ÚRAD HLAVNÉHO LEKÁRA OS SR
RUŽOMBEROK
Č.: ÚHL LM-219-6/2018

Výtlačok číslo: jediný
Počet listov: 6
Počet príloh: 1/6

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby*) podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené Úradom hlavného lekára OS SR
Sídlo: ul. generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok
IČO: 30 845 572
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Krupa
Telefón: 0960 424 446
E-mail: peter.krupa@mil.sk
2. Predmet zákazky – TOVAR.
2.1. Názov predmetu zákazky:
Pes služobný.
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je pes služobný. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené
v prílohe k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.
2.3.Druh zákazky a predpokladané množstvo:
P. č.
1.
2.
3.

Názov položky
Pes služobný – všestranný.
Pes služobný – hliadkový.
Pes služobný – špeciálny.

Predpokladané
množstvo
10
3
1

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá
tovarov v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky
maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

2.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 03320000-8 Dobytok, hospodárske zvieratá a
drobné zvieratá, 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu).
2.4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený
na častí.
2.5. Miesto dodania tovaru:
Vojenský útvar 2025 pracovisko Hronsek alebo sídla ďalších kupujúcich. Konkrétne miesto
plnenia bude určené kupujúcim, respektíve ďalšími kupujúcimi v príslušnej vystavenej
objednávke z rámcovej dohody.
2.6. Termín dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania*) predmetu zákazky:
Umožní sa čiastkové plnenie predmetu zákazky podľa uzatvorenej rámcovej dohody od
15.6.2018 do 15.12.2018. Čiastkové plnenie bude realizované objednávkou vystavenou
kupujúcim podľa uzatvorenej rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tejto výzvy.
Čiastkové plnenie bude prebiehať na mieste určenom kupujúcim v zmysle objednávky na
základe písomnej výzvy kupujúceho predávajúcemu po oznámení predávajúcim že je
pripravený plniť predmet zákazky.
2.7. Typ zmluvného vzťahu:
Rámcová dohoda s plnením na objednávku.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota tejto zákazky počas jej plnenia je 41 375,00 €. Uvedenú sumu vyčlenil
verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.5.2018 o 12,00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Úrad hlavného lekára Ružomberok,
ulica generála M. Vesela 21,
034 01 Ružomberok (podľa bodu 1. tejto výzvy)
Pondelok – Štvrtok od 8:00 do 14:00
Piatok od 8:00 do 12:00
Spôsob doručenia ponúk:
- listinne (poštou, alebo osobne)
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do
samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu
a obsahovať údaje:
▪ adresu verejného obstarávateľa,
▪ adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),

▪ označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
▪ označenie heslom pre daný návrh: „Pes služobný“ (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 6 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
6.2. Opis predmetu zákazky.
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky
ponúkaného predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo
možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky.
Opis predmetu zákazky musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe tejto
výzvy – opis predmetu zákazky.
6.3. Vybavenie uchádzača pre výcvik a ustajnenie psov.
Uchádzači predložia opis vybavenia a priestorov kde prebieha výcvik a ustajnenie psov.
Minimálna požiadavka verejného obstarávateľ je:
A) Krytý koterec/voliéra pre psa minimálna plocha 4 m2 – minimálne 10 ks
B) Trenažér pre interiérový výcvik psov:
- schody s rôznym sklonom (minimálne dva druhy schodov rôzna výška a sklon),
- trenažér miestnosť s nábytkom (minimálne skrine, stoličky, stoly),
- trenažér s rôznym povrchom (minimálne koberec, betón, keramika, linoleum).
6.4. Preukázanie spôsobilosti uchádzača dodávať predmet zákazky – služobných psov.
Požadujeme preukázanie spôsobilosti uchádzača dodávať predmet zákazky zoznamom
dodadávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce dva roky od dňa vyhlásenia tejto zákazky s nízkou hodnotou s uvedením cien
a lehotami dodania. Minimálna požiadavky verejného obstarávateľa je 20 psov za dva roky
odo dňa vyhlásenia tejto zákazky s nízkou hodnotou.

