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1. Úvod 

Akákoľvek športová činnosť musí byť organizovaná v súlade s platnými „Pravidlami 

Nosework Dobrý pes“ (ďalej len PNDP) a Stanovami Agility Dobrý pes. Tieto pravidlá sú 

záväzné pre všetky súťaže a skúšky noseworku na území Slovenskej republiky, na ktoré sú 

delegovaní rozhodcovia NDP podľa pravidiel klubu. Každý účastník súťaže klubu je povinný 

sa dôkladne oboznámiť s týmito materiálmi a riadiť sa nimi. 

Súťaže NDP môžu byť usporiadané ako: 

- Skúšky – bez vyhlasovania poriadia 

- Preteky mimo platných PNDP (bez zápisu skúšky) 

- Majstrovstvá SR, Medzinárodné súťaže a pod. 

 

2. Definícia pojmov 

Psovod – je osoba, ktorá na súťaži vedie psa. 

Tím – je pes a psovod. 

Nosework – voľne preložené práca s nosom. Spočíva v tom, že tím – pes a psovod hľadá 

špecifické pachy civilných látok v podobných situáciách ako profesionálny tím polície, 

colníkov a väzenskej služby. V roku 2013 vznikol Nosework klub pod národným 

kynologickým klubom (UKC) vo Veľkej Británii, kde vyhľadávajú tri základné pachy – 

esenciálne oleje brezy, anízu a klinčeka. 

Nosework Dobrý pes (ďalej len klub) – organizuje skúšky a preteky podľa PNDP, ktoré 

vychádzajú z overeného anglického skúšobného poriadku UKC. Na Slovensku pracujú tímy 

rovnakou metodikou hľadania pachu – esenciálnych olejov, kde okrem brezy, anízu 

a klinčeka hľadajú aj pach pomaranča a škorice. 

Skúšky alebo preteky NDP – sú verejné a konané za účelom preverenia pripravenosti tímov 

pri vyhľadávaní vzoriek, založených v terénoch podľa príslušných kategórií a stupňa 

náročnosti jednotlivých úrovní definované PNDP. 

Súťažný priestor – je priestor, v ktorom súťaže prebiehajú. Súťažný priestor musí byť 

viditeľne označený (t. z. označený a ohraničený od ostatného okolia). Veľkosť súťažného 

priestoru sa líši podľa jednotlivých úrovní. V súťažnom priestore môžu byť v priebehu súťaže 

iba cvičiaci tím, rozhodca a pomocníci. Okolie súťažného priestoru je zabezpečené tak, aby tu 

nepobehovali a neštekali iný psi a nikto nepovolaný sa tu nepohyboval.  

Usporiadateľ – Nosework Dobrý pes, ktorý je plne zodpovedný za organizáciu súťaže. 

Rozhodca – je osoba, ktorú deleguje výbor klubu, aby preskúšal a vyhodnotil výkon tímov po 

dobu skúšok, pretekov so zápisom skúšky a Majstrovstvá SR a to v súlade so schválenými 

PNDP. 

Vedúci akcie – osoba menovaná usporiadateľom, ktorá je plne zodpovedná za organizáciu 

súťaže. 

Kategórie – stanovujú priestory k vyhľadávaniu (exteriér, interiér, autá  a kontajnery). 
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Úrovne – odstupňované podľa náročnosti založených vzoriek a ich počtu od najjednoduchšej 

úrovne b (beginner), po najzložitejšiu úroveň (1 až 4). 

Absolvent NW – titul udelený tímu pri splnení skúšok úrovne b (beginner). 

Expert NW – titul udelený tímu pri splnení všetkých v danej úrovni 1, 2, 3, 4. 

Šampión NW – titul udelený pri splnení všetkých skúšok jednej kategórie, napr. NW-E 1 až 

NW-E 4. 

Pri úspešnom splnení skúšky dostane tím vždy stužku. 

kategórie a tituly farba stužky 

Exteriéry zelená 

Interiéry modrá 

Kontajnery fialová 

Vozidlá oranžová 

Absolvent NW biela 

Expert NW žltá 

Šampión NW ružová 

 

 

3. Preteky so zápisom skúšky 

Tím môže pretekať v úrovni zloženej skúšky, alebo o stupeň vyššej. Nie je možné súťažiť na 

nižšej úrovni, než má tím zloženú skúšku. 

Pre preteky so zápisom skúšky je nutná delegácia rozhodcu NDP podľa platných predpisov. 

Pre rôzne súťaže bez zápisu skúšky je dôležitá odborná znalosť pre pachové práce tohto typu. 

 

4. Vek a zdravotný stav psov 

Súťaží sa môžu zúčastniť psi, ktorí dosiahli minimálne vek 10 mesiacov. 

Otázky chronických stavov a telesného postihnutia psa a jeho účasť na súťažiach klubu, 

konzultuje psovod vždy so svojim veterinárnym lekárom. Pokiaľ sa jedná o stavy chronické, 

ale nebolestivé, je táto skutočnosť doložená písomným potvrdením veterinára, ktoré nie je 

staršie ako jeden rok, potom je účasť tímu na súťaži povolená.  

Všetci psi, ktorí sa zúčastňujú súťaže, musia byť klinicky zdraví, musia mať platné očkovania 

proti besnote a ďalšie očkovania podľa stanovených predpisov štátu, kde sa súťaž koná. 

Platné očkovanie preukáže psovod očkovacím preukazom pri registrácii. 

Agresívni psi nemajú dovolený prístup do areálu, kde sa súťaž koná. Rozhodca diskvalifikuje 

ktoréhokoľvek psa, ktorý napadne alebo sa pokúsi napadnúť človeka alebo iného psa. Incident 
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bude zaznamenaný do výkonnostnom zošite psa a nahlásený vedeniu NDP. V prípade, že sa 

incident bude u psa opakovať 3x, bude mu udelený zákaz zúčastňovať sa súťaží NDP. 

