
 TEST TEMPERAMENTU Epeiros 

 

Podmienky účasti psa na povahový test: 

Povahového testu sa môže zúčastniť každý pes/sučka, ktorý dosiahol vek minimálne 9 mesiacov. 

Prosíme každého majiteľa, aby si pozorne prečítal disciplíny, ktoré má so svojim psom absolvovať.  

Každý si svojho psa pozná najlepšie a  vie zhodnotiť  jeho schopnosti . 

Cieľom povahového testu je preveriť vrodené povahové vlastnosti , charakter, odolnosť a jeho 

temperament. 

Priebeh testu. 

Test sa skladá z piatych disciplín.  Náročnosť sa postupne zvyšuje, 

1/ IDENTIFIKÁCIA PSA :  počet bodov : 15 

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 možne skontrolovať čip, mu bude v bodovom ohodnotení zadaní počet  „ 0“. 

2/ PRECHOD ROZNYMI TYPMI PODLAHY : počet bodov: 15 

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.  

3/ PRECHOD SKUPINOU OSÔB : počet bodov: 15 

Majiteľ /psovod/ so psom na vôdzke, prichádza ku skupine osôb cca 8 ľudí. Skupina vytvorí okolo psa 

kruh, ktorý sa uzavrie cca 1meter od psa. Prebieha krátky rozhovor a jeden z členov zo skupiny podá 

majiteľovi ruku.  Po krátkom čase sa členovia skupiny otočia a odchádzajú. V rukách majú  predmety 

/plastové fľaše s kamienkami, dáždnik,/, ktoré vydávajú rôzne zvuky – robia mierny hluk.  

Pes pri tejto disciplíne môže prejaviť záujem.  Nemal by reagovať strachom alebo agresivitou. 

4/ OPUSTENIE PSA :  počet bodov: 15 

Majiteľ /psovod/ uviaže svojho psa na určené miesto. Môže to byť vôdzka /reťaz/. Pomalým krokom 

odchádza o psa do úkrytu vo vzdialenosti cca 5metrom. Počas celej doby  odloženia môže svojho 



psíka sledovať. Pes môže ležať, sedieť, stáť.  Keď pes zostane v kľude prechádza okolo neho chodec, 

bežec, poprípade majiteľ s iným psom.  

Pes by sa mal správať prirodzene. 

5/ OCHRANA PSOVODA :  počet bodov:  40 

Majiteľ /psovod/ so psom na vôdzke prichádza do vyhradeného priestoru. Z poza úkrytu vychádza 

osoba/figurant/. Približuje sa normálnou chôdzou, bez dráždenia psa k psovodovi. Psovod vyzve 

figuranta aby sa zastavil cca vo vzdialenosti 5 metrov. Nasleduje medzi nimi debata,  ktorá sa  

postupne premení na hádku. Figurant fyzicky zaútočí na majiteľa /psovoda/  nie na psa. 

Pes by mal reagovať obranou – zákrokom.  Pes môže štekať, poprípade môže previesť zákus. / 

V prípade zákusu figurant so psom krátko bojuje/. U psa , ktorý reaguje štekaním  figurant prechádza 

do kľudu a po chvíli útok opakuje, V prípade, že pes je neistý reagujem strachom figurant od ďalšieho 

dráždenia upustí.  

Majiteľ /psovod/ má počas zákroku psíka na vôdzke,  môže ho povzbudzovať slovne i dotykom.  

 

 

 

  


