
 

                                                                                                               
 

Správa kynologickej komisie o priebehu skúšok duričov, ktoré sa uskutočnili v PZ 
Prieková Oravský Biely Potok v dňoch 29. – 30.11.2014 

 
Skúšky Duričov sa konali dňa 29. a 30.11.2014 v našej Okresnej organizácii konkrétne 

v Poľovníckom združení Prieková v Oravskom Bielom Potoku. Príprava skúšok bola zabezpečená 
členmi PZ Prieková a kynologickou komisiou OPK - OkO Tvrdošín.  

Slávnostného otvorenia skúšok sa zúčastnil zástupcovia a funkcionári OPK Tvrdošín a 
hostia. Skúšky otvoril predseda OPK Tvrdošín p. Miroslav Pavčo. Na skúškach rozhodovali: Milan 
Kovalčík – hlavný rozhodca, Ing. Jozef Žuffa a Jaroslav Martvôň. 

Začiatok a priebeh oboch dní skúšok súhlasil s časovým harmonogramom uvedeným 
v propozíciách.  

Na skúšky bolo prihlásených 7 psov. Prezentovalo sa ich 6. Jeden jazvečík, jeden border 
teriér, jeden jagteriér  a tri slovenské kopovi.   

Prvý deň skúšok ( poľovačka ) prebiehal v časti Krivá. Počas poľovačky neboli psíky vo 
viditeľnom kontakte s diviačou zverou. Nedalo im to moc príležitostí ukázať čo v nich je. V závere 
pohonu boli psíky v kontakte s vysokou zverou. Po pohone boli odskúšané takzvané technické 
disciplíny, ktoré niektorým robili problém. Ostatní zúčastnení mali možnosť posilniť sa guľášom, 
ktorí zabezpečili krivský poľovníci a prvý deň skúšok bol za nami.  

Druhý deň skúšok prebiehal v Oravskom Bielom Potoku. V diviačom oplôtku niektoré psíky 
dokázali, že boli na skúšky dobre pripravení. Niektorým však diviačí oplôtok moc nevyšiel. Po tejto 
disciplíne sa všetci vodiči presunuli do lokality kde boli založené stopy. Ani táto disciplína nerobila 
psíkom zásadné problémy. Po jej absolvovaní sa mohli vodiči posilniť chutným guľášom 
a očakávať konečné vyhodnotenie. 

Oba dni skúšok sprevádzalo hmlisté počasie. Vo vyšších polohách bola menšia vrstva snehu, 
ktorá nemala vplyv na výkony psíkov. 

Čo sa týka výsledkov tak 3 psi skončili v I. cene a 3 psi skončil v III. cene. Protesty neboli 
podané žiadne. Najlepší v poradí skončil vodič p. Peter Rapšík so psom BRIT od Priehradného 
múru plemeno Slovenský kopov s počtom bodov 181. 

K zabezpečeniu a priebehu skúšok, nemožno nič vytknúť. Skúšky boli pripravené na 
vysokej úrovni o čom svedčili i slová uznania zo strany rozhodcov a účastníkov tohto podujatia, 
svoj podiel na tom mala aj zvučná lesnica p. Dušana Gala, ktorej tóny sa niesli celým priebehom 
skúšok. Prieťahy medzi jednotlivými disciplínami neboli, časový harmonogram súhlasil 
s propozíciami.  

Záverom možno skonštatovať, že skúšky duričov usporiadané v PZ Prieková v Oravskom 
Bielom Potoku skončili veľmi dobre za čo patrí moje poďakovanie členom usporadujúceho 
združenia najmä jeho predsedovi Miroslavovi Pavčovi, rozhodcom, vodičom, vedúcemu kancelárie 
OPK Tvrdošín a všetkým zúčastneným. 
 
 
V Tvrdošíne 30.11.2014                                                  Ing. Peter Košarišťan  
                                                                                predseda kynologickej komisie  

 
 

 
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA  KOMORA TVRDOŠŃ 

Okresná Organizácia SPZ v Tvrdošíne 
 