Zoznam požadujeme predložiť v nasledujúcom formáte:
A) názov alebo obchodné meno odberateľa (objednávateľa), adresu jeho sídla alebo miesta
podnikania,
B) názov alebo obchodné meno uchádzača (poskytovateľa), adresu jeho sídla alebo miesta
podnikania,
C) stručný opis predmetu plnenia – totožný, alebo podobný predmetu požadovanému
predmetu zákazky tejto výzvy.
7. Obsah ponuky.
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Opis vybavenia pre výcvik a ustajnenie psov podľa bodu 6.3. tejto výzvy.
7.4 Zoznamom dodadávok rovnakého alebo podobného charakteru podľa bodu 6.4. tejto výzvy.
7.5. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru nižšie za predpokladané množstvo jednotlivých
položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej
jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy
položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním do miest dodania vrátane dopravy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia
zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.
Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: Pes služobný (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
Výška
Jednotková DPH Jednotková Predpokla Cena celkom
Názov / obchodné označenie cena bez v EUR pri
cena
-dané
s DPH za
P.č.
tovaru
DPH v
sadzbe
v EUR s množstvo
príslušné
EUR
DPH
DPH
v ks
množstvo
.......%
A
B
C
D
E
F
G (ExF)
1. Pes služobný – všestranný.
10
2. Pes služobný – hliadkový.
3
3. Pes služobný – špeciálny.
1
∑
Cena celkom v EUR s DPH

.........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 7. tejto výzvy

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, cenou celkom v eur s DPH sa rozumie súčet
cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci G.
9. Obchodné podmienky dodania tovaru.
Verejný obstarávateľ stanovil nasledujúce obchodné podmienky na dodania tovaru a špecifické
podmienky dodania tovaru:
9.1. Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na dodanie požadovaného
množstva predmetu zákazky.
9.2. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na
základe objednávky z platnej rámcovej dohody. Preddavok sa neposkytuje.
9.3. Špecifiká dodania tovaru - kúpa na skúšku a skúšobná doba.
Verejný obstarávateľ požaduje špecifickú požiadavku dodania - kúpa tovaru na skúšku, na
základe ktorej budúci kupujúci do uplynutia skúšobnej doby tovar schváli. Skúšobná doba
trvá po dobu pozorovacej karantény, a to 28 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru
budúcim kupujúcim.
V prípade, ak bude pes na základe kontroly vyhodnotený ako schopný (bude spĺňať
podmienky uvedené v prílohe k tejto výzvy - opis predmetu zákazky), bude zaradený do
pozorovacej karantény v trvaní 28 dní.
9.4. Podmienky pozorovacej karantény.
Počas pozorovacej karantény:
- bude budúci kupujúci u psa sledovať zmeny správania a reakcie voči stavu zistenému pri
kontrole posúdeniu predpokladov k služobnému využitiu a skryté vady a v prípade
potreby vykonávať veterinárne vyšetrenia,
- v prípade nevyhovujúcich výsledkov veterinárnych vyšetrení, zistenia zmien správania,
reakcie a skrytých vád môže budúci kupujúci psa neschváliť a vrátiť budúcemu
predávajúcemu predávajúcemu do 10 dní od ich zistenia na základe písomnej výzvy
zástupcu budúceho kupujúceho, ktorý bude určený v rámcovej dohode najneskôr však
do ukončenia skúšobnej doby.
Ďalšie dodacie podmienky budú dohodnuté v rámcovej dohody a objednávke s rámcovej
dohody po kontrole predmetu zákazky služobného psa podľa opisu predmetu zákazky a po
ukončení pozorovacej karantény.
10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov
v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa

. mája 2018

Spracovateľ:

