
                           

SOCIALIZAČNÝ TEST  

 

Disciplíny socializačného testu sú zamerané na overenie  „ správnej výchovy“ vášho psíka.  Testu sa 

môže zúčastniť každý pes/sučka prihlásený na výstavu.  Odporúčaný vek je minimálne 4 mesiace.  

Majiteľ /psovod/ bude so svojim psíkom postupne prechádzať stanovištia,  ktorých je 7, snažili sme sa 

na nich navodiť  situácie z bežného života.  

 

1/ IDENTIFIKÁCIA PSA :    počet bodov  10 

Majiteľ /psovod/ so psom na vôdzke prichádza na stanovište , kde je vykonaná  rozhodcom 

identifikácia psa /prečítanie čipu/.  

Pes by si mal nechať skontrolovať čip. Nemal  by reagovať strachom alebo agresívne.  Pes, ktorému 

nie je možné skontrolovať  čip stráca body. 

 

2/ PRECHOD RÔZNYMI TYPMI PODLAHY :  počet bodov: 20 

Majiteľ /psovod/ so psom na vôdzke prichádza do stanu, ktorý je z dvoch strán uzavretý.  V stane je 

umiestnený stôl so stoličkami. Za stolom sedia ľudia, s ktorými sa pozdraví a pokračuje po vytýčenej 

trase. Vytvorený koridor sa postupne zužuje cca na 1,5metra. Dĺžka zúženého koridoru je 3metre. 

Priestor je vyznačený /páskou/, nachádzajú sa tu rôzne rušivé prvky / vlajky, zavesené platové fľaše 

a podobne/. Postupne sa mení i podklad, cez ktorý pes so psovodom bude prechádzať – drevený 

podklad, linoleum, koberec. 

Pes by mal bez zaváhania absolvovať prechod, nemal by reagovať strachom.  Psovod svojho psíka 

môže chváliť slovne i fyzicky /pohladkať, podať odmenu/. 

3/ PRECHOD SKUPINOU OSÔB : počet bodov 15 

Majiteľ /psovod/ prichádza so psom na vôdzke  k skupine osôb, ktoré medzi sebou vedu konverzáciu. 

Jedna osoba zo skupiny osloví majiteľa /psovoda/  a pozdravia sa podaním ruky. 

Pes je po celý čas pri nohe psovoda. /Môže sedieť, stáť , ležať /. Dôležité je, aby sa správal neutrálne. 

Nemal by javiť známky strachu alebo agresivity. Po pozdravení majiteľ /psovod so psom odchádza. 

U šteniatok je prirodzené, že sa budú zaujímať o všetko a o každého, je to prirodzená reakcia na nové 

veci. 

4/ STRETNUTIE S CYKLISTOM : počet bodov 15 

Majiteľ/ psovod ide vychádzkovým krokom so svojím psom na vôdzke. Zozadu prichádza cyklista, 

ktorý v momente,  keď vedľa nich prechádza zazvoní na zvonček a pokračuje v jazde. Po 20 metroch 



sa obráti a ide smerom k majiteľovi/ psovodovi psa. Pri opätovnom stretnutí zazvoní,  pes  sa 

nachádza medzi majiteľom a cyklistom. 

Pes počas stretnutia sa má správať prirodzene,  bez mimoriadneho záujmu o cyklistu. Nemal by 

prejavovať strach, agresivitu. 

 

5/ STRETNUTIE S MOTOROVÝM VOZIDLOM :  počet bodov: 15 

Majiteľ/psovod prichádza so psom na vôdzke k odstavenému motorovému vozidlu, ktoré je 

naštartované. Vo vozidle sedí vodič.  Vodič otvorí okno na aute a požiada majiteľa/psovoda 

o informáciu. Prebieha krátky rozhovor, počas ktorého vodič otvorí a zatvorí dvere.  

Pes sa má počas rozhovoru správať pokojne, neutrálne.   

 

6/ STRETNUTIE S INÝM PSOM : počet bodov: 10 

Majiteľ/ psovod ide na vôdzke po chodníku. Oproti k ním prichádza iný majiteľ/psa so psom, ktorý je 

tiež na vôdzke.  Prejdú vedľa seba bez zastavenia.  Po cca 15-20 krokoch sa obrátia a k stretnutiu 

prichádza znova. 

Pes môže prejaviť záujem, ale nesmie sa správať agresívne.   

7/ KÁTKODOBÉ OPUSTENIE PSA:  počet bodov:15 

Majiteľ/psovod priviaže svojho psa na vôdzke a odchádza do úkrytu z dohľadu psa cca vo vzdialenosti  

5 metrov. V prípade, že sa testu zúčastní šteniatko  vo veku 4 až 8 mesiacov majiteľ psíka priviaže 

psíka na vôdzke, odchádza od neho cca na 3metre ale zostáva šteniatku na dohľad nie je v úkryte. 

Keď sa psík upokojí – môže stáť, sedieť, ležať- v primeranej vzdialenosti cca 3-5 metrov prechádzajú 

postupne chodec /cyklista, pes s majiteľom/.  

Pes sa chová bez strachu, môže prejaviť záujem, ale nesmie reagovať agresívne. 

 

 

 

 

     


