
Správa výcvikára Slovenského retriever klubu za rok 2021 
 

Činnosť výcvikára a výcvikovej komisie za rok 2021: 

 

Usporiadanie skúšok overenia vlohových vlastností retrieverov, pracovných skúšok, výcvikov a 
tréningov, prebehlo podľa plánu na rok 2021, okrem usporiadania všestranných skúšok retrieverov. 
Fakt, že sme neboli natoľko limitovaní celospoločenskou pandémiou nás všetkých potešil a prial nám 
pokračovať v úspešnom uchovňovaní a práci s našimi psíkmi. 

 

V roku 2021 sa nám podarilo zorganizovať 5 chovných skúšok OVVR, 6 výcvikov a tréningov, 1 skúšky 
z vodnej práce retrieverov a 2 jesenných skúšok retrieverov. Všetkým zúčastneným opätovne touto 
cestou ďakujeme za účasť a pripravenosť psov a všetkým víťazom úprimne gratulujeme! Pevne verím 
a našou snahou bude, aby sa nám tento rok podarilo zorganizovať všetky naplánované skúšky a aby 
ste mali vytvorené, čo najlepšie podmienky pre ich úspešné zvládnutie. 

 

Každý výcvik a tréning považujeme v prvom rade za priateľskú udalosť, kde sa stretávajú ľudia 
s podobnými alebo rovnakými záujmami a ktorá nám má pomôcť napredovať v pochopení metodiky 
výcviku a tréningu psíkov, a to či už s cieľom ich správnej socializácie, poslušnosti alebo samotnej 
prípravy na niektorú/-é zo skúšok. Za uspokojivé považujem naplnenie cieľa, že viac menej pred 
každými skúškami sa nám podarilo zorganizovať výcvik resp. tréning zameraný na prípravu psov 
a psovodov na tie ktoré skúšky. V tejto snahe budeme radi pokračovať a budeme sa snažiť našim 
členom ale aj širšej verejnosti, ktorá má doma retrieverov, pomáhať prostredníctvom výcvikov 
a tréningov napredovať v práci s ich štvornohými parťákmi. Touto cestou by som rád apeloval na 
chovateľov, aby povedomie o týchto našich aktivitách šírili medzi ľudí, ktorí si od nich zadovážili psíka 
a aby ich pozývali na naše výcviky už od útleho veku šteniatka, ktoré sa tu môžu bezpečne socializovať 
a kde oni samotní môžu lepšie pochopiť úžasnú povahu retrievera a ako s ňou pracovať pre spokojný 
a radostný život.  

 

Na záver by som sa rád poďakoval p. Mariánovi Koričovi, MVDr. Dušanovi Valentovi a Mgr. Ladislavovi 
Baloghovi za nezištnú a neoceniteľnú pomoc pri organizovaní našich skúšok, všetkým výcvikárom 
zúčastneným na našich výcvikoch a tréningoch za ochotné odovzdávanie ich vedomostí a tiež našim 
členom za pomoc a poskytovanie revírov.  

 

Želám Vám do ďalšieho kalendárneho roku veľa pracovných úspechov a najmä šťastných chvíľ po boku 
našich jedinečných psíkov - retrieverov.  

 

 

Hlavný výcvikár SRK - Mgr. Peter Beláň 