Schválil:

Mgr. Peter KRUPA
...............................................................

plukovník MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH.
.....................................................................................

riaditeľ – hlavný lekár OS SR

Príloha k výzve na predkladanie ponúk
č.: ÚHL LM-219-6/2018
Počet listov: 6

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Pes služobný (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
1. Pes služobný – všestranný.
Určenie: všestranný pes - určený na stráženie objektov a hliadkovú službu, na sledovanie
pachových stôp osôb pri ich prenasledovaní, na eskortovanie a stráženie predvádzanej osoby, na
označenie ukrytého páchateľa.
Vek:
Pohlavie:
Plemeno:

minimálne 10 mesiacov – maximálne 48 mesiacov
samčie
nerozhoduje, s preukazom pôvodu alebo kríženec, ktorého telesná konštitúcia a typ
vyššej nervovej činnosti určuje z hľadiska výkonnosti, povahových vlastností
a zdravotného stavu predpoklady k služobnému využitiu v podmienkach
Ozbrojených síl SR.

Minimálne požiadavky na zdravotný stav psa služobného všestranného:
Pes musí byť v dobrom zdravotnom a výživovom stave, bez zjavných vád, infekčných chorôb, bez
prítomnosti vonkajších či vnútorných cudzopasníkov, bez porúch rastu v bedrových a lakťových
kĺboch – dysplázie, so zdravým a plným chrupom.
-

U psov je prípustné postihnutie dyspláziou nasledovne:
Druh dysplázie

Maximálny stupeň postihnutia

Dysplázia lakťového kĺbu

maximálny stupeň 1

Dysplázia bedrového kĺbu

maximálny stupeň C

-

Psovi môžu chýbať maximálne celkom štyri zuby (črenovce a rezáky), s výnimkou tesákov
a stoličiek, tie chýbať nesmú. Chýbajúci zub je zub neprerezaný, zlomené a poškodené zuby budú
individuálne posúdené vojenským veterinárnym lekárom pri výkupe.

-

Je prípustný jednostranný kryptorchizmus (jeden semenník je v miešku a jeden mimo mieška).

-

Pes musí byť odčervený a vakcinovaný proti psinke, infekčnej hepatitíde, parvoviróze, parainfluenze,
leptospiróze a besnote psov. Platnosť vakcinácie musí byť minimálne 3 mesiace odo dňa dodania.

Požiadavka na vlastnosti psa služobného všestranného.
P.č.
1
2

Hodnotená vlastnosť
Sociálne správanie voči
osobám
Správanie voči
psovodovi

Minimálne požiadavky na hodnoteného psa
Dôverčivý ale sebaistý, v prípade ohrozenia agresívny bez prejavov strachu
a bojazlivosti.
So psovodom spolupracuje neochotne, nie vždy reaguje na jeho podnety,
nenapáda ho.

P.č. Hodnotená vlastnosť

3

Minimálne požiadavky na hodnoteného psa

Reakcia na pobyt
v miestnosti, budove
Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov strachu a
následne normálne reaguje na podnety, cez prácu so psovodom prestáva reagovať
na podmienky. Vo výške stuhne, ale po chvíľke sa uvoľní.

4

Reakcia na pohyb po
rôznych povrchoch
(dlažba, guma,
koberec, betón, inak
šmykľavý povrch,
napr. mokrý...)

5

Reakcia na hluk, zvuky
a iné rušivé podnety

Pes reaguje agresívne, ale ešte je ovládateľný a vzápätí spolupracuje so psovodom.

6

Reakcia na neznáme
prostredie

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov strachu
a bojazlivosti. Na podnety reaguje s miernym oneskorením, kontakt so psovodom
je občas narušený overovaním si prostredia. Pes a jeho správanie sa počas
preskúšania zlepšuje.