Háravé sučky sa môžu súťaží zúčastniť. Je povinnosťou psovoda už pri prihlásení na súťaž 

nahlásiť túto skutočnosť, aby mal vedúci akcie možnosť pripraviť vhodné podmienky pre 

všetkých účastníkov súťaže. Priestor pre vyvenčenie háravých sučiek je stanovený vedúcim 

akcie a psovod je povinný dodržiavať tento pokyn. Sučky musia byť držané mimo súťažný 

priestor, pokiaľ ostatné tímy neukončia svoju prácu. 

Kotné sučky, začínajúce piatym týždňom kotnosti, a sučky so šteňatami do 50. dňa od 

narodenia, sú zo súťaže vylúčené. 

Kastrované psi a sučky sa môžu súťaže zúčastniť. 

Pokiaľ je to potrebné, rozhodca môže psa pred vstupom do súťažného priestoru prehliadnuť. 

 

5. Vedúci akcie 

Vedúci akcie musí byť riadnym členom NDP. 

Vedúci akcie vyhľadáva vhodné lokality pre súťažný terén. 

Je spoluzodpovedný za športový priebeh súťaže a za dodržiavanie pravidiel uvedených v 

Pravidlách NDP. 

Vedúci akcie môže odmietnuť prihlášku, ktorá nie je uhradená, nebola podaná riadne a včas 

alebo k nej neboli dodané potrebné doklady. 

Vedúci akcie má právo stanoviť výšku štartovného. Štartovné je nevratné. 

Vedúci akcie má právo plánovanú akciu zrušiť alebo presunúť na iný termín. Musí tak 

uskutočniť minimálne 4 dni pred plánovaným termínom akcie. V prípade riadneho zrušenia 

akcie je vedúci akcie povinný vrátiť účastníkom zaplatené štartovné v plnej výške. 

Vedúci akcie má právo na skúškach vyhlásiť iba niektoré stupne a kategórie skúšok. 

Minimálne týždeň pred akciou informuje vedúci akcie rozhodcu o počte prihlásených 

v jednotlivých kategóriách a o počte vstupných skúšok. 

Zaisťuje vypracovanie dokumentácie pred súťažou a spolupracuje s rozhodcom pri 

vypracovaní dokumentácie po ukončení súťaže. 

Vedúci akcie musí zaistiť rozhodcovi dostatočný počet pomocníkov pre daný typ súťaže. 

Za prípravu terénov a dokumentácie behom akcie NDP zodpovedá vedúci akcie, ktorý musí 

byť rozhodcovi po celú dobu plne k dispozícii. Je nutné, aby vedúci akcie mal v tomto smere 

dostatok skúseností. Vedúci akcie je povinný zaistiť i pomocníka, ktorý bude merať čas. 
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6. Pomocník   

Pomocník je zodpovedný za meranie času. 

Zaisťuje, aby účastníci súťaže nevstupovali do terénu. 

Pod dohľadom rozhodcu pomáha ohraničovať terény. 

Pomáha súťažiacim s prípravou pred vstupom do terénu. 

Jeden pomocník môže dokumentovať akciu (fotografovať alebo natáčať videá), ale iba so 

súhlasom tímu. Natočené videá však nemajú vplyv na rozhodnutie rozhodcu o splnení alebo 

nesplnení skúšky. 

 

7. Rozhodca 

Rozhodca musí mať oprávnenie k posudzovaniu súťaží podľa Poriadku pre menovanie 

rozhodcov NDP. 

Rozhodca je povinný posudzovať preteky a skúšky v súlade s PNDP. 

Rozhodca je povinný posudzovať skúšky a preteky čo najobjektívnejšie.  

Je zodpovedný za výber a prípravu terénu pre súťaže a zaistenie dostatočného množstva 

vzoriek. 

Maximálny počet posúdených skúšok na jeden deň a jedného rozhodcu je uvedený vo forme 

kreditov: 

- Vstupný test spôsobilosti  0,5 kreditu 

- Úroveň beginner   1 kredit 

- Úroveň 1.    2 kredity 

- Úroveň 2. a 3.    3 kredity 

- Úroveň 4.    4 kredity 

Jeden rozhodca môže v jeden deň posúdiť maximálne 25 kreditov. 

Rozhodca je plne zodpovedný za regulárny priebeh celej akcie. Rozhoduje tiež v prípadoch 

sporov či nejasností a jeho rozhodnutie je konečné. 

Hrubé nešportové chovanie psovoda alebo agresívne chovanie psa oprávňuje rozhodcu k ich 

okamžitej diskvalifikácii. 

Nestranne posudzuje prácu tímov v stanovených časových limitoch. 

Rozhodca môže tím diskvalifikovať (viď bod 12. Diskvalifikácie) v prípade, že psovod 

nepostupuje v zmysle týchto pravidiel alebo sa chová nevhodným spôsobom. 

Rozhodca má právo zrušiť súťaž, poprípade zrušiť niektoré kategórie alebo úrovne skúšok 

(napr. v prípade nepriaznivého počasia, veľkého vetra a pod.) 

Rozhodca spolupracuje s vedúcim akcie pri vypracovaní dokumentácie po skončení súťaže 

(Potvrdenie o vykonanej skúške, výsledkové listiny a zápis do výkonnostného zošita) 
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Rozhodca má právo diskvalifikovať tím v prípade porušenia pravidiel, hrubého 

zaobchádzania so psom, nešportové chovanie alebo agresívneho chovania psa/psovoda voči 

ostatným psom a účastníkom. 

Každý rozhodca má nárok na úhradu cestovného. Pokiaľ sa rozhodca nedopravuje na akciu 

vlastným autom, dostane náhradu cestovného vo výške preukázateľných cestovných nákladov 

spojených s dopravou. 

Rozhodca sa môže súťaže zúčastniť i ako psovod, pokiaľ vedúci akcie zaistí ďalšieho 

rozhodcu, ktorý ho vystrieda. 

