
alebo aj PSIE FITNESS sa využíva NIELEN u
športujúcich psov na zlepšenie kondície a fyzickej

pohody, ale tiež na celkový chod, prácu a uvedomenie
si vlastných končatín.

Pes balancujúci na nestabilnom povrchu si namáha
nielen svaly a hlavu ale zlepšuje aj motoriku, kondíciu

a sústredenosť.
Pri tréningu využívame pozitívnu motiváciu -

pamlsky, takže cvičenie je pre psíkov hrou, pri ktorej
posilňujú nielen svoje fyzické ale aj psychické zdravie.

Neistým či plachým jedincom sa pri pohybe na
takomto povrchu totižto zvyšuje dôvera v svojho

majiteľa ale najmä v seba samého.
 
 

alebo turistika so psom je kynologický vytrvalostný
šport, pri ktorom sú prekonávané mimoriadne
vzdialenosti v časovom limite. Rozvíja súhru a

vzájomné pochopenie človeka a psa.
Psovod je so psom symbolicky spojený buď postrojom
a vodítkom pripnutým k bedernému pásu, alebo vedie

psa iba na vodítku, nie navoľno. 
Dĺžky trás sú rôzne od MINI - min. 10 km, MID - min.

30 km až po LONG - min. 80 km. Každý tím obdrží 
 pred štartom itinerár  s presným popisom trasy - 

 návodom a turistickú mapu vybranej oblasti. Po boku
svojho štvornohého parťáka následne zdoláva trasu a

obdivuje krásu našej majestátnej prírody buď v pohorí 
 Považského Inovca, Malých či Bielych Karpát.
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Tréning prípravy psa na vystavovanie v kruhu
pozitívnou motiváciou tak, aby vynikli všetky jeho

dobré exteriérové vlastnosti.
Tréningy sú obzvlášť vhodné pre nováčikov, ktorí sa 

 teoreticky oboznamujú s výstavným poriadkom,
štandardom plemena, psychickou a fyzickou

kondičnou prípravou a prakticky  sa učia správne
predviesť dané plemeno v pohybe aj v postoji.

 
 
 

KONDIČNÉKONDIČNÉ
TRÉNINGYTRÉNINGY

DOGTREKKINGDOGTREKKING



Učenie trikov pomáha zvyšovať mentálnu kapacitu a
stimuláciu mozgu, koncentráciu a obratnosť psa, po

spojení jednotlivých trikov do choreografie môže psík
"tancovať".

Výhodou tohto športu je okrem posilnenia vzájomného
vzťahu aj zlepšenie pohyblivosti, balancu a schopnosti
psa vnímať a pracovať s rôznymi časťami svojho tela. 

 
 

KLIKER TRÉNINGKLIKER TRÉNING

VÝCHOVA AVÝCHOVA A
VÝCVIKVÝCVIK

HOOPERSHOOPERS

Zamestnávanie mozgovej kôry od malička zvyšuje
kapacitu mozgu a koncentráciu, tiež motiváciu a

kontakt na majiteľa.
 Šteniatko je ako nepopísaný papier. Jeho správanie
ovplyvňuje okrem genetiky (povahy, ktorú zdedilo

po rodičoch) aj prostredie okolo neho. Našou úlohou
je zoznamovať ho čo najskôr s novým prostredím a

svetom - a to prostredníctvom hier a odmien.
Aby sme získali správne sebavedomého psa, ktorý sa

vie sám rozhodovať a spolupracovať s človekom
používame výhradne pozitívnu motiváciu - odmeny

(hračky, pamlsky). V šteňacom období je totižto
najdôležitejšia VZÁJOMNÁ hra s človekom  a

socializácia (nie  výcvik!!!), takže základ našich
tréningov sú motivačné hry na vytvorenie fixácie na

majiteľa , sebakontrola a vzájomné pochopenie.
 

Kynologický šport, v ktorom pes pod vedením
majiteľa prekonáva prekážky (skočky, tunely, kruh,

slalom atď) v danom poradí a v najoptimálnejšej dráhe.
Je to súhra človeka a psa na parkúri. Pred prvým

vybehnutím na parkúr sa však pes SPOLU SO
psovodom musia naučiť množstvo techník a spôsobov

aby bez chýb prekonali všetky prekážky. Na nácvik 
 využívame najmä: FLATWORK - nácvik bez prekážok,
pričom si majiteľ i psík osvoja pohyb (vedenie a otočky)
a vzájomnú súhru a FOOTWORK - pohyb nôh psovoda

a pes sa okrem samostatného vypracovania
jednotlivých prekážok naučí rozumieť povelom a reči

tela psovoda.
 
 

Kynologický šport, ktorý vznikol zo športu agility, ale
vďaka svojej nenáročnosti na pohybový aparát psa je

vhodný aj pre šteniatka, obrie plemená psov, seniorov 
 a psy po operáciách (so súhlasom veterinárneho
lekára). Taktiež nekladie vysoké nároky na pohyb

psovoda, bežne sa mu tiež venujú ľudia s  hendikepom
alebo na vozíčku.

Hoopers predstavuje parkúr so štyrmi druhmi
prekážok (oblúky, tunely, barely a bránky),ktoré pes

buď prebieha alebo obieha, v žiadnom prípade neskáče
ani nerobí ostré otočky ako pri agility. 

Tento šport je založený čisto na samostatnej práci psa
podľa zvukových a posunkových povelov psovoda,

ktorý stojí vo vymedzenom priestore a má teda
obmedzenú možnosť pohybu.

 

  ŠTENIATKAŠTENIATKA AGILITYAGILITY HERSENWERKHERSENWERK
Hlavolamy pre psy, ktoré zapájajú do činnosti všetky

ich zmysly, najmä ten najlepší - čuch.
Tieto hry psíka nielen zabavia, ale zlepšia tiež jeho

koncentráciu, sebaovládanie a využijú naplno
zmyslové orgány, najmä hmat a čuch. Samozrejme

nemôžeme zabudnúť na mozgovú činnosť psa počas
aktivity, teda stimuláciu mozgu.

Pri riešení hlavolamov sa psík zoznamuje s rôznymi
povrchmi, materiálmi či zvukmi - podnecuje to jeho

zvedavosť a zvyšuje sebadôveru.
Tréning je vhodný pre šteniatka, dospelých či starých
psov, psov v rekonvalescencii - proste pre každého.

 

Aby sme mohli začať s výcvikom základných povelov,  
musíme najskôr získať pozornosť psa a naučiť ho

sústrediť sa LEN na nás v akejkoľvek situácii a
prostredí. Využívame k tomu SPOLOČNÉ HRY,

ktoré psíka motivujú k spolupráci s nami. 
Pokiaľ sme už jeho pozornosť získali aj v rušnom

prostredí, môžeme pristúpiť k učeniu povelov
pozitívnou motiváciou - teda cez odmeny (hračky,
pamlsky, prípadne marker - kliker) krok po kroku.
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PSIE TRIKYPSIE TRIKY