7

Záujem o hru
s aportovacím
predmetom

8

Samostatná činnosť psa
na kolíku, odvaha
a agresivita
s ochranným
náhubkom

9

Odvaha a agresivita na
kolíku bez ochranného
náhubku so záhryzom
do osoby v ochrannom
odeve

10

Odvaha a agresivita na
kolíku bez ochranného
náhubku so záhryzom
do osoby v ochrannom
odeve

11

Zadržanie osoby
s protiútokom na 50
metrov

12

Reakcia na zvuk
streľby

13

Služobná
upotrebiteľnosť psa,
jeho celkový prejav,
temperament, reakcie,
ochota k spolupráci so
psovodom

Pes má postačujúci záujem o hru, sám ju nevyhľadáva a nie je vytrvalý.

Sebaistý, na prítomnosť osoby reaguje nevýrazným a oneskoreným štekaním,
prípadne vôbec nešteká a len číha na osobu, v prípade ohrozenia reaguje
agresivitou a útokom. Ochranný náhubok má mierny vplyv na prácu a prejave psa.
Sebaistý, na osobu reaguje oneskorene, menej výrazné štekanie, ktoré sa
nestupňuje do agresívneho štekotu so skracovaním vzdialenosti medzi osobou
a psom, prípadne vôbec nešteká a len číha na osobu, pri hrozbe útoku reaguje
agresivitou a protiútokom, nereaguje na hrozbu úderu palicou od osoby. ani na
streľbu pred vykonaním zákroku, útok na osobu menej výrazný, okamžitý a pevný
záhryz, drží bez prehryznutí až do príchodu psovoda.
Sebaistý, na osobu reaguje oneskorene, menej výrazné štekanie, ktoré sa
nestupňuje do agresívneho štekotu so skracovaním vzdialenosti medzi osobou
a psom, prípadne vôbec nešteká a len číha na osobu, pri hrozbe útoku reaguje
agresivitou a protiútokom, nereaguje na hrozbu úderu palicou od osoby. ani na
streľbu pred vykonaním zákroku, útok na osobu menej výrazný, okamžitý a pevný
záhryz, drží bez prehryznutí až do príchodu psovoda.
Pes osobu sebaisto, priamo s menej razantným, nie úplne pevným záhryzom
zadrží, mierna reakcia na hrozbu úderu palicou od osoby pred záhryzom, drží bez
prehryznutí až do príchodu psovoda.
Na zvuk reaguje výrazným odpútaním pozornosti, bez prejavu strachu.

Pes sa počas preskúšania správa dôverčivo a mierne neisto, reakcie na rôzne
podnety vyrušujú jeho sústredenie , komunikuje so psovodom, na hrozbu reaguje
príliš alebo menej agresívne, spolieha sa na psovoda, pri agresivite väčšie
problémy s ovládateľnosťou, bez prejavov strachu, bojazlivosti.

2. Pes služobný – hliadkový.
Určenie: hliadkový pes - určený na hliadkovú službu Vojenskej polície, na vyhľadávanie predmetov
súvisiacich s trestnou činnosťou, na prehliadky a preverovanie terénu, objektov a dopravných
prostriedkov, pri pátraní po hľadaných osobách, pri sledovaní pachových stôp osôb pri ich
prenasledovaní, na eskortovanie a stráženie predvádzanej osoby, pri pátraní po hľadaných osobách,
na označenie ukrytého páchateľa.
Vek:
Pohlavie:
Plemeno:

minimálne 10 mesiacov – maximálne 48 mesiacov
samčie
nerozhoduje, s preukazom pôvodu alebo kríženec, ktorého telesná konštitúcia a typ
vyššej nervovej činnosti určuje z hľadiska výkonnosti, povahových vlastností
a zdravotného stavu predpoklady k služobnému využitiu v podmienkach
Ministerstva obrany SR.