V prípade sporov, incidentov alebo iných nezrovnalostí, rozhoduje rozhodca. Jeho 

rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

 

8. Terény a pomôcky 

Terény 

Súťažný priestor by mal byť viditeľne vyznačený (t. z. označený a ohraničený od ostatného 

okolia napr. kolíkmi, kuželmi, stuhami, prirodzenou hranicou a pod.). Toto označenie zaisťuje 

vedúci akcie v dostatočnom množstve. 

Pomôcky pre skúšky 

Stopky 1x, označovače terénu (stuhy, páska, kužel, kolík a pod.) v dostatočnom počte pre 

každú skúšku, čítačku čipov, písacie potreby, výsledkové listiny, prípadne kameru. Tieto 

pomôcky zabezpečuje vedúci akcie. 

 

9. Práva, povinnosti a chovanie psovoda 

Pre identifikáciu psov je povinnosť vykonávať kontrolu čipov/tetovania každého účastníka 

akcie. Je na usporiadateľovi, kedy túto kontrolu vykoná, ale nikdy sa nesmie vykonávať 

bezprostredne pred výkonom psa a v cvičiacom priestore. 

Súťaže sa môže zúčastniť psovod mladší ako 15 rokov, ale iba v sprievode zákonného 

zástupcu, ktorý je zodpovedný za stáli dohľad nad mladistvým po celú dobu súťaže. Psovodi 

vo veku 15 – 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného 

zástupcu. 

V rámci jednej akcie smie psovod nastúpiť s viacerými psami. Na rovnaký druh a stupeň 

skúšky však smie nastúpiť psovod s viacerými psami jedine po predchádzajúcej dohode 

s vedúcim akcie. Ten je povinný v takomto prípade zaistiť počet terénov tak, aby s každým 

psom psovod nastúpil do iného terénu. 

Psa na súťaži vedie psovod, ktorý pozná, rešpektuje a dodržuje PNDP, a ktorý je schopný 

zvládnuť psa i v mimoriadnych situáciách. 

Povinnosti psovoda v pozícii súťažiaceho začínajú vo chvíli, keď psovod vstúpi do súťažného 

priestoru a končí po vyhodnotení akcie. Psovod zodpovedá v priebehu celej súťaže za svojho 
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psa a všetky škody na majetku či zdraví osôb psom spôsobené. Od psovodov sa očakáva, že 

sa budú chovať slušne a športovo. 

Psovod je povinný dodržiavať všetky ustanovenia a pokyny rozhodcov, vedúceho akcie 

a pomocníkov. Rozhodca môže psovoda zo súťaže vylúčiť (diskvalifikovať) pokiaľ 

nedodržuje poriadky a pravidlá, alebo sa chová nevhodným spôsobom. Rozhodnutie rozhodcu 

je konečné a súťažiaci ho nemôže spochybniť.  

V dobe, kedy pes pracuje (vyhľadáva), môže psovod psa slovne povzbudzovať a chváliť. 

Keď je psovod so psom v súťažnom priestore, nie je dovolené používať a ani mať pri sebe 

pamlsky, loptičky, hračky alebo iné motivačné predmety. 

Nie je dovolené, aby tím vstupoval do súťažného priestoru pred začiatkom súťaže bez 

dovolenia rozhodcu alebo im poverenej osoby. Každý tím musí mať možnosť byť v súťažnom 

priestore sám.  

Je zakázané trestať psa. 

Pes má byť pred začiatkom práce riadne vyvenčený. Zanechávanie pachovej stopy močením 

alebo exkrementami v súťažnom priestore vedie k jeho diskvalifikácii. 

Škody spôsobené psom či psovodom počas hľadania hradí psovod. 

Priebeh skúšok môže byť natáčaný či fotografovaný, vždy ale so súhlasom rozhodcu. Použité 

záznamy nesmú byť použité k rozhodnutiu o výsledku skúšky. 

 

10. Výstroj psa 

Psi môžu mať ploché obojky alebo postroje. Ostnaté, elektrické alebo voňavé obojky a ďalšie 

obmedzujúce vybavenie alebo prostriedky ako náhubky sú zakázané. Toto obmedzenie platí 

od začiatku akcie až po jej záver. 

Je povolené použitie vôdzky v maximálnej dĺžke 3 metre. V prípade, že sa psovod rozhodne 

vôdzku použiť, musí ju použiť v oboch terénoch skúšky a nesmie ju behom práce v teréne 

odopnúť a naopak, keď sa rozhodne pre prácu bez vôdzky, nesmie ju  behom práce v teréne 

použiť. Pri nekorektnej práce s vôdzkou je tím napomenutí a pri ďalšom nekorektnom použití 

diskvalifikovaný.  

Oblečky pre psi sú pri zhoršenom počasí povolené. Gumičky a sponky na úpravu psa sú tiež 

povolené. Pokiaľ vedúci akcie uzná, že vzhľadom k terénu a k zaisteniu bezpečnosti psa, sú 

tieto doplnky nevhodné, má právo psovoda požiadať o ich odstránenie. 

 

11. Výkonnostný zošit 

Výkonnostný zošit (ďalej len VZ), sa vydáva na tím (pes – psovod), t. z., že pokiaľ so psom 

bude súťažiť viacej psovodov, musí byť na každý tím vydaná nový VZ. 

O VZ si psovod zažiada písomne u predsedu NDP a zároveň uhradí na klubový účet poplatok 

za vydanie VZ. 
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Do VZ sa zapisujú všetky účasti na skúškach a pretekoch so zápisom skúšky, bez ohľadu na 

výsledok. 

VZ musí byť riadne vyplnená, psovod zodpovedá za správnosť zapísaných údajov. 

Nevyplnený alebo len čiastočne vyplnený VZ je neplatný. 

V prípade, že psovod nastúpi na skúšku alebo preteky so zápisom skúšky bez VZ, nemôže sa 

akcie zúčastniť. 

Pri strate alebo zničení VZ sa zasielajú kópie potvrdení o skúškach s žiadosťou o duplikát. 

