
 

ODDELENIE KYNOLÓGIE  

Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek  

VOJENSKÁ POLÍCIA  

 
PREHĽAD ODBORNÝCH KYNOLOGICKÝCH KURZOV  

organizovaných oddelením kynológie OVaK. 
 

 

Odborný kurz – Základný kurz psovodov všestranných psov 

Doba trvania: 10 týždňov 

Platnosť: 4 roky 

Cieľ kurzu: Teoretickou výukou a praktickým výcvikom vyškoliť „Psovoda II. triedy“, 
praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie, 
zvládnuť taktiku zákroku so služobným psom, zvýšiť fyzickú a psychickú 
pripravenosť psovoda a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max.10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, 

ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je minimálne 

základné vzdelanie, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu 

psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné 

absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Doškoľovací kurz psovodov všestranných psov 

Doba trvania: 10 týždňov 

Platnosť: 4 roky 

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda II. triedy“ a pripraviť služobného psa na 

plnenie stanovených služobných úloh. Praktickým výcvikom vycvičiť psa v zmysle 

príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku zákroku so služobným psom a zvýšiť fyzickú 

a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max.10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, 

ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia 

„Psovod II. Triedy“ zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu 

psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné 

absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Opakovací kurz psovodov všestranných psov 

Doba trvania: 5 týždňov 

Platnosť: 4 roky 

Cieľ kurzu: OKP-VS je určený pre psovoda a služobného psov - absolventov základného, alebo 
doškoľovacieho kurzu. Cieľom je zopakovať a zdokonaliť u služobného psa správne 
podmienené reflexy na dané podnety a situácie vo výkone strážnej a hliadkovej 
služby. Zdokonaliť u psovoda taktiku služobného zákroku so služobným psom a tým 



zvýšiť ich pripravenosť na služobný výkon. Zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť 
psovoda ako aj služobného psa. Obhájiť, prípadne zvýšiť kategóriu u služobného 
psa, obhájiť kvalifikáciu psovod II. triedy u psovoda. 

Počet 

frekventantov: 
max.10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so služobným psom primeraných 

povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Kurz je určený 

pre psovoda a služobného psa, ktorí už absolvovali základný, alebo doškoľovací 

kurz psovodov hliadkových psov, prípadne strážnych psov. Ďalšou podmienkou (na 

úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného 

preskúšania psovoda a služobného psa. 

 
 
Odborný kurz – Základný kurz psovodov hliadkových psov Vojenskej polície 

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 2 roky 

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je pripraviť príslušníka VP a služobného psa VP na plnenie 

stanovených úloh vo Vojenskej polícii. Teoretickou výukou a praktickým výcvikom 

vyškoliť „Psovoda II. triedy“. Praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle 

príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku služobného zákroku so služobným psom a 

zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max. 10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, 

ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je minimálne 

základné vzdelanie, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu 

psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné 

absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Doškoľovací kurz psovodov hliadkových psov Vojenskej polície 

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 2 roky 

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda II. triedy“ a pripraviť služobného psa na 

plnenie stanovených služobných úloh vo Vojenskej polícii. Praktickým výcvikom 

vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku služobného 

zákroku so služobným psom a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda 

a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max. 10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, 

ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia 

„Psovoda II. triedy“, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu 

psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné 

absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

 

 



Odborný kurz – Opakovací kurz psovodov hliadkových psov Vojenskej polície 

Doba trvania: 7 týždňov 

Platnosť: 2 roky 

Cieľ kurzu: Obhájiť, prípadne zvýšiť kategóriu u služobného psa, obhájiť kvalifikáciu „Psovoda 
II. triedy“  u psovoda. OKP-HP/VP je určený pre psovoda a služobného psa 
Vojenskej polície - absolventov základného, alebo doškoľovacieho kurzu. 
Zopakovať a zdokonaliť u služobného psa správne podmienené reflexy na dané 
podnety a situácie vo výkone strážnej a hliadkovej služby. Zdokonaliť psovodovi 
taktiku služobného zákroku so služobným psom a tým zvýšiť ich pripravenosť na 
služobný výkon. 
Zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max.10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so služobným psom primeraných povahových 

vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou podmienkou (na 

úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného 

preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Pokračovací kurz kynológov útvarov 

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 4 roky 

Cieľ kurzu: Teoretickou výukou a praktickým výcvikom vyškoliť „Psovoda I. triedy“, praktickým 
výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku 
služobného zákroku so služobným psom. Teoretickou výukou a praktickými 
zamestnaniami pripraviť „Psovoda II. triedy“ na zabezpečenie a riadenie služobnej 
kynológie na rôznych stupňoch riadenia a velenia. 