Minimálne požiadavky na zdravotný stav psa služobného hliadkového:
Pes musí byť v dobrom zdravotnom a výživovom stave, bez zjavných vád, infekčných chorôb, bez
prítomnosti vonkajších či vnútorných cudzopasníkov, bez porúch rastu v bedrových a lakťových
kĺboch – dysplázie, so zdravým a plným chrupom.
-

U psov je prípustné postihnutie dyspláziou nasledovne:
Druh dysplázie

Maximálny stupeň postihnutia

Dysplázia lakťového kĺbu

maximálny stupeň 1

Dysplázia bedrového kĺbu

maximálny stupeň C

-

Psovi môžu chýbať maximálne celkom štyri zuby (črenovce a rezáky), s výnimkou tesákov
a stoličiek, tie chýbať nesmú. Chýbajúci zub je zub neprerezaný, zlomené a poškodené zuby budú
individuálne posúdené vojenským veterinárnym lekárom pri výkupe.

-

Je prípustný jednostranný kryptorchizmus (jeden semenník je v miešku a jeden mimo mieška).

-

Pes musí byť odčervený a vakcinovaný proti psinke, infekčnej hepatitíde, parvoviróze, parainfluenze,
leptospiróze a besnote psov. Platnosť vakcinácie musí byť minimálne 3 mesiace odo dňa dodania.

Požiadavka na vlastnosti psa služobného hliadkového:
P.č.

Hodnotená vlastnosť

1

Sociálne správanie voči
osobám

2

Správanie voči psovodovi

Minimálne požiadavky na hodnoteného psa
Dôverčivý ale sebaistý, v prípade ohrozenia agresívny bez prejavov
strachu a bojazlivosti.
So psovodom spolupracuje neochotne, nie vždy reaguje na jeho podnety,
nenapáda ho.

3
4

5

6

Reakcia na pobyt
v miestnosti, budove
Reakcia na pohyb vo
výške
Reakcia na pohyb po
rôznych povrchoch
(dlažba, guma, koberec,
betón, inak šmykľavý
povrch, napr. mokrý...)
Reakcia na pohyb vo
frekvencii (autá, zvieratá,
ľudia)

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov strachu
a následne normálne reaguje na podnety, cez prácu so psovodom prestáva
reagovať na podmienky. Vo výške stuhne, ale po chvíľke sa uvoľní.

Pes reaguje na podnety frekvencie zvedavosťou, jeho pohyb nie je
uvoľnený, ale bez prejavov strachu, cez podnety psovoda prestáva
reagovať na podmienky frekvencie.
Pes reaguje agresívne, ale ešte je ovládateľný a vzápätí spolupracuje so
psovodom.

7

Reakcia na hluk, zvuky
a iné rušivé podnety

8

Reakcia na neznáme
prostredie

9

Prekonávanie
prirodzených a umelých
prekážok v budovách
a miestnostiach

10

Prinášanie predmetov,
záujem o hru
s aportovacím predmetom

Pes opakovane prináša aportovací predmet, s nutnosťou použitia druhého
aportovacieho predmetu. Pes má postačujúci záujem o hru s aportovacím
predmetom, sám hru nevyhľadáva a nie je vytrvalý.

11

Samostatná činnosť psa
na kolíku, odvaha
a agresivita s ochranným
náhubkom

12

Odvaha a agresivita na
kolíku bez ochranného
náhubku so záhryzom do
osoby v ochrannom
odeve

Sebaistý, na prítomnosť osoby reaguje nevýrazným a oneskoreným
štekaním, prípadne vôbec nešteká a len číha na osobu, v prípade ohrozenia
reaguje agresivitou a útokom. Ochranný náhubok má mierny vplyv na
prácu a prejave psa.
Sebaistý, na osobu reaguje oneskorene, menej výrazné štekanie, ktoré sa
nestupňuje do agresívneho štekotu so skracovaním vzdialenosti medzi
osobou a psom, prípadne vôbec nešteká a len číha na osobu, pri hrozbe
útoku reaguje agresivitou a protiútokom, nereaguje na hrozbu úderu
palicou od osoby. ani na streľbu pred vykonaním zákroku, útok na osobu
menej výrazný, okamžitý a pevný záhryz, drží bez prehryznutí až do
príchodu psovoda.