 

12. Incidenty, sťažnosti a diskvalifikácie 

V prípade porušenia PNDP alebo incidentu, je nutné túto skutočnosť zapísať. V zápise 

o situácii musí byť uvedený dátum, miesto a čas súťaže, popis incidentu alebo porušenie 

pravidiel. 

Pri sťažnosti na prácu rozhodcu sa môže účastník akcie dovolať za týchto podmienok: 

- Sťažnosť je možné podať najneskôr do 5 dní od ukončenia akcie a to buď písomne, 

alebo elektronicky 

- Účastník zloží kauciu vo výške 20,- € na klubový účet NDP a zašle svoju sťažnosť 

k preskúmaniu členom Výcvikovej komisie. 

- Svedectvá ďalších účastníkov – doloží ich písomné prehlásenia. 

Sťažnosť bude prejednaná členmi výcvikovej komisie a najneskôr do desiatich dní bude 

zaslané sťažovateľovi písomne alebo elektronicky rozhodnutie členov komisie o riešení 

incidentu. Zložená kaucia je vratná iba v prípade, že sa preukáže oprávnenosť sťažnosti. 

V opačnom prípade kaucia prepadá. Rozhodnutie členov výcvikovej komisie je konečné a nie 

je možné ho spochybňovať alebo toto rozhodnutie napadnúť. 

Dôvody vedúce k diskvalifikácii: 

- pri opakovanej nekorektnej práci so psom na vôdzke, 

- psovod nerešpektuje pokyny rozhodcu a vedúceho akcie, 

- psovod zámerne porušuje ustanovenie PNDP, 

- psovod sa chová nevhodne (vulgárne sa vyjadruje, je podnapitý a pod.) 

- všetky trestania psa kedykoľvek v priebehu celej akcie, 

- pri používaní odmien, hračiek alebo iných motivačných predmetov v súťažnom 

priestore, 

- vyvenčenie v súťažnom priestore, 

- pes, ktorý kedykoľvek behom súťaže hryzne, pokúsi sa hryznúť, zaútočí alebo sa 

pokúsi zaútočiť na ľudí alebo iné psi. 

- pes sa nesmie do úkrytu dobývať, hrabať, vykusovať, či inak labkami či nosom 

narušovať úkryt vzorky. Pri tomto chovaní dostáva psovod výstrahu a pri ďalšom 

zakázanom chovaní je tím diskvalifikovaný. 
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13. Administratíva skúšok 

Aktuálny zoznam rozhodcov NDP je prístupný na webových stránkach. 

V dostatočnom predstihu potvrdí vedúci akcie plánovanú akciu rozhodcovi a informuje ho 

o vypísaných kategóriách. 

Všetky dokumenty akcie musia byť riadne podpísané rozhodcom a vedúcim akcie, ktorý za to 

zodpovedá. 

Nesplnenie povinnosti vedúceho akcie, nedodržanie termínu pred akciou, či po akcii, 

nedodanie výsledkov, alebo neúplných výsledkov, môžu viesť pre dotyčného až 

k pozastaveniu statusu usporiadateľa akcie. 

Aktuálna výška odmeny pre rozhodcu je stanovená na 50,- € na osobu a deň. 

 

14. Úrovne a kategórie 

Cieľom Nosework Dobrý pes je dosiahnuť, aby bol nosework bezpečným, spravodlivým 

a radostným psím športom, prístupným pre všetkých psov a psovodov. Nie je potrebné 

žiadnych špeciálnych pomôcok, prekážok či veľkých plôch. Stačí jedno balenia olejovej 

silice, balenia tampónov do uší a plastovej alebo kovovej krabičky s otvormi pre založenie 

vzoriek. 

 

14.1. ÚROVNE: 

úroveň b (beginer) – základná úroveň = škorica (pach A) 

1. Úroveň (1) – pridaný pomaranč (pach B) = hľadajú sa 2 pachy A + B 

2. Úroveň (2) – pridaný klinček (pach C) = klinček je povinný + 1 náhodný pach A alebo B 

3. Úroveň (3) – pridaný aníz (pach D) = aníz je povinný + 2 náhodné pachy A alebo B alebo 

C 

4. Úroveň (4) – pridaná breza (pach E) = breza je povinná + 3 náhodné pachy z A, B, C alebo 

D  

 

14.2. KATEGÓRIE: 

 

NW-E – Exteriér – vyhľadávanie kdekoľvek vonku. 

Exteriéry – všetky vonkajšie priestory – park, les, záhrada, stanica, námestie, steny domu 

a priľahlé ulice, steny obchodu a priľahlá pešia zóna, schody, všetky verejné priestranstvá. 
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NW-I – Interiér –vnútorné priestory budov. 

Interiéry môžu byť akékoľvek miestnosti s občianskym vybavením napr. kuchyňa, kúpeľňa, 

sociálne zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, biliardová sála, škola, šatňa, garáž, knižnica, 

vestibul a pod. 

 

NW-C – Kontajnery – kontajnery najrôznejších veľkostí. 

Kontajnery –plastové potravinárske boxy, kvetináče, obuv, plátené skladacie nákupné košíky, 

kartónové krabice. Všetky kontajnery v rámci jednej úrovne sú rovnaké. Medzi jednotlivými 

kontajnermi musí byť odstup minimálne 0,5 metra. 

 

NW-V – Vozidlá – vyhľadávanie z vnútra i z vonku automobilového parku. 

Vozidlá – automobily všetkých značiek vrátane batožinového priestoru a všetky ďalšie 

dopravné prostriedky – vozíky, karavany, prívesy, motorky, autobusy. Medzi jednotlivými 

vozidlami musí byť odstup 1,5 – 1,8 m. 

 

15. Vstupný test spôsobilosti 

Každý tím musí pred začatím súťažných úrovní prejsť vstupným testom spôsobilosti, kde 

behom 3 minút musí pes nájsť príslušnú odpovedajúcu olejovú silicu v 12-tich rovnakých 

kartónových krabiciach a označiť krabicu s pachom. 

Pri prestupe do vyššej úrovne je v krabici vždy odpovedajúci nový pach. 

Označovanie psa je prenechané na psovodovi. Pes sa nesmie do úkrytu dobývať, krabice ničiť 

a psovod sa nesmie ničoho v priestore dotýkať. Určenie nálezu oznamuje psovod zdvihnutím 

ruky a slovom „NÁLEZ“ a ukázaním na príslušnú krabicu. 

 

16. Tituly  

Absolvent NW titul udelený tímu pri splnení všetkých skúšok úrovni b (beginner) 

Expert NW  titul udelený tímu pri splnení všetkých skúšok v jednej kategórii 

   (napr. NW-E 1, NW-I 1, NW-V 1, NW-C 1)   

Šampión NW  titul udelený tímu pri splnení všetkých skúšokjednej úrovne 

   (napr. NW-E 1, NW-E 2,NW-E 3,NW-E 4) 

 

17. Organizačné pokyny 

Skúšky NDP môžu byť organizované v priebehu celého roka, s ohľadom na počasie. 

Nemožno ich organizovať v prípade extrémne vysokých alebo nízkych teplôt, alebo pokiaľ 

nie je možné zaručiť regulárnosť výkonov. Rozhodnutie o zrušení skúšok je v plnej 



13 
 

právomoci rozhodcu. Pri organizovaní ďalších skúšok majú prednosť účastníci, ktorí boli 

prihlásený v termíne zrušených skúšok.  

Na skúšku musí tím nastúpiť s platným výkonnostným zošitom. Bez platného výkonnostného 

zošita nebude tím ku skúškam pripustený. 

Pri registrácii psovoda na skúšky, je psovod povinný organizátorovi nahlásiť, či v danej 

skúške bude pracovať so psom na vôdzke, alebo bez nej. 

V každej kategórii je skúška základná a skúšky 1. až 4. úrovne, ktoré na seba nadväzujú. Na 

vyššiu úroveň skúšky môže ísť tím až po splnení nižšej úrovne v danej kategórii. 

V jednom skúšobnom dni môže tím zložiť maximálne 2 skúšky podľa svojho uváženia (alebo 

vstupný test a skúšku). 

V prípade, že tím má už zloženú skúšku v určitej úrovni a chce ju opakovať, je to povolené. 

Stupeň obtiažnosti je zvyšovaný v každej ďalšej úrovni pridaním nového pachu. Od úrovne 2 

sú pridávané do súťažného priestoru i klamné pachy jedla a hračky. 

Poradie tímu na terén je losovaný.  

Skúšobný priestor je nutné vždy viditeľne označiť (napr. farebné kužele, terčíky a pod.). Pred 

zahájením práce prvého tímu vojdú do súťažného priestoru dve osoby a niekoľko krát ho 

prejdú. Veľkosť súťažného priestoru sa líši podľa jednotlivých úrovní. 

V skúšobnom priestore smie byť v priebehu súťaže jedine tím a rozhodca. Okolie súťažného 

priestoru je zabezpečené tak, aby tam nebehali a neštekali psi a nerušili tak súťažný tím. 

Pred vstupom do skúšobného priestoru musí psovod nahlásiť rozhodcovi, akým spôsobom pes 

označuje nález pachového vzorku. Spôsob značenia je zaznamenaný do výsledkovej listiny. 

Od úrovne 1. je vyžadované presné nahlásené značenie pachového vzorku a nesplnenie 

značenia znamená nesplnenie skúšky.  

Pes môže vzorku označovať akokoľvek (napr. sadnutím, ľahnutím, státím, tzv. mrznutím, 

kedy má nos priložený priamo na vzorke a pod.), ale značenie musí byť jasne rozpoznateľné. 

Psovod môže použiť pomocný povel k presnej identifikácii vzorky. 

Pokiaľ pes daným spôsobom označí nájdenú pachovú vzorku, psovod nahlási rozhodcovi 

NÁLEZ a na pokyn rozhodcu jednoznačne ukáže alebo popíše umiestnenie vzorky, bez toho 

aby s čímkoľvek manipuloval. Po ohlásení nálezu už nie je možné vyzvať psa k upresneniu 

miesta ukrytej vzorky. Skúška je považovaná za splnenú, pokiaľ pes nájde všetky ukryté 

vzorky vo všetkých terénoch. 

Každý tím môže mať 3 minúty na prípravu. Psovod si na zoznámenie môže terén obísť i vojsť 

do neho a zistiť poveternostné podmienky. 

Pred a po ukončení práce môže byť pes odmenený pamlskom alebo hračkou, ale vždy mimo 

súťažný terén. 

Na začiatku skúšky, mimo skúšobný terén, môže dať psovod psovi nasať príslušný pach a psa 

odmeniť. Do súťažného priestoru vstupuje psovod bez pachových vzoriek i odmien, a musí 

dbať na to, aby priestor pred skúšobnými terénmi nekontaminoval (napr. pamlskami). 
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V čase, keď pes pracuje (vyhľadáva), môže psovod psa slovne povzbudzovať a chváliť. 

V priebehu skúšky môže tím kedykoľvek opustiť prehľadávaný priestor pre opätovné nasatie 

pachu, ale nie je už možné odmeňovať pamlskami alebo hračkou. 

Podľa obtiažnosti skúšky je pre súťaž stanovený časový limit, ktorý je rozdielny pre 

jednotlivé úrovne. Čas sa začína merať vstupom psa do terénu a končí sa ohlásením nálezu. Je 

na uvážení psovoda, ktorým smerom po vstupe do súťažného priestoru pošle psa hľadať. 

Pes si môže overovať pach alebo vyčistiť nos i mimo súťažný priestor, ale musí byť 

odvolateľný. So psom nesmie byť manipulované, ale psovod môže psovi ukazovať kde má 

hľadať, bez toho aby sa čohokoľvek dotýkal, slovne psa povzbudzovať a chváliť. Jediná 

povolená manipulácia so psom je zdvihnutie do výšky alebo pomoc dostať sa na menej 

prístupné miesta. Pri podozrení na snahu pracovať za psa je psovod upozornený rozhodcom, 

v prípade druhého upozornenia je tím diskvalifikovaný. 

