
Propozície socializačného testu 
 
 
 

 Všeobecné ustanovenia 
 
Ku testu môžu nastúpiť psy s preukazom pôvodu, ktorí sú schopní vykonať požadované cviky 
v jednotlivých disciplínách po dosiahnutí veku 12 mesiacov. Nasledujúci cviky testu sa 
konajú v určenom uzavretom priestore (vyhradený priestor páskami a pod.). Pre obstátie 
v tejto časti testu je rozhodujúci celkový dojem a správanie sa psa v doprave a na verejnosti. 
Rozhodca sleduje správanie psa počas testu, pričom agresívne alebo veľmi bázlivé správanie, 
s ktorého sa môže vyhrotiť agresia je neprípustné. Rozhodca je oprávnený pri pochybnostiach 
v príčinách správania sa psa cviky opakovať, prípadne zmeniť.  
 
Socializačný test obsahuje štyri kolá, z ktorých prvé tri sú povinné, sú to: 
 1. Test chovania psa k cudzej osobe 
 2. Stretnutie so skupinou osôb 
 3. Stretnutie s cyklistom 
 
Posledné – štvrté kolo vyberá rozhodca a vedúci testu spolu s komisiou, ktorá dozerá na 
priebeh socializačného testu a vydáva dekrét o jeho úspešnom zvládnutí. Samotný výber tohto 
kola závisí na podmienkach (počasie, terén a pod.), kde sa test vykonáva. Na výber sú: 
 4. Stretnutie s autom 
 5. Stretnutie s bežcom 
 6. Stretnutie s iným psom 
 7. Krátkodobé chovanie pripútaného psa na vodidle v doprave a chovanie k iným 
     zvieratám 
 
 Priebeh testu 
 
 
 1. Test chovania psa k cudzej osobe 
 
Na začiatku socializačného testu podrobuje rozhodca psa k testu chovania k cudzej osobe 
(sociálnemu správaniu, neútočeniu). Súčasťou testu „chovanie psa k cudzej osobe“ je aj 
preverenie jeho identity (napr. kontrola tetovacieho čísla). Vlastníci čipovaných psov musia 
zaistiť možnosť identifikácie. Psy, ktorí pri teste chovania k cudzej osobe neobstoja, sú 
z účasti na socializačnom teste vylúčení, poprípade diskvalifikovaní. Z toho dôvodu sleduje 
rozhodca chovanie psa k cudzej osobe po celú dobu testu. Pri zistení povahovej slabosti je 
rozhodca povinný test zastaviť a takého psa ihneď diskvalifikovať. 
 
 
 2. Stretnutie so skupinou osôb 
 
Na pokyn rozhodcu sa psovod so svojím na vodidle pripútaným psom dá do pohybu na 
páskami určenom úseku. Rozhodca nasleduje skupinu vo vzdialenosti potrebnej pre posúdenie 
činnosti psa. Pes má ochotne nasledovať psovoda. Pes môže k chodcom a ľudom za páskou 
prejaviť záujem, ale nesmie sa chovať agresívne. Na jeho trase bude pred psovodom a psom 
prebiehať osoba. Pes môže prejaviť záujem o osobu, ale sa nesmie chovať agresívne. Psovod 
a pes idú ďalej do postavajúcej skupiny osôb, kde je minimálne 6 osôb, z ktorých s jednou 



osobou psovod prehovorí a pozdraví sa podaním ruky. Pes počas krátkeho rozhovoru (cca 10 
sekúnd) môže prejaviť záujem o osobu, ale sa nesmie chovať agresívne. 
 3. Stretnutie s cyklistom 
 
Na pokyn rozhodcu sa psovod so svojím na vodidle pripútaným psom dá do pohybu na 
páskami určenom úseku a naraz ich zozadu (vzdialenosť cca. 2 metre) predbehne cyklista, 
ktorý pritom zvoní. Vo veľkej vzdialenosti sa jazdec obracia a prichádza k psovodovi a psovi 
naproti. Pritom niekoľkokrát zazvoní. Stretávanie sa prevedie tak, že sa pes nachádza medzi 
psovodom a prechádzajúcim cyklistom. Pes môže prejaviť záujem o cyklistu (pobehnutie, 
štekanie), ale sa nesmie chovať agresívne (napadnutie cyklistu). 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 4. Stretnutie s autom 
 
Na pokyn rozhodcu sa psovod so svojím na vodidle pripútaným psom dá do pohybu okolo 
viacerých áut. Pritom bude jedno auto naštartované. Pri inom aute sa zatvoria dvere. 
Medzitým ide psovod ďalej a vedľa nich zastaví auto. Vodič stiahne dole okienko a psovoda 
prosí o informáciu. Pes môže reagovať na všetky doprovodné zvuky ako aj na auto, ale bez 
agresívnej reakcie (napádaniu). 
 