13

Zadržanie osoby
s protiútokom na 50
metrov

Pes osobu sebaisto, priamo s menej razantným, nie úplne pevným
záhryzom zadrží, mierna reakcia na hrozbu úderu palicou od osoby pred
záhryzom, drží bez prehryznutí až do príchodu psovoda.

14

Zadržanie osoby v
miestnosti

Pes osobu sebaisto, menej razantne, nie úplne pevným záhryzom zadrží.

15

Reakcia na zvuk streľby

Na zvuk reaguje odpútaním pozornosti s následným sledovaním prítomnej
osoby, prípadne pes reaguje s väčšou agresivitou.

16

Služobná upotrebiteľnosť
psa, jeho celkový prejav,
temperament, reakcie,
ochota k spolupráci so
psovodom

Pes sa počas preskúšania správa dôverčivo a sebaisto, je vyrovnaný
s primeranými a prirodzenými reakciami na rôzne podnety, ochotne
a radostne komunikuje so psovodom, viac sa zaujíma o okolie čo ho
mierne vyrušuje, na hrozbu reaguje príliš alebo menej agresívne, pri
agresivite horšie ovládateľný, bez prejavov strachu, bojazlivosti.

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov strachu
a bojazlivosti. Na podnety reaguje s miernym oneskorením, kontakt so
psovodom je občas narušený overovaním si prostredia. Pes a jeho
správanie sa počas preskúšania zlepšuje.
Pes prekážky prekonáva až na nepodmienený podnet od psovoda.

3. Pes služobný – špeciálny.
Určenie: pes na špeciálne využitie - určený na vyhľadávanie a detekciu omamných a psychotropných
látok a prípravkov, výbušnín a prekurzorov, zbraní v technike, v objektoch, v zastavaných a voľných
priestoroch a v batožinách, psov so špeciálnym využitím na záchranárske práce (vyhľadávanie
stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb) prípadne na osobitné účely.
Vek:
Pohlavie:
Plemeno:

minimálne 10 mesiacov – maximálne 48 mesiacov
samčie
nerozhoduje, s preukazom pôvodu alebo kríženec, ktorého telesná konštitúcia a typ
vyššej nervovej činnosti určuje z hľadiska výkonnosti, povahových vlastností
a zdravotného stavu predpoklady k služobnému využitiu v podmienkach
Ministerstva obrany SR.

Minimálne požiadavky na zdravotný stav psa služobného špeciálneho:
Pes musí byť v dobrom zdravotnom a výživovom stave, bez zjavných vád, infekčných chorôb, bez
prítomnosti vonkajších či vnútorných cudzopasníkov, bez porúch rastu v bedrových a lakťových
kĺboch – dysplázie, so zdravým a plným chrupom.
-

U psa je prípustné postihnutie dyspláziou nasledovne:
Druh dysplázie

Maximálny stupeň postihnutia

Dysplázia lakťového kĺbu

maximálny stupeň 1

Dysplázia bedrového kĺbu

maximálny stupeň C

-

Psovi môžu chýbať maximálne celkom štyri zuby (črenovce a rezáky), s výnimkou tesákov
a stoličiek, tie chýbať nesmú. Chýbajúci zub je zub neprerezaný, zlomené a poškodené zuby budú
individuálne posúdené vojenským veterinárnym lekárom pri výkupe.

-

Je prípustný jednostranný kryptorchizmus (jeden semenník je v miešku a jeden mimo mieška).

-

Pes musí byť odčervený a vakcinovaný proti psinke, infekčnej hepatitíde, parvoviróze, parainfluenze,
leptospiróze a besnote psov. Platnosť vakcinácie musí byť minimálne 3 mesiace odo dňa dodania.

