
Medziškolský pretek kynológov v Pruskom 

Stalo sa už tradíciou, že každoročne sa stretnú žiaci a ich učitelia na Medziškolskom preteku 

podľa skúšobného poriadku BH SK. Tretí ročník sa uskutočnil 27.októbra 2016 v priestoroch 

Strednej odbornej školy v Pruskom. Do súťaže nastúpili trojčlenné družstvá zo stredných škôl 

v Ivanke pri Dunaji, Nitre, Pruskom, Trnave a Žiline. Punc profesionality dodal celej súťaži 

rozhodca Viliam Ružička. Organizátori vytvorili veľmi príjemnú atmosféru počas priebehu 

celého dňa. Súťaž prebiehala podľa platného skúšobného poriadku pre: Skúšku 

doprovodného psa BH SK. Streľba sa nehodnotila, a tak súťažiaci mohli získať maximálne      

40 bodov. 

Výkony všetkých žiakov a ich psov sa z roka na rok zlepšujú. 

Za Ivanku pri Dunaji tento rok nastúpili: 

Bianka Sidorová so psom Damien Ziva dog Family, NO 

Petra Veselá so sučkou Beky Kedul Hof 

Filip Augustín so psom Evan Ľudožrút 

V konkurencii ostatných súťažiacich opäť podali skvelý výkon a obhájili prvé miesta ako 

v súťaži jednotlivcov, tak aj v súťaži družstiev. 

Výsledky súťaže jednotlivcov: 

1.miesto: Bianka Sidorová – 39 bodov, Ivanka pri Dunaji 

2. miesto: Paulína Hala Magdadiová – 38 bodov, Pruské 

3. miesto: Filip Augustín – 37 bodov, Ivanka pri Dunaji 

Výsledky súťaže družstiev: 

1. miesto SOŠ Ivanka pri Dunaji -  105 bodov 

2. miesto SOŠ Pruské – 104 bodov 

3. miesto SOŠ Nitra – 87 bodov 

4. miesto SOŠ Žilina – 74 bodov 

5. miesto SOŠ Trnava – súťaže sa zúčastnili len dvaja psovod 

Výkon každého jedného psovoda si však zasluhuje obdiv a pochvalu. 

Je dobré že pretek si postupne buduje tradíciu, pretože okrem predvedenia výkonov  žiakov 

a ich psov majú učitelia možnosť v neformálnej atmosfére diskutovať i špecifických otázkach 

výučby kynológie. Záujem o štúdium v tomto odbore je stále vysoký, čo nás však zaväzuje 

k tomu aby sme sledovali nové trendy v kynológii a stále skvalitňovali vyučovací proces 

v teoretickej aj praktickej rovine. Našou snahou je zlepšovať ( skvalitňovať) aj spoluprácu so 

stavovskými organizáciami. 
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