnanosť vzruchov a útlmov). 

Vyrovnanosť vzruchov a útlmov sa zaznamenáva do piatich možných kategórií a to: 

 

A   vzruchy a útlmy sú vyrovnané. ZARADENÝ  

B   vzruchy prevažujú nad útlmami. ZARADENÝ  

C   útlmy prevažujú nad vzruchmi. ZARADENÝ  

D   veľmi vysoký prah dráždivosti . NEZARADENÝ 

E   veľmi nízky prah dráždivosti . NEZARADENÝ 

      

Sila prejavu je vyjadrená v dvoch stupňoch: 

I.   Silný prejav   

II.   Nižšia intenzita prejavu   

 

Rozhodnutie rozhodcu je konečné. Sťažnosť je možne podať výboru DK SR v prípade 

porušenia tohto poriadku.  


