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1. Všeobecné informácie
1.1.

Definícia Atestu

Atest je založený na tímovej práci psovoda a záchranárskeho psa a je vykonávaný na princípe simulovanej pátracej
akcie na ploche, ktorá zahŕňa hľadanie, orientáciu v teréne (GPS, mapa) a taktiku prehľadávania.
Atest slúži na preverenie schopnosti kynologického záchranárskeho tímu pre praktické použitie v reálnom nasadení
a je dokladom pripravenosti psovoda a psa (ďalej len záchranársky tím - ZT)
Úspešné splnenie Atestu je kvalifikačným dokladom pre nasadenie ZT do reálnych pátracích a záchranných akcií.
Atest má za úlohu preveriť psychickú, fyzickú a praktickú pripravenosť ZT pre záchranárske akcie.
Psovod a pes sú chápaní ako tím a takisto aj Atest je dosiahnutý ako tímová práca. Preto iba tento tím je oprávnený
byť nasadený na reálnej pátracej akcii.

1.2.

Platnosť Atestu

Po úspešnom splnení Atestu je KZZ SR povinné bezodkladne pridať ZT do zoznamu atestovaných tímov.
Výsledok Atestu má platnosť 2 roky od dátumu úspešného splnenia.
Ak ZT nesplní podmienky Atestu, môže po splnení všetkých potrebných kritérií nastúpiť na nasledujúcom Ateste.

1.3.

Ostatné

Hrubé nešportové správanie sa účastníka Atestu, agresívne správanie sa psa alebo akákoľvek forma podvádzania
(napr. informovanie o miestach figurantov, ...) môžu viesť k okamžitej diskvalifikácii účastníka.
V prípade agresívneho správania sa psa a/alebo zraneniu osoby a/alebo psa alebo vecí môže diskvalifikácia viesť
k nasledovným sankciám:
a) Opätovné nastúpenie psa na Atest je umožnené až po jednom roku odo dňa incidentu
b) V prípade opakovaného útoku možno udeliť doživotný zákaz účasti daného psa na Ateste
Skutočnosti o diskvalifikácii a zákaze účasti psa na Ateste musia byť písomne zdokumentované a doručené psovodovi
a jeho vysielajúcej organizácii.

2. Účasť na Ateste
2.1.

Podmienky pre účasť ZT na Ateste

ZT je delegovaný výcvikárom príslušnej Kynologickej záchrannej brigády (ďalej len KZB)
Úspešne vykonaná záchranárska skúška psa minimálne stupňa IPO R – FL A, alebo NSPZT - P1
Psovod je starší ako 18 rokov
Pes podstúpil vakcináciu proti psinke, parvoviróze, hepatitíde, laryngotracheitíde, leptospiróze a besnote platnú v deň
konania atestu

2.2.

Dokumenty a vybavenie ZT

Účastník Atestu musí doložiť potvrdenie nominácie od vysielajúcej KZB, kde sú uvedené termíny, miesta a osoby, ktoré
preškolili účastníka v orientácie v teréne, prípadne aj rádiokomunikácie, ako aj potvrdenie o absolvovaní príslušnej
skúšky psa. Takisto účastník musí predložiť certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci.
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Psovod musí disponovať všetkými potrebnými osobnými ochrannými prostriedkami (OOP), ako sú pracovné oblečenie,
pracovná ochranná obuv, rukavice, helma a iné. Zoznam odporúčaných OOP je v prílohe č.1
Psovod musí mať so sebou lekárničku vybavenú na poskytnutie prvej predlekárskej pomoci
Psovod musí disponovať zariadením na orientáciu v teréne ako sú napr. ručné GPS, mobilný telefón s aplikáciou (napr.
Locus)
Počas vyhľadávania je povolené použitie obojku s GPS na lokalizáciu pohybu psa v pracovnom priestore
Počas nočného vyhľadávania je povolené používať psovodom čelové svietidlo prípadne ručné svietidlo, je takisto
povolené používať svetelné označenie psa (svetelný obojok, malé lokalizačné svetlo).
Nedostatočná výbava ZT môže viesť k diskvalifikácii ZT z Atestu

3. Organizácia Atestu
Atest je organizovaný podľa potreby minimálne jedenkrát ročne v ktoromkoľvek ročnom období.
Atest sa začína registráciou účastníkov v koordinačnom stredisku. Umiestnenie koordinačného strediska je oznámené
účastníkom v predstihu pred konaním Atestu.
Kontrola dokumentov ako aj výbavy ZT prebieha v koordinačnom stredisku
Časový harmonogram Atestu môže ale nemusí byť zverejnený. V prípade nezverejnenia časového harmonogramu sú
informácie o úlohách a pátracích prácach oznamované účastníkom v dostatočnom časovom predstihu.
Maximálny čas celkovej práce jedného ZT by nemal byť dlhší než 24 hodín.
Minimálny čas medzi dvoma pátracími prácami jedného ZT je 60 minút.
Celkový počet figurantov na Ateste je 2 až 6
Počet figurantov Atestu nie je dopredu zverejnený

4. Organizačný tím
Organizačný tím Atestu pozostáva z:
-

4.1.

Posudzovatelia
Pomocníci/figuranti
Zástupcovia hosťujúcej KZB
Zástupca MV SR

Posudzovatelia

Na Ateste sú prítomní minimálne štyria posudzovatelia.
Posudzovatelia sú delegovaný jednotlivými KZB
Vždy dvaja posudzovatelia hodnotia prácu ZT na každom pracovnom mieste (plocha, hľadanie popri ceste)
Každý posudzovateľ musí vypracovať hodnotiaci hárok pre každý ZT a každé vyhľadávanie
V prípade hodnotenia nižšieho než 2 musí posudzovateľ uviesť dôvod takéhoto hodnotenia v hodnotiacom hárku
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4.2.

Pomocníci / figuranti

Počet figurantov na jednotlivých pracovných miestach sa môže počas Atestu meniť avšak celkový počet figurantov na
Ateste je rovnaký pre všetky zúčastnené ZT
Figuranti musia byť na svojich miestach najmenej 15 minút pred začiatkom práce ZT
Úkryty figurantov sa môžu meniť pre každý ZT
Figuranti sedia alebo ležia na zemi tak, aby neboli viditeľní pre psa ani psovoda. V prípade umiestnenia figuranta nad
povrchom zeme je výška maximálne 2 metre
V prípade vyhľadávania popri ceste figuranti sedia alebo ležia vo vzdialenosti maximálne 10 metrov od cesty

4.3.

Zástupcovia hosťujúcej KZB

Majú na zodpovednosti organizáciu Atestu
Koordinujú prípravu pracovných priestorov Atestu
Pripravujú všetku dokumentáciu potrebnú na uskutočnenie a vyhodnotenie Atestu

4.4.

Zástupca MV SR

Je členom atestačnej komisie
Má rozhodujúci hlas v prípade nerozhodného hodnotenia jednotlivých posudzovateľov

5. Pracovné plochy
5.1.

Všeobecné informácie

ZT je povinný zúčastniť sa všetkých častí Atestu ak im to umožňuje zdravotný stav, alebo ak komisia nerozhodne inak
Atest je vykonávaný v reálnych podmienkach.
Atest pozostáva z troch častí:




sektor 1 – denné hľadanie
sektor 2 – denné hľadanie
hľadanie popri ceste – nočné hľadanie

Čas na prehľadanie každej časti Atestu je maximálne 60 minút

5.2.

Sektor

Sektor je plocha určená na prehľadávanie o rozlohe minimálne 60 000 m² a maximálne 100 000 m² v závislosti od
členitosti terénu
Hranice sektoru sú vytýčené GPS súradnicami, ktoré obdrží psovod pred nastúpením na prácu v danom sektore
Čas na prehľadanie sektoru je maximálne 60 minút (vrátane začiatočného brífingu)
V sektore sa nachádzajú 0 – 4 figuranti, pričom aspoň v jednom sektore sa musí nachádzať aspoň jeden figurant

5.3.

Hľadanie popri ceste

Trasa hľadania popri ceste je vytýčená GPS súradnicami, ktoré dostane ZT pred nastúpením na prácu
Dĺžka trasy určenej na prehľadanie pochodu medzi sektormi je minimálne 2 km a maximálne 2,5 km
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Čas na prejdenie a prehľadanie je 60 minút
Spätné prehľadávanie po prejdení celej trasy nie je dovolené
Počet figurantov je 1 – 4
Figuranti sú do úkrytov zakladaní od cesty a nachádzajú sa vo vzdialenosti maximálne 10 metrov od cesty
Počas hľadania psovod neschádza z vytýčenej trasy
Hľadanie popri ceste sa vykonáva v noci
Podmienkou pre úspešné splnenie práce je v časovom limite prejsť celú určenú trasu a nájsť všetky osoby, ktoré sa na
nej nachádzajú

6. Práca na ploche a hľadanie popri ceste
6.1.

Taktická situácia

Pred začatím prehľadávania na každom sektore a hľadaní popri ceste musí psovod od posudzovateľa obdržať
informácie ohľadne scenára a musí mu byť umožnené pýtať sa doplňujúce otázky
Psovod obdrží GPS súradnice všetkých rohových bodov a mapu prehľadávaného sektoru ako aj GPS trasu hľadania
popri ceste
Psovod informuje posudzovateľa o zvolenej taktike a o spôsobe označovania svojho psa (štekanie, dovádzanie
a nálezka)
Psovod musí mať na základe otázok prehľad o sektore, o možných rizikách a o možných bodoch záujmu
Úvodný brífing je súčasťou času určeného na prehľadávanie.

6.2.

Výkon prehľadávania a označovania nálezu

Psovod sa počas hľadania pohybuje krokom (beh nie je povolený)
Psovod môže počas prehľadávania zmeniť taktiku, avšak musí o tom upovedomiť posudzovateľa a odôvodniť túto
zmenu
Psovod musí počas prehľadávania preukázať znalosť taktiky a tiež znalosť práce svojho psa, prípadne hneď odhaliť
vzniknuté poranenie svojho psa
Pes sa musí počas práce pohybovať dobrovoľne a samostatne
Počas prehľadávania musí pes predviesť, že dokáže lokalizovať a jasne označiť figuranta spôsobom akým to psovod
nahlásil pri úvodnom brífingu
Psovod značenie figuranta psom musí rozpoznať a oznámiť nález posudzovateľovi, potom sa psovod presunie na
miesto značenia a určí presnú polohu figuranta, ktorú oznámi posudzovateľovi. Psovod musí byť schopný zahlásiť
posudzovateľovi GPS súradnice nálezu
Psovod nesmie dotlačiť psa k označeniu ani ho nesmie ovplyvňovať pri zotrvaní pri figurantovi
Fyzický kontakt psa a figuranta nie je prípustný
Psovod nesmie zasahovať do označovania štekaním až do momentu kedy mu tak posudzovateľ dovolí

6|strana

Psovod musí mať snahu komunikovať s figurantom (v záujme zistenia ďalších informácií o jeho zdravotnom stave,
prípadne o výskyte ďalších obetí)
Psovod smie odmeniť psa na mieste nálezu po ukončení značenia, ale iba spôsobom, ktorý neovplyvní prácu ďalších
záchranárskych tímov
Falošné označenie nie je dôvodom na ukončenie Atestu, avšak môže byť zohľadnené v hodnotení práce psa
Psovod má právo ukončiť prehľadávanie pred uplynutím časového limitu
Po ukončení prehľadávania psovod podá hlásenie o počte nájdených figurantov. Ak psovodovi nestačil časový limit na
prehľadanie sektoru, tak podá posudzovateľovi hlásenie o neprehľadaných plochách v sektore, ktoré ukáže na mape
Čas na debrífing nie je súčasťou časového limitu na prehľadávanie

7. Hodnotenie
Hodnotenie je vykonané posudzovateľmi na základe vyplnenia hodnotiaceho hárku
Hodnotiace hárky ako aj popis hodnotenia sú v prílohe č.2

8. Výsledok Atestu
Výsledné hodnotenie atestu je SPLNIL / NESPLNIL

8.1.

Dôvody pre nesplnenie atestu :

Pes napadol a/alebo zranil figuranta, komisára, psovoda
Psovod, alebo pes nie je schopný pokračovať v práci
ZT nenašiel figuranta. Podmienkou splnenia Atestu je nález všetkých figurantov
Nekompletná výbava ZT
Ak ZT získal v súčte 13 a menej bodov podľa hodnotiaceho hárku - prehľadávanie
Ak ZT získal menej ako 70% bodov podľa hodnotiaceho hárku – označenie
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9. Prílohy
9.1.


















Príloha č.1 - výbyva záchranárskeho tímu
Pracovný odev s dlhým rukávom z materiálu, ktorý chráni proti porezaniu či odretiu pokožky
ochranné (pracovné) rukavice, ktoré umožňujú manipuláciu so zvereným materiálom
vysoká pevná obuv
pršiplášť
ochranná prilba
svietidlo
náhradné baterky
respirátor
sprej na označovanie
nôž
ochranné okuliare
píšťalka
chemické svetlo
ochrana sluchu
kompletná lekárnička prvej pomoci
minimálne 1L pitnej vody
poznámkový blok a písacie potreby
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9.2.

Príloha č.2 - Hodnotiaci hárok
Meno posudzovateľa:
Meno psovoda:
Meno psa:
Sektor:
Čas začiatku - konca:
počet figurantov:
počet nálezov:

Všeobecné hodnotenie
Hodnotiace kritérium

Poznámka k hodnoteniu

Psovod / Pes

Tímová práca / orientácia

Psovod

Všímavosť / schopnosť čítať psa

Pes

Chuť pracovať / motivácia hľadať

Psovod / Pes

Pohyblivosť

Pes

Samostatnosť / ovládateľnosť
Celkom

0

Hodnotenie označovania
Figurant

Psovod

Pes

Poznámka k hodnoteniu

1

0

2

0

3

0

4

0
Celkom

0
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9.3.