V prípade, že psovod chce na skúške niečo odhrnúť či odkryť, je povinný sa opýtať rozhodcu, 

či to môže urobiť. 

Pes sa nesmie do úkrytu dobývať, hrabať, vykusovať, či inak labkami či nosom narušovať 

úkryt vzorky. Pri tomto chovaní dostáva psovod výstrahu a pri ďalšom zakázanom chovaní je 

tím diskvalifikovaný. 

Zanechávanie pachových stôp močením alebo exkrementmi na ploche so skúšobnými terénmi  

znamená okamžitú diskvalifikáciu. 

V prípade znehodnotenia skúšobného priestoru močením, alebo exkrementmi súťažiaceho 

psa, je tento priestor už nevhodný pre ďalších psov v danej skúške a musí sa pre ostatných 

psov  pripraviť nový súťažný priestor. 

Pokiaľ vyprší časový limit bez nálezu všetkých predpísaných vzoriek, je skúška ukončená 

s výsledkom „Nesplnil“. Pokiaľ psovod správne neoznačí úkryt, kde je pachová vzorka, je 

skúška rovnako ukončená s výsledkom „Nesplnil“. 

Pokiaľ sa psovod rozhodne pre vyčerpanosť psa prácu ukončiť, hlási psovod rozhodcovi 

„Koniec práce“. 

Úkryty pachových vzoriek pre všetky tímy môžu byť rovnaké alebo môžu byť menené, ale 

skúšky jednej úrovne musia spĺňať zrovnateľné podmienky pre všetky tímy. 

V prípade nepriaznivých pachových podmienok a/alebo ťažkých úkrytov môže rozhodca určiť 

toleranciu k uznaniu nálezu. Táto skutočnosť bude oznámená psovodovi pred vstupom do 

skúšobného terénu. 

 

18. Hodnotenie skúšok  

Pri skúške sa nedávajú čiastkové body, práca je hodnotená iba SPLNIL/NESPLNIL. 

Behom skúšky zaznamenáva rozhodca výsledky práce tímu do Výsledkovej listiny. Po 

ukončení súťaže vypíše rozhodca výsledky do Výkonnostného zošita a tieto zápisy potvrdí 

svojim podpisom.  
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Do výkonnostných zošitov sa zaznamenáva úspešne zložená skúška „SPLNIL“, neúspešne 

zložená skúška „NESPLNIL“, výsledok pretekov a diskvalifikácia z akéhokoľvek dôvodu. 

 

19. Všeobecné podmienky pre skúšku „beginner“ 

Pes môže pracovať na voľno alebo na vôdzke. 

Pred vstupom do súťažného priestoru musí psovod nahlásiť rozhodcovi, akým spôsobom pes 

označuje nález pachovej vzorky. Sú povolené drobné nepresnosti od nahláseného značenia. 

Psovod môže použiť pomocný povel k presnej identifikácii vzorky. Po označení NÁLEZ už 

nie je možné dať psovi ďalší povel pre dohľadanie vzorky. 

Pred a po ukončení práce môže byť pes odmenený pamlskom alebo hračkou, ale vždy mimo 

súťažný terén. 

Pes prehľadáva 2 terény, v každom teréne je umiestnená 1 vzorka škorice. 

Vzorka je umiestnená v maximálnej výške 30cm. 

Čas na vypracovanie jedného terénu je 5 minút. 

Vzorka musí byť umiestnená minimálne 5 minút pred začiatkom hľadania. 

Vzorka je umiestnená v krabičke s otvormi, alebo v slamke. Vzorka ani miesto úkrytu nesmie 

byť vizuálne zistiteľné. 

 

19.1. NW-I b (Interiér beginner) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 10 – 16 m
2 

(napr. kancelária, kuchyňa, kúpeľňa, sociálne 

zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, škola, šatňa, garáž, knihovňa, vestibul a pod.) 

Vzorka nesmie byť úplne ukrytá (napr. v zavretom šuplíku). Ku vzorke musí byť medzera 

minimálne 2 cm
2
. 

 

19.2.  NW-E b (Exteriér beginner) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 20 – 40 m
2 

(napr.park, les, záhrada, stanica, námestie, 

steny domu a priľahlé ulice, steny obchodu a priľahlá pešia zóna, schody, všetky verejné 

priestranstvá). 

 

 

 

19.3. NW-C b (Kontajnery beginner) 

Prehľadáva sa rada, rady alebo kruh 12 ks rovnakých plastových potravinárskych boxov 

s otvoreným vetracím otvorom. 
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19.4. NW-V b (Vozidlá beginner) 

Prehľadávajú sa 3 vozidlá, postavené čelom, medzi jednotlivými vozidlami musí byť odstup 

1,5 – 1,8 m. Vzorka je umiestnená po obvode alebo v spodnej časti vozidla. 

 

20. Všeobecné podmienky pre skúšky prvej úrovne (1) 

Pes môže pracovať na voľno alebo na vôdzke. 

Pred vstupom do súťažného priestoru musí psovod nahlásiť rozhodcovi, akým spôsobom pes 

označuje nález pachovej vzorky. Je vyžadované presné nahlásenie značenia a nesplnenie 

značenia znamená nesplnenie skúšky. Psovod môže použiť pomocný povel k presnej 

identifikácii vzorky. 

Pred a po ukončení práce môže byť pes odmenený pamlskom alebo hračkou, ale vždy mimo 

súťažný terén. 

Pes prehľadáva 2 terény, v každom teréne sú umiestnené 2 vzorky = pach škorice a 

pomaranča. 

Vzorka je umiestnená v maximálnej výške 30cm. 

Čas na vypracovanie jedného terénu je 5 minút. 

Vzorka musí byť umiestnená minimálne 5 minút pred začiatkom hľadania. 

