
Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri 

 

V októbri vyvrcholila skúšková sezóna nášho klubu organizovaním 

vrcholového kynologického podujatia najvyššou skúškou pre retrievery Skúškami 

retrieverov z prinášania malej zveri, ktoré boli zahájené v piatok 21. októbra 2022 

slávnostným nástupom, losovaním a večerou, a následne prebehli 22. a 23. októbra 

2022 v revíri PZ Hurbanovo – Zelený Háj. Na skúšky bolo prihlásených 12 psov, po 

uzávierke 1 vodič svoju účasť odriekol. Celkovo sa skúšok zúčastnilo 8 labrador 

retrieverov a 3 golden retrievery. 

 

Pri príprave organizačný tím kládol dôraz na splnenie náročnosti týchto skúšok 

na rozlohu a zloženie terénu (pole, les, vodný terén) tak, aby bolo možné objektívne 

vyskúšať pripravenosť psíkov a aby každý pes mal rovnakú šancu na úspech v čistom 

a nepošľapanom teréne. Tak isto bol kladený dôraz aj na vzdanie úcty a vážnosti 

tomuto vrcholovému preskúšaniu psov. Samotné disciplíny sa na prvý pohľad nezdajú 

náročné, avšak náročné je ich prevedenie podľa skúšobného poriadku, ktorého literu 

dokážu splniť len najlepší z lepších psov. 

 

Pripravenosť psíkov a ich vodičov vyskúšal rozhodcovský zbor, ktorý skutočne 

objektívne zhodnotil úroveň pripravenosti predvádzaných psov na veľmi dobrú. 

O poradí a hodnotení práce psov rozhodovala ich pripravenosť a poľovnícke šťastie. 

Patróni poľovníctva Hubert a Diana nám dopriali počas skúšok aj rušivé momenty 

v podobe prebehnutia zajaca či srnčej zveri. Celkovo toto podujatie dopadlo na 

výbornú, aj napriek krátkym nepriazniam počasia.  

 

Organizačný tím klubu si dal záležať na príprave slávnostných chvíľ otvorenia 

i ukončenia týchto skúšok, tak isto sa opäť postaral o všetkých prítomných chutnou 

stravou i povzbudivým slovom a úsmevom. Ku spríjemneniu chvíľ oddychu medzi 

disciplínami prispeli aj niektoré štartujúce, ktoré priniesli sladké či slané pohostenie. 

 

Na pomyselných stupňoch víťazov zaslúžene stáli: 

- CACT z labradorov získala Anastázia Guzanová so psíkom JUDD Aguzannis, 

ktorý zo všetkých predpísaných disciplín získal plné štvorbodové hodnotenie, 

zároveň získal poháre za Najlepšiu prácu na poli a za Najlepšiu prácu vo vode. 

Týmto hodnotením si vodička so psíkom zaslúžene vysúťažili aj najväčší víťazný 

pohár KLUBOVÝ VÍŤAZ. 

- Res.CACT z labradorov získala Michaela Kotrbancová so psíkom JEAN PAUL 

Something Beautiful, 

- víťazný pohár za Najlepšiu prácu v lese získala Martina Pauerová so psíkom 

CHANCE FOR LIFE Amazing love – Maxom. 

Víťazom srdečne GRATULUJEME za zaslúžené hodnotenie ! 



Golden retrieverom žiaľ, na týchto skúškach poľovnícke šťastie neprialo, pretože im 

nebol udeľovaný titul čakateľstva na národný šampionát práce, nakoľko všetky tri 

skúšané psíky tieto skúšky úspešne ukončili v II. cene.  

 

Okrem víťazných pohárov a titulov čakateľstva na titul národného šampionátu 

práce pre najlepších, boli zúčastneným vodičom rozdané sponzorské ceny a darčeky: 

- od pána PharmDr. Peter Lojko MBA, výživové doplnky od firmy Slovakiapharm.  

- a praktický balíček s vecami (obojok, teplý nákrčník a skladací podsedák) od 

členky nášho klubu Heleny Saganovej.  

 

Víťazka skúšok v rámci ocenenia dosiahnutého úspechu získala aj cenu od 

časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, ktoré nás ako mediálny partner sprevádzalo počas 

všetkých skúškových podujatí v roku 2022. Vedenie Slovenského športového klubu 

retrieverov srdečne ďakuje redakcii tohto tradičného časopisu za spoluprácu, podporu 

a propagáciu našich podujatí ! Túto spoluprácu si veľmi vážime a dúfame, že aj do 

budúcna budeme môcť čitateľov Poľovníctva a rybárstva informovať o našich 

aktivitách. 

 

Slovenský športový klub retrieverov touto cestou ďakuje Poľovnému 

združeniu Hurbanovo – Zelený Háj, pánovi predsedovi Jánovi Řimanovi ml., za 

poskytnutie časti ich poľovného revíru a poskytnutie perfektne vybavenej základne. 

Bez ich pomoci by tieto skúšky nemohli byť zorganizované. Klub ďakuje všetkým, 

ktorí podporili organizáciu týchto skúšok.  

 

Máme za sebou vydarené ukončenie skúškovej sezóny v roku 2022, čím 

sme prispeli k výbornej pripravenosti našich psíkov na poľovnú sezónu 

2022/2023.  

Všetkým odskúšaným psíkom v tomto roku, želáme úspešnú poľovnú 

sezónu, aby svojimi výkonmi pri výkone poľovného práva robili radosť svojim 

vodičom a zúčastneným poľovníkom !!! 

 

V prehľade si môžete pozrieť jednotlivé výsledky zúčastnených psíkov. 

 