Kritériá hodnotenia pre prehľadávanie a prácu ZT

Tímová práca /
Orientácia

Všímavosť /
schopnosť čítať
psa

chuť pracovať /
motivácia hľadať

Psovod

Psovod

Pes

4

vynikajúca tímová práca (vrátane zohľadnenia stavu psa a bezpečnosti), taktická situácia je
perfektne porozumená a prevedená, dobrá orientácia v prehľadávanej oblasti

3

dobrá tímová práca (stav psa a bezpečnosť sú vzaté do úvahy), taktická situácia je pochopená a
čiastočne vykonaná, vie určiť hranice prehľadávanej oblasti, pozná svoju polohu

2

viditeľná tímová práca (zohľadnenie stavu psa a bezpečnosti je nedostatočné) taktická situácia nie
je vykonaná, nemá prehľad o prehľadávanej oblasti

1

tímová práca (hlavne stav psa a bezpečnosť) je nedostatočná, psovod a/alebo pes opakovane
opustili prehľadávanú oblasť, psovod nevie kde má psa

0

žiadna tímová práca (hlavne stav psa a bezpečnosť), psovod nemá prehľad o prehľadávanej oblasti,
tím nie je v prehľadávanej oblasti

4

veľmi dobrá, celý čas má prehľad, veľmi dobre vie čítať psa, vie čo už bolo prehľadané

3

dobrá, väčšinou má prehľad, čiastočne vie čítať psa, viacmenej má prehľad čo bolo prehľadané

2

čiastočne má prehľad, ale stále vie čítať psa, iba čiastočne vie čo už bolo prehľadané

1

stáca prehľad, obtiažne číta psa, nevie čo už bolo prehľadané

0

nemá prehľad, nevie čítať psa, nevie čo už bolo prehľadané

4

veľmi dobrý prejav hľadania, živý, veľmi motivovaný, veľká chuť pracovať

3

dobrý prejav hľadania, motivovaný, chuť pracovať, výdrž sa časom zmenšuje

2

dostatočný prejav hľadania, čiastočne motivovaný, čiastočná chuť do práce, stojí, pýta si podporu,
výdrž sa viditeľne znižuje

1

obmedzený prejav hľadania, chýba motivácia, bez chute pracovať, veľa stojí, veľa si pýta podporu,
nedostatočné výdrž

0

bez prejavu hľadania, bez motivácie, bez chuti pracovať, bez výdrže

4

veľmi pohyblivý, výborný pohyb v teréne, prekonáva prekážky

3

pohyblivý, dobrý pohyb v teréne, iba zriedka neprekoná prekážku

2

čiastočne pohyblivý, čiastočné obmedzenia pohybu v teréne, čiastočne prekonáva prekážky

1

ťažko pohyblivý, veľké obmedzenie pohyblivosti v teréne, často neprekonáva prekážky

0

nepohyblivý, vyhýba sa určitým oblastiam, neprekonáva prekážky

4

veľmi samostatný, pracuje s vlasným nasadením (sám od seba), ak je potrebné je veľmi ovládateľný

3

samostatný, sem-tam potrebuje náznak/výzvu na pokračovanie v práci, je ovládateľný

2

čiastočná samostatnosť, často potrebuje povel na pokračovanie v práci, stále dobrá ovládateľnosť

1

slabá samostatnosť, stále potrebuje povel na pokračovanie v práci, ťažko ovládateľný

0

chýba samostatnosť, nič neurobí sám od seba, neovládateľný

Pohyblivosť
Pes

Samostatnosť /
ovládateľnosť

Pes
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9.4.

Kritériá hodnotenia pre označenie

Psovod
4

cielene podporuje psa keď je potrebné, je schopný presne ukázať miesto obete a
odovzdáva informácie hodnotiacemu

Pes

vypracuje označenie samostatne, začne označovať samostatne, označuje trvale až do
konca bez prestávky, neustále pracuje koncentrovane

Psovod

podporuje psa, vie ukázať miesto obete a odovzdáva informácie hodnotiacemu
3

Pes

v zásade vypracuje označenie samostatne, začne označovať samostatne, označuje
viacmenej trvale až do konca, viacmenej pracuje koncentrovane

Psovod

nedostatočná podpora psa a pozorovania, nevie dostatočne presne určiť miesto
obete, vyrušuje psa pri označovaní

2
Pes

potrebuje veľa podpory psovoda, nezostáva samostatne pracovať, označuje miesto
obete veľmi nejasne, opakovane prerušuje značenie

Psovod

nezaregistruje značenie psa, ale naznačí záujem psa o určitú oblasť (počas debriefingu
alebo neskôr)

1
Pes
Psovod

nepracuje bez podpory, správanie označovania ťažko rozpoznateľné, vypracovanie
pachu ťažko rozpoznateľné
bráni psovi pracovať, zabraňuje označeniu, nehlási označovanie

0
Pes

pes nepracuje, pes nenašiel, neoznačuje
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