
Úspechy  kynológov na celoslovenskej medziškolskej súťaži 
 

Spojená škola Ivanka pri Dunaji zvíťazila na celoslovenskej medziškolskej súťaži 

kynológov v Žiline. Obhájila tak prvenstvo zo súťaži, ktorá sa konala minulý školský rok v 

Ivanke pri Dunaji. Zámerom súťaženia žiakov študijných odborov agropodnikanie – 

kynológia je preukázanie zručnosti vo výcviku psov v poslušnosti podľa skúšobného poriadku 

BH SK.  

 

Po dôsledných prípravách a výbere žiakov reprezentovala Spojenú školu v Ivanke pri 

nasledovná zostava: 

Daniela Kollárová, žiačka IV. E triedy,  so psom Samirom, 

Miroslav Braun, žiak IV. E triedy, so psom Chana Valov dvor, 

Diana Dropčová, žiačka III. E triedy, so psom Piťo sivý  Timotej ( Agbar), 

Bianka Sidorová, žiačka  III. E triedy, so psom Damien Ziva Dog Family,  

a učiteľky  Marta Majtasová a Gabriela Nová. 

 

Pretek sa konal v pondelok 19.10.2015 a začínal už o 7.30 hod ráno. Najskôr prebehla 

veterinárna kontrola, kde každý žiak musel predviesť svojho psa a jeho kompletné doklady. 

Zároveň si žiaci žrebovali poradové čísla,  pod ktorými pretekali. Pretek pozostával z dvoch 

častí, z poslušnosti a prekonávania prekážok. Rozhodca Rudolf Danek bol veľmi prísny 

a dôsledný. Naši žiaci,  aj keď boli možno nervózni,  nedali to vôbec najavo. Obe časti 

preteku zvládli suverénne s najlepšími výsledkami. 

 

V kategórii družstiev získali: 
1. miesto Spojená škola Ivanka pri Dunaji 

2. miesto Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina 

3. miesto Stredná odborná škola veterinárna Nitra. 

 

V súťaži jednotlivcov sa umiestnili naši žiaci nasledovne: 
1..miesto Daniela Kollárová a Samir   

2. miesto Diana Dropčová a Pito sivý Timotej 

3.miesto Bianka Sidorová a Damien Ziva dog Family  

 

 

Úspech našich žiakov nás veľmi teší a srdečne im blahoželáme. Máme však pred 

sebou ďalší cieľ, pokračovať v obhajovaní prvenstva, keďže štafetu preteku prevzala pre 

budúci školský rok Stredná odborná škola v Pruskom. Okrem súťaživosti však takéto 

podujatia  pomáhajú budovať aj lepšie vzťahy medzi školami, kedy si môžeme vymieňať 

vzájomné poznatky a skúsenosti vo výučbe kynológie a práce s našimi študentmi. 

        

 

 

 

                                                                                                  Ing. Katarína Kubišová 

           riaditeľka 



 

 

 