 5. Stretnutie s bežcom 
 
Na pokyn rozhodcu sa psovod so svojím na vodidle pripútaným psom dá do pohybu na 
páskami určenom úseku. Predbehnú ho minimálne 2 bežci bez zmeny tempa. Bežci sa 
vzdialia a prichádza nový bežec a psa so psovodom obehne a beží od nich preč tiež bez zmeny 
tempa. Pes nemusí ísť pri psovodovi. Pes môže prejaviť záujem o bežcov (pobehnutie, 
štekanie), ale sa nesmie chovať agresívne (napadnutie bežcov). Je dôležité, aby psovod svojho 
psa počas obehnutia osobami dokázal usmerniť a upokojiť. 
 
 6. Stretnutie s iným psom 
 
Na pokyn rozhodcu sa psovod so svojím na vodidle pripútaným psom dá do pohybu na 
páskami určenom úseku a naraz ich zozadu (vzdialenosť cca. 2 metre) predbehne druhý 
psovod so psom. Vo vzdialenosti sa druhý psovod so psom obracia a prichádza psovodovi 
a psovi naproti. Stretávanie a následné prechádzanie nasleduje tak, že sa pes nachádza medzi 
psovodom a prechádzajúcim druhým psovodom. Pri prebehnutí a prechádzaní druhého psa so 
psovodom môže pes prejaviť záujem (pobehnutie, štekanie), ale sa nesmie chovať agresívne 
(napadnutie psa s druhým  psovodom). 
 
 7. Krátkodobé chovanie pripútaného psa na vodidle v doprave a chovanie k iným 
     zvieratám 
 
Na pokyn rozhodcu sa psovod so svojím na vodidle pripútaným psom dá do pohybu na 
páskami určenom úseku. Po krátkom čase upevní psovod na pokyn rozhodcu vodidlo 
o určený stĺp, plot alebo niečo podobné. Psovod sa odoberá mimo dohľad psa (do umelého 
úkrytu a pod.). Pes môže stáť, sedieť alebo ležať. Behom neprítomnosti psovoda ide okolo 
osoba so psom pripútaným na vodidle vo vzdialenosti asi 5 metrov od testovaného psa. 
Odložený pes môže prejaviť záujem o okolo prechádzajúceho psa (nesmie sa použiť 
agresívny pes) nesmie útočiť a napadnúť ho. Napnutie vodidla a trvalé štekanie je prípustné. 
Na pokyn rozhodcu príde psovod pre svojho psa. 



 Poznámka: 
 
Zostáva na uvážení rozhodcu, či sa jednotlivé cviky s každým psom na každom vopred 
určenom mieste vykonajú naraz alebo či vykoná jednotlivé cviky postupne so všetkými 
psami. Protesty proti rozhodnutiu rozhodcu sú neprípustné. 
 
 Hodnotenie: 
 
Rozhodca počas celého socializačného testu hodnotí psa po každom kole bodmi od 1 po 10 
a udeľuje známku „splnil“ alebo „nesplnil“. Túto známku zapisuje do hodnotiacej tabuľky 
a aj slovne informuje psovoda a divákov.  
Rozhodca nakoniec po poslednom cviku slovne oznámi či pes „splnil“ alebo „nesplnil“ 
socializačný test. Ak je pes úspešný, tak jeho psovod obdrží „dekrét o absolvovaní 
socializačného testu“ s hodnotením psa „SPLNIL“. Právoplatnosť Dekrétu je potvrdenie 
pečiatkou klubu molossov SR a podpismi jeho predsedníčkou a tiež podpisom rozhodcu. 
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