
Hodnotiace kritériá pre posúdenie najlepšieho 

pracovného psa roku 2017 
 

Pri hodnotení najlepšieho pracovného psa sa berie do úvahy celkový 

dosiahnutý počet bodov na danej skúške s prihliadnutím na cenu v ktorej 

skončil. V nasledujúcej tabuľke je zoznam skúšok pre stavače s 

maximálnym bodovým ohodnotením a bonusovými bodmi za jednotlivé 

ceny v ktorých pes skončil. Počet bodov v stĺpci „Body max“ zodpovedá 

maximálnemu možnému zisku bodov na konkrétnom type skúšky podľa 

skúšobného poriadku platného v SR pre stavače.  

Výnimku tvoria VP, kde bolo treba vzhľadom k malému počtu 

posudzovaných disciplín (a tým celkového bodového zisku) body 

zdvojnásobiť. 

Skúšky neuvedené v tabuľke sú bodované ako súčet jednotlivých skúšok, z 

ktorých pozostávajú. V prípade, že táto skúška je so zadávaním titulu 

CACIT, tak sa bodový bonus zvýši o 15, resp. 30 bodov, podľa toho, či ide o 

jednodňovú alebo dvojdňovú skúšku.. 

V prípade, že pes získa ocenenie kandidát medzinárodného šampióna 

práce (CACIT) resp. ocenenie náhradný kandidát medzinárodného 

šampióna práce (R.CACIT) získava 200 resp. 100 ďalších bonusových 

bodov. 

Bodový zisk na skúškach v zahraničí je pomerne upravený vážením k 

obdobnému typu skúšky u nás..  

V prípade, že niektorú skúšku JSS, VP, FSS, LS úspešne absolvuje pes v 

jednom roku a krajine viackrát, počíta sa iba skúška s najlepším 

výsledkom. Do súťaže sa počíta maximálne 5 skúšok s najlepším 

výsledkom. 

Do súťaže o najlepšieho MKS a MDS za rok je zapojený iba pes, ktorý je 

zapísaný v SPKP a jeho majiteľ je členom KCHMS-VCS. Majiteľ musí zaslať 

výsledky s kópiou rodokmeňa na adresu klubu do konca novembra. 

Majiteľ si do súťaže prihlasuje svojho psa sám. Spolu s dokladmi je 

potrebné zaslať aj článok do spravodaja o svojom psovi a dosiahnutých 

úspechoch  v rozsahu 2 strán formátu A4. Najlepším psom môže byť iba 

ten pes, ktorý dosiahne minimálne 500 bodov. V prípade rovnosti bodov o 

poradí rozhoduje absolvovaná skúška v I. cene s najvyšším maximálnym 

možným počtom bodov. Ak aj táto skúška je rovnaká, tak rozhoduje vek 

psa. 

Výsledky potvrdí výbor na prvom svojom zasadnutí v novom roku a pes 

bude ocenený na členskej schôdzi.  

V sporných otázkach rozhoduje výbor klubu. 

 

Skúška Body max 

Bonusové body 

I.cena II.cena III.cena 

JSS 248 20 10 0 

VP (body 
x2) 108x2=216 20 10 0 

FSS 76 20 10 0 

LSS 268 20 10 0 

VSS 480 150 100 50 

JSS+VP 356 50 25 10 

VP+LSS 376 50 25 10 

MAM 344 230 170 70 

MBZ 500 240 180 80 

MJK 500 240 180 80 

MKS 500 360 240 120 

MKP 500 360 240 120 

    excelent 
very 
good Good 

FT   150 120 80 

MFT   200 170 120 

Neuvedené zahraničné skúšky sa počítajú vážením k 
slovenskému ekvivalentu. 

Neuvedené kombinované skúšky sa počítajú ako 
súčet jednotlivých skúšok. Ak je takáto skúška s 
udeľovaním CACIT, ku skúške sa pripočítava: 

jednodňové:15 dvojdňové:30 

Bonus za CACIT:200 Bonus za R.CACIT:100 

 