Počet 

frekventantov: 
max. 5 

Podmienky na 

prijatie: 

Kvalifikácia „Psovoda II. triedy“, alebo absolvovanie Základného kurzu psovodov 

v inom výcvikovom zariadení s porovnateľnou náplňou kurzu (napr. v zariadení MV 

SR, ZVJS a FS SR). Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so psom 

primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. 

Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné 

absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Opakovací kurz kynológov útvarov 

Doba trvania: 7 týždňov 

Platnosť: 4 roky 

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je teoretickou výukou a praktickým výcvikom zdokonaliť  psovoda I. 
triedy v zabezpečení a riadení služobnej kynológie na rôznych stupňoch riadenia 
a velenia. Účasť so služobným psom nie je podmienkou. Pokiaľ psovod I. triedy 
nastúpi do odborného kurzu so služobným psom, potom cieľom kurzu je aj 
praktickým výcvikom služobného psa obhájiť výcvikovú kategóriu v zmysle 
príslušnej kategórie a zvládnuť taktiku služobného zákroku so služobným psom.  

Počet 

frekventantov: 
max. 5 

Podmienky na 

prijatie: 

Kvalifikácia „Psovod I. triedy“. Ak psovod I. triedy nastúpi do odborného kurzu 

spolu so služobným psom, potom musí mať služobný pes primerané povahové 



vlastnosti, ktorých výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou podmienkou (na 

úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného 

preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Základný kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na 

detekciu výbušnín a prekurzorov 

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka) 

Cieľ kurzu: Teoretickou výukou a praktickým výcvikom vyškoliť „Psovoda špecialistu“. 
Praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie na 
vyhľadávanie, detekciu a označovanie špecifických látok, pachov a prekurzorov, 
zvládnuť taktiku použitia služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť 
psovoda a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max. 5 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so služobným psom primeraných 

povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou 

účasti je minimálne základné vzdelanie, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady 

vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného 

kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Doškoľovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na 

detekciu výbušnín a prekurzorov 

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka) 

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda špecialistu“ a pripraviť služobného psa na 

plnenie stanovených služobných úloh v rezorte obrany. Praktickým výcvikom 

vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie na vyhľadávanie, detekciu a 

označovanie špecifických látok, pachov a prekurzorov, zvládnuť taktiku použitia 

služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovodov a psov. 

Počet 

frekventantov: 
max.5 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, 

ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia 

„Psovod – špecialista“, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre 

prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je 

úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Opakovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na 

detekciu výbušnín a prekurzorov 

Doba trvania: 4 týždne 

Platnosť: 1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka) 

Cieľ kurzu: Teoretickou výučbou a praktickým výcvikom zdokonaliť „Psovoda – špecialistu“, 
praktickým výcvikom  zdokonaliť služobného psa a upevniť kladné podmienené 
reflexy získané v základnom kurze v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku 



použitia služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda 
a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max.10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so služobným psom kategórie Šp/V 

primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. 

Podmienkou účasti je minimálne základné vzdelanie, zdravotné, psychické a fyzické 

predpoklady vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné 

ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania 

psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Základný kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na 

detekciu omamných a psychotropných látok a prípravkov 

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka) 

Cieľ kurzu: Teoretickou výukou a praktickým výcvikom vyškoliť „Psovoda špecialistu“. 
Praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie na 
vyhľadávanie, detekciu a označovanie špecifických látok, pachov a prípravkov, 
zvládnuť taktiku použitia služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť 
psovoda a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max.5 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so služobným psom primeraných 

povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou 

účasti je minimálne základné vzdelanie, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady 

vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného 

kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Doškoľovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na 

detekciu omamných a psychotropných látok a prípravkov  

Doba trvania: 14 týždňov 

Platnosť: 1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka) 

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda špecialistu“ a pripraviť služobného psa na 

plnenie stanovených služobných úloh v rezorte obrany. Praktickým výcvikom 

vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie na vyhľadávanie, detekciu a 

označovanie špecifických látok, pachov a prípravkov, zvládnuť taktiku použitia 

služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa.  