Požiadavka na vlastnosti psa na špeciálne využitie.
P.č. Hodnotená vlastnosť
1
2
3

4
5

Sociálne správanie
voči cudzej osobe
a skupine osôb
Správanie voči
psovodovi
Reakcia na
manipuláciu cudzou
osobou
Bezkonfliktné
správanie voči iným
psom
Reakcia na pobyt
v miestnosti, budove

Minimálne požiadavky na hodnoteného psa
Pes na osoby reaguje zvedavosťou, mierne neisto, následne pokračuje
v doterajšej činnosti.
So psovodom spolupracuje neochotne, reakcie na podnety od neho občas
ignoruje, nenapáda ho.
Pes kladie pasívny odpor bez známok strachu či agresivity.
Na prítomnosť psov reaguje prejavmi agresivity ale priamo ich nenapáda.

6

7

8

Reakcia na pohyb vo
výške a zúžených
priestoroch
Reakcia na pohyb po
rôznych povrchoch
(dlažba, guma,
koberec, betón, inak
šmykľavý povrch,
napr. mokrý...)
Prekonávanie
prirodzených
a umelých prekážok
v budovách
a miestnostiach

9

Reakcia na pohyb vo
frekvencii (autá,
zvieratá, ľudia)

10

Reakcia na hluk, zvuky
a iné rušivé podnety

11

12

13

14

15

Prirodzený záujem
o aportovací predmet
bez predchádzajúceho
vydráždenia
Pevnosť a sila držania
aportovacieho
predmetu
Schopnosť vyhľadania
aportovacieho
predmetu v rôznych
podmienkach (napr.
budova, automobilová.
technika a pod.)
Dostatočná vytrvalosť
a intenzita pri
vyhľadávaní
aportovacieho
predmetu
Ochota spolupracovať
s cudzou osobou pri
vyhľadávaní aport.
predmetu

16

Reakcia na zvuk
streľby

17

Služobná
upotrebiteľnosť psa,
jeho celkový prejav,
temperament, reakcie,
ochota k spolupráci so
psovodom

Pes sa správa neisto, jeho pohyb nie je uvoľnený, ale bez prejavov strachu a
následne normálne reaguje na podnety, cez prácu so psovodom prestáva
reagovať na podmienky. Vo výške stuhne, ale po chvíľke sa uvoľní.

Pes prekážky prekonáva až na nepodmienený podnet od psovoda.

Pes reaguje na podnety frekvencie zvedavosťou, jeho pohyb nie je uvoľnený,
ale bez prejavov strachu, cez podnety psovoda prestáva reagovať na podmienky
frekvencie.
Pes reaguje agresívne, ale ešte je ovládateľný a vzápätí spolupracuje so
psovodom.
Pes reaguje na aportovací predmet mierne oneskorene a výrazný záujem má až
po miernom vydráždení na predmet.
Pes predmet v začiatku drží menej pevne, ale hrou a vydráždením sa držanie
upevní.
Pes v začiatku pri vyhľadávaní reaguje miernou stratou sebaistoty v neznámej
situácii, po verbálnej podpore od psovoda sa mu sebaistota vracia a pokračuje
vo vyhľadávaní.

Pes po záťaži mierne stráca intenzitu vyhľadávania a mierne stráca vytrvalosť.

Pes v začiatku odmieta spoluprácu, vzápätí spolupracuje bez prítomnosti
psovoda.
Na zvuk reaguje odpútaním pozornosti s následným sledovaním prítomnej
osoby, prípadne pes reaguje s väčšou agresivitou.
Pes sa počas preskúšania správa dôverčivo a sebaisto, je vyrovnaný
s primeranými a prirodzenými reakciami na rôzne podnety, ochotne a radostne
komunikuje so psovodom, viac sa zaujíma o okolie čo ho výraznejšie vyrušuje,
stále však pracuje bez prejavov strachu, bojazlivosti.