Vzorka je umiestnená v krabičke s otvormi, alebo v slamke. Vzorka ani miesto úkrytu nesmie 

byť vizuálne zistiteľné. 

 

20.1. NW-I 1 (Interiér 1. úroveň) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 16 – 30 m
2 

(napr. kancelária, kuchyňa, kúpeľňa, sociálne 

zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, škola, šatňa, garáž, knihovňa, vestibul a pod.) 

Vzorka nesmie byť úplne ukrytá (napr. v zavretom šuplíku). Ku vzorke musí byť medzera 

minimálne 1 cm
2
. Minimálna vzdialenosť medzi dvomi vzorkami je 1,5 m. 

 

20.2. NW-E 1 (Exteriér 1. úroveň) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 50 – 75 m
2 

(napr. park, les, záhrada, stanica, námestie, 

steny domu a priľahlé ulice, steny obchodu a priľahlá pešia zóna, schody, všetky verejné 

priestranstvá). 

 

20.3. NW-C 1 (Kontajnery 1. úroveň) 

Prehľadáva sa rada, rady alebo kruh 16 ks mix kvetináčov a boxov. 
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20.4. NW-V 1 (Vozidlá 1. úroveň) 

Prehľadávajú sa 3 vozidlá, postavené akokoľvek. Medzi jednotlivými vozidlami musí byť 

odstup 1,5 – 1,8 m. Vzorky sú umiestnené po obvode alebo v spodnej časti vozidla. 

 

21. Všeobecné podmienky pre skúšky druhej úrovne (2) 

Pes môže pracovať na voľno alebo na vôdzke. 

Pred vstupom do súťažného priestoru musí psovod nahlásiť rozhodcovi, akým spôsobom pes 

označuje nález pachovej vzorky. Je vyžadované presné nahlásenie značenia a nesplnenie 

značenia znamená nesplnenie skúšky. Psovod môže použiť pomocný povel k presnej 

identifikácii vzorky. 

Pred a po ukončení práce môže byť pes odmenený pamlskom alebo hračkou, ale vždy mimo 

súťažný terén. 

Pes prehľadáva 2 terény, v každom teréne sú umiestnené 2 vzorky. Využívajú sa 3 typy 

pachu. Vždy je 1 povinný (klinček) a 1x náhodný (buď škorica alebo pomaranč). 

Náhodnú vzorku losuje rozhodca pred začatím práce a je zhodný pre všetky tímy 

nastupujúce na danú skúšku. 

Vzorka je umiestnená v maximálnej výške 60 cm. V tejto úrovni je použitá 1 rušivka – hračka 

alebo jedlo. Pokiaľ je v prvom teréne použitá hračka, musí byť v druhom teréne použitá ako 

rušivka jedlo alebo naopak. Rušivky sa nesmú dotýkať vzorky.  

Čas na vypracovanie jedného terénu je 10 minút. 

Vzorka musí byť umiestnená minimálne 5 minút pred začiatkom hľadania. 

Vzorka je umiestnená v krabičke s otvormi, alebo v slamke. Vzorka ani miesto úkrytu nesmie 

byť vizuálne zistiteľné. 

 

21.1. NW-I 2 (Interiér 2. úroveň) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 40 – 60 m
2 

(napr. kancelária, kuchyňa, kúpeľňa, sociálne 

zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, škola, šatňa, garáž, knihovňa, vestibul a pod.) 

Vzorka môže byť úplne ukrytá(napr. v zavretom šuplíku). 

 

 

 

 

21.2. NW-E 2 (Exteriér 2. úroveň) 
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Skúšobné terény majú rozmery 2 x 100 – 150 m
2 

(napr. park, les, záhrada, stanica, námestie, 

steny domu a priľahlé ulice, steny obchodu a priľahlá pešia zóna, schody, všetky verejné 

priestranstvá). 

 

21.3. NW-C 2 (Kontajnery 2. úroveň) 

Prehľadáva sa rada, rady, kruh alebo náhodne položené 20 ks mix boxov, kvetináčov a obuvi. 

 

21.4. NW-V 2 (Vozidlá 2. úroveň) 

Prehľadáva sa 5 vozidiel. Štyri vozidlá musia byť automobily. Piate vozidlo môže byť iný typ 

vozidla (napr. dodávka, traktor, karavan a pod.). Vozidlá sú postavené akokoľvek. Medzi 

jednotlivými vozidlami musia byť odstupy 1,5 – 1,8 m. Na každom vozidle môže vyť 

umiestnená iba jedna vzorka. Vzorky sú umiestnené iba po obvode, alebo v spodnej časti 

vozidla.  

 

22. Všeobecné podmienky pre skúšky tretej úrovne (3) 

Pes môže pracovať na voľno alebo na vôdzke. 

Pred vstupom do súťažného priestoru musí psovod nahlásiť rozhodcovi, akým spôsobom pes 

označuje nález pachovej vzorky. Je vyžadované presné nahlásenie značenia a nesplnenie 

značenia znamená nesplnenie skúšky. Psovod môže použiť pomocný povel k presnej 

identifikácii vzorky. 

Pred a po ukončení práce môže byť pes odmenený pamlskom alebo hračkou, ale vždy mimo 

súťažný terén. 

Pes prehľadáva 2 terény, v každom teréne sú umiestnené 3 vzorky. Využívajú sa 4 typy 

pachu. Vždy je 1 povinný (aníz) a 2x náhodný (buď škorica alebo pomaranč alebo 

klinček). Dve náhodné vzorky losuje rozhodca pred začatím práce a sú zhodné pre 

všetky tímy nastupujúce na danú skúšku. 

Vzorka je umiestnená v maximálnej výške 90 cm. 

V tejto úrovni sú použité 2 rušivky – ako prvá rušivka je použitá hračka alebo jedlo, a ako 

druhá rušivka je použité iné korenie (napr. majorán, kmín, bobkový list a pod.).Rušivky sa 

nesmú dotýkať vzorky. 

Čas na vypracovanie jedného terénu je 15 minút. 

