
SLOVENSKÝ RETRIEVER KLUB 

 
Súťaž „PRACOVNÝ PES ROKA“ a „PRACOVNÁ SUKA ROKA“ 

 
Retrievre sú inteligentné a všestranné plemená s vlohami pre výkon práce poľovníctva. Je 
potrebné ich používať v tých revíroch a terénoch, do ktorých sa charakterom svojej práce 
hodia a kde môžu byť dostatočne využité.  
Ich vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú na skúškach, 
ktoré sú prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.  
 
Táto súťaž vznikla so zámerom ocenenia a podpory psovodov a ich psov za prácu, ktorú 
počas daného roka odviedli a dosiahli v daných poľovných skúškach.  
 

Pravidlá súťaže 
 

1. Ocenenie a titul „Pracovný pes roka“ a titul „Pracovná suka roka“ udeľuje Slovenský 
retriever klub (SRK), tzn. že súťažiaci musia byť členom klubu v danom hodnotenom 
roku. 

2. Ocenenie tejto súťaže sa udeľuje zvlášť pre psa a zvlášť pre suku.  
Titul „Pracovný pes roka“ získa pes, ktorý má najvyšší súčet bodov hodnotenia zo 
všetkých plemien retrievera získaných na skúškach v danom roku 
Titul „Pracovná suka roka“ získa suka, ktorá má najvyšší počet bodov hodnotenia 
zo všetkých plemien retrievera, získaných na skúškach v danom roku 

3. Zaslanie prihlášky s údajmi majiteľa psa. 
4. Ďalšou podmienkou je zaslanie potvrdení o úspešne absolvovaných skúškach 

(rozhodcovské tabuľky - kópie) spolu s preukazom o pôvode na email: 
dasa.rybarova@yahoo.com do uvedeného termínu. 

 
(Vyhodnotenie súťaže bude na najbližšej členskej schôdzi popri klubovej/špeciálnej 
výstave, čiže do termínu 30.3. následného kalendárneho roka, za ktorý je súťaž vyhlásená, 
je potrebné zaslať všetky potvrdenia, ktoré majú byť zaradené do hodnotenia tejto súťaže. 
V prípade neúčasti na členskej schôdzi, je potrebné si zabezpečiť osobu, ktorá cenu 
prevezme.) 

 
Poľovné skúšky 

 
Hodnotí sa práca poľovného psa, tzn. že skúšky zaradené do súťaže sú poľovné 
skúšky, kam patria skúšky poľovne upotrebiteľného psa a skúšky organizované pod 
záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu a FCI.  
 

Hodnotenie a bodovanie v súťaži 
 

Spôsob bodovania a hodnotenia skúšok v tejto súťaži je nasledovné: 
• Každé body získané v jednej úspešne absolvovanej skúške sa započítajú do 

bodovania systémom percentuálneho pomeru získaných bodov k celkovému počtu 
bodov skúšky. Napr. ak je získaný počet bodov 186 a celkový počet je 200 – do súťaže 
sa započítava 93 bodov, 

• V prípade absolvovania skúšky (Field Trial), kde je hodnotenie v slovnej forme, získava 
účastník v prípade hodnotenie „dobrý“ 80 bodov, v prípade hodnotenia „veľmi dobrý“ 
100 bodov, a v prípade hodnotenia „výborný“ 120 bodov, 

• Za I. cenu úspešne absolvovanej PUP skúšky (FSR, FSMP, LSR, LSMP, JSR, JSMP)  
sa pripočíta 20 bodov, za II. cenu 10 bodov a za III. cenu sa body nezapočítavajú, 
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• Za I. cenu úspešne absolvovanej vyššej PUP skúšky (VSR, VSMP, VP, SRPMZ) sa 
pripočíta 80, za II. cenu sa pripočítava 40 bodov, 

• Za získanie titulu res.CACT sa pripočítava 30 bodov, za získanie titulu CACT sa 
pripočíta 50 bodov, za získanie titulu pri vyšších skúškach res.CACT sa pripočítava 70 
bodov, za získanie titulu CACT sa pripočíta 100 bodov 

• Za získanie titulu res.CACIT sa pripočítava 160 bodov, za CACIT sa pripočíta 200 
bodov, 

• Za získanie titulu Klubový Víťaz SRK sa pripočíta ďalších 30 bodov. 
 
Body sa zaokrúhlia na konci na jedno desatinné miesto matematicky. V prípade rovnosti 
bodov, získajú titul obaja psy/suky. 
 
 
Zodpovedné osoby : Daša Rybárová, Anastázia Guzanová 