Počet 

frekventantov: 
max.5 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, 

ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia 

„Psovod – špecialista“, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre 

prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je 

úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa. 

 

 



Odborný kurz – Opakovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na 

detekciu omamných a psychotropných látok a prípravkov 

Doba trvania: 4 týždne 

Platnosť: 1 rok (kvalifikácia platí do konca nasledujúceho roka) 

Cieľ kurzu: Teoretickou výučbou a praktickým výcvikom zdokonaliť „Psovoda – špecialistu“, 

praktickým výcvikom  zdokonaliť služobného psa a upevniť kladné podmienené 

reflexy získané v základnom kurze v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku 

použitia služobného psa a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda 

a služobného psa. 

Počet 

frekventantov: 
max.10 

Podmienky na 

prijatie: 

Účasť na odbornom kurze je možná iba spolu so služobným psom kategórie Šp/D 

primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. 

Podmienkou účasti je minimálne základné vzdelanie, zdravotné, psychické a fyzické 

predpoklady vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné 

ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania 

psovoda a služobného psa. 

 

 

Odborný kurz – Kurz pomocníkov - figurantov pre cviky obrany I,II a III 

Doba trvania: 1 týždeň (5 dní) 

Platnosť: 3 roky  

Cieľ kurzu: Teoretickou výučbou a praktickým výcvikom vyškoliť pomocníka – figuranta pre 
výcvik služobných psov v disciplíne „obrana“ v podmienkach OS SR a VP. Cieľom 
odborného kurzu je pripraviť príslušníka ozbrojených síl / Vojenskej polície na 
plnenie služobných úloh pri zabezpečení výcviku služobného psa v cvikoch obrany. 

Počet 

frekventantov: 
Pre I. stupeň max.30, pre II. a III. stupeň max.10  

Podmienky na 

prijatie: 

Podmienkou účasti sú potrebné zdravotné, psychické a fyzické predpoklady 

vhodné pre prácu pomocníka – figuranta. 

 

Odborný kurz – Kurz kladačov stôp pre pachové práce 

Doba trvania: 1 týždeň (5 dní) 

Platnosť: 3 roky  

Cieľ kurzu: Teoretickou výučbou a praktickým výcvikom vyškoliť kladača stôp pre výcvik 
služobných psov v disciplíne „stopa“ v podmienkach OS SR a VP. Cieľom odborného 
kurzu je pripraviť príslušníka ozbrojených síl / Vojenskej polície na plnenie 
služobných úloh pri zabezpečení výcviku služobného psa v cvikoch pachových prác. 

Počet 

frekventantov: 
max. 20  

Podmienky na 

prijatie: 

Podmienkou účasti sú potrebné zdravotné, psychické a fyzické predpoklady 

vhodné pre prácu kladača stôp. 

 

Odborný kurz – Kurz pomocných ošetrovateľov 

Doba trvania: 1 týždeň (5 dní) 

Platnosť: 3 roky  

Cieľ kurzu: Teoretickou výučbou a praktickým výcvikom vyškoliť pomocného ošetrovateľa 
v podmienkach OS SR a VP. Cieľom odborného kurzu je pripraviť príslušníka 



ozbrojených síl / Vojenskej polície na plnenie služobných úloh pri zabezpečení 
starostlivosti a ošetrovaní služobných psov, v prípade príslušníka Vojenskej polície 
pri zabezpečení týchto služobných úloh počas nasadenia mimo územia Slovenskej 
republiky.   

Počet 

frekventantov: 
max. 5  

Podmienky na 

prijatie: 

Podmienkou účasti sú potrebné zdravotné, psychické a fyzické predpoklady 

vhodné pre prácu pomocného ošetrovateľa.  

 

 

 

    Spracoval:  

   ----------------------------------------------                                                      
mjr. Ing. Peter ŠOLTÉS        

 vedúci oddelenia kynológie Hronsek 
hlavný kynológ MO SR 

 