Vzorka musí byť umiestnená minimálne 5 minút pred začiatkom hľadania. 

Vzorka je umiestnená v krabičke s otvormi, alebo v slamke. Vzorka ani miesto úkrytu nesmie 

byť vizuálne zistiteľné. 

 

22.1. NW-I 3 (Interiér 3. úroveň) 
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Skúšobné terény majú rozmery 2 x 70 – 90 m
2 

(napr. kancelária, kuchyňa, kúpeľňa, sociálne 

zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, škola, šatňa, garáž, knihovňa, vestibul a pod.) 

Vzorka musí byť úplne ukrytá (napr. v zavretom šuplíku). 

Jednotlivé terény môžu byť rozdelené na viacej priestorov (napr. sa môžu skladať z viacej 

miestností) 

 

22.2. NW-E 3 (Exteriér 3. úroveň) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 200 – 300 m
2 

(napr. park, les, záhrada, stanica, námestie, 

steny domu a priľahlé ulice, steny obchodu a priľahlá pešia zóna, schody, všetky verejné 

priestranstvá). 

 

22.3. NW-C 3 (Kontajnery 3. úroveň) 

Prehľadáva sa rada, rady alebo kruh 24 mix boxov, kvetináčov, obuvi a kartónových krabíc.  

 

22.4. NW-V 3 (Vozidlá 3. úroveň) 

Prehľadáva sa 7 vozidiel. Dve vozidlá môžu vyť iné než osobné automobily. Vozidlá sú 

postavené akokoľvek. Medzi jednotlivými vozidlami musí byť odstup 1,5 – 1,8 m. Vzorky sú 

umiestnené po obvode vozidiel, v spodnej časti a minimálne jedna vzorka v batožinovom 

priestore. Rušivky nesmú byť umiestnené na vozidle so vzorkou. 

 

23. Všeobecné podmienky pre skúšky štvrtej úrovne (4) 

Pes môže pracovať na voľno alebo na vôdzke. 

Pred vstupom do súťažného priestoru musí psovod nahlásiť rozhodcovi, akým spôsobom pes 

označuje nález pachovej vzorky. Je vyžadované presné nahlásenie značenia a nesplnenie 

značenia znamená nesplnenie skúšky. Psovod môže použiť pomocný povel k presnej 

identifikácii vzorky. 

Pred a po ukončení práce môže byť pes odmenený pamlskom alebo hračkou, ale vždy mimo 

súťažný terén. 

Využíva sa 5 typov pachov. Vždy je 1 povinný (breza) a 3x náhodný (buď škorica, 

pomaranč,  klinček alebo aníz). Tri náhodné vzorky losuje rozhodca pred začatím práce 

a sú zhodné pre všetky tímy nastupujúce na danú skúšku. 

Vzorka je umiestnená v maximálnej výške 120 cm. 

V tejto úrovni sú do vyhľadávania zapojené v prvom teréne max. 2 rušivky (ako prvá rušivka 

je použitá hračka alebo jedlo, ako druhá rušivka je použité iné korenie (napr. majorán, kmín, 

bobkový list a pod.), druhý a tretí terén (u interiéru) obsahuje 3 rušivky (ako prvá a druhá 
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rušivka je použitá hračka alebo jedlo, ako tretia rušivka je použité korenie (napr. majorán, 

kmín, bobkový list a pod.). Jedna rušivka môže byť 0,5 m od vzorky. 

Čas na vypracovanie jedného terénu je 20 minút. 

Vzorka musí byť umiestnená minimálne 5 minút pred začiatkom hľadania. 

Vzorka je umiestnená v krabičke s otvormi, alebo v slamke. Vzorka ani miesto úkrytu nesmie 

byť vizuálne zistiteľné. 

 

23.1. NW-I 4 (Interiér 4. úroveň) 

Súťažné terény majú rozmery: 1. terén 60 m
2
, 2. terén 100 m

2
 a 3. terén 120 m

2
(napr. 

kancelária, kuchyňa, kúpeľňa, sociálne zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, škola, šatňa, garáž, 

knihovňa, vestibul a pod.) 

Vzorka musí byť úplne ukrytá (napr. v zavretom šuplíku). 

Jednotlivé terény môžu byť rozdelené na viacej priestorov (napr. sa môžu skladať z viacej 

miestností) 

 

23.2. NW-E 4 (Exteriér 4. úroveň) 

Skúšobné terény majú rozmery 2 x 300 – 400 m
2 

(napr. park, les, záhrada, stanica, námestie, 

steny domu a priľahlé ulice, steny obchodu a priľahlá pešia zóna, schody, všetky verejné 

priestranstvá). 

V tejto kategórii sú povinné 2 rušivky v prvom teréne a tri rušivky v druhom teréne. Rušivky 

môžu byť umiestnené bezprostredne vedľa cieľového pachu vzorky. 

 

23.3. NW-C 4 (Kontajnery 4. úroveň) 

Prehľadáva sa rada alebo kruh 28 mix boxov, kvetináčov, obuvi a kartónových krabíc. 

V tejto kategórii sú povinné 2 rušivky v prvom teréne a tri rušivky v druhom teréne. Rušivky 

musia byť umiestnené v krabiciach, ktoré neobsahujú vzorku. Krabice s rušivkou môže byť 

umiestnená bezprostredne vedľa krabice so vzorkou. 

 

23.4. NW-V 4 (Vozidlá 4. úroveň) 

Prehľadáva sa 7 vozidiel. Dve vozidlá môžu byť iné než osobné automobily. Vozidlá nesmú 

byť postavené v rade vedľa seba. Medzi jednotlivými vozidlami musí byť odstup 1,5 – 1,8 m. 

Vzorky sú umiestnené po obvode vozidiel, v spodnej časti a minimálne dve vzorky v interiéri 

vozidla či  v batožinovom priestore. Rušivky môžu byť umiestnené na vozidle so vzorkou 

V tejto kategórii sú povinné 2 rušivky v prvom teréne a tri rušivky v druhom teréne. 

 


