
Jarný výcvikový tábor SHK
6.5. /pondelok/ – 11.5. /sobota/ 2019, rekreačné zariadenie PEMA FARM, s.r.o.

Areál PEMA FARM, s.r.o. LÁTKOVCE 763, Uhrovec sa nachádza v katastrálnom území obce Uhrovec. 
Je vzdialený približne 8 km od mesta Bánovce nad Bebravou. Viz. /www.pemafarm.estranky.sk/ 

Sprievodné     akcie:  

 v stredu   8.5.: Branný viacboj kynológov
 v piatok  10.5.: Výročná členská schôdza
 v sobotu 11.5.: Zvod mladých a bonitácia

Ubytovanie:

PEMA FARM s.r.o., disponuje:

 Hlavná budova 17 izieb dvojlôžkových spolu kapacita 34 osôb, kúpeľne sú zdielne
 Spoločenská miestnosť kapacita 40 osôb
 Bar vo farmárskom štýle 15 osôb
 Vonkajšia terasa s krbom kde je možnosť grilovania kapacita 35 osôb, možnosť opekať aj pod holým 

nebom (vybetónované ohniská), budova má moderne vybavenú kuchyňu, ktorá láka farmárskymi 
špecialitami.

 Budova má vlastné sociálno-hygienické zariadenia
 K dispozícií je plazmový televízor v bare a spoločenskej miestnost
 Parkovanie v areáli zariadenia
 14 malých chatek každá po 3 osoby (v blízkost chatek sú spoločné sociálno-hygienické zariadenia).
 4 veľké chaty každá s kapacitou 12 osôb  (sociálno-hygienické zariadenia sú vo vnútri chatek - plne 

zariadená a vybavená kuchynka, kúpeľňa so sprchou, spoločenská miestnosť s televízorom). Chaty sú 
elektricky vykurované. Sú k dispozícii v prípade obsadenia hlavnej budovy a všetkých malých chatek.

 Reštaurácia a TV sa nachádzajú v hlavnej čast zariadenia
 Poplatok na jeden deň: ubytovanie + plná penzia: 27,50 eur/dospelá osoba (hlavná budova), 22 

eur/dospelá osoba (malá chatka), 19 eur/dieťa do 15 r., 7 eur/dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko. V prípade
neobsadenia izby druhou osobou doplatok 10 eur/noc. 

 Poplatok za psa: 1 euro/deň, v prípade držania psa na izbe 10 euro/celý pobyt
 Tábor začína pondelkovým obedom, končí v nedeľu obedom.
 Je možné objednať si vegetariánsku, bezlepkovú stravu; v prípade záujmu to prosím uveďte do prihlášky 

na ubytovanie

Výcvik:

 výcvik začína v pondelok (6.5.) doobeda, končí v sobotu (11.5.) poobede
 Výcvik vedú fundovaní výcvikári, prebieha dvojfázovo, vo viacerých skupinách, podľa pokročilost 

psov i psovodov. Poslušnosť: Eva Panáková, výpomoc: Eva Vargová, obrana: Alexander Drozd, 
stopy: Jaroslav Bacigál.

 V cene výcviku je zahrnutý tréning poslušnost, obrany a stôp, príprava psov na posudzovanie na 
výstave, zvode mladých a bonitácii



Poplatok za výcvik (5 výcvikových dní):
 pre členov SHK: 40 €
 pre nečlenov SHK: 50 €
Poplatok je pevný bez ohľadu na počet dní, kedy sa skutočne výcviku zúčastníte.

Pre dosiahnute želateľných výsledkov výcviku sa odporúča, aby sa každý zúčastnil minimálne troch 
výcvikových dní (výnimkou sú psy so zloženou skúškou). Zvlášť platí pre mladé psíky a začiatočníkov.

V priebehu výcvikového týždňa sú v programe praktcké ukážky handlingu, prednáška 
o starostlivost hovawarta a rôzne športové aktvity (tenis, stolný tenis, streľba zo vzduchovky....) 

Ako relax počas výcviku si môžete zvoliť v stredu 8.5. oddychovú aktivitu - Branný viacboj 
kynológov – preteky so zápisom skúšky. V útorok večer (7.5.) bude k tejto téme prednáška pre záujemcov o
skúšku. Viac - https://www.zsk-sr.sk/files/downloads/BVK_Skusobny_poriadok.pdf 

Súčasne sa môžete tešiť aj na prednášku o výcviku záchranárskych psov spojenú s praktckými 
ukážkami a ako bonus si to môžete so svojím psíkom aj sami vyskúšať.

Apelujeme na účastníkov tábora, aby v areáli zariadenia zbierali po svojom psíkovi exkrementy.

Uzávierka prihlášok: 20. 4.     2019  

Ak bude pred uzávierkou kapacita ubytovania obsadená, prednosť majú záujemcovia o celý pobyt.
Po tomto termíne nebudú prihlášky prijímané, prihlášky bez potvrdenia o zaplatení poplatku
za ubytovanie nebudú akceptované. Uprednostňujeme záujemcov o výcvik, no v prípade voľnej 
kapacity je možné aj ubytovanie bez výcviku.
Záujemcovia o výcvik bez ubytovania pošlú vyplnenú prihlášku a poplatok za výcvik.
Zahraniční účastníci tábora môžu platiť na mieste.

UPOZORNENIE

V zmysle uznesenia z členskej schôdze SHK zo dňa 6.5.2005, je  pri odhlásení z výcvikového tábora
(dva týždne pred nástupom a menej)  storno poplatok vo výške 20% zo všetkých poplatkov za tábor,
tzn. zo sumy za ubytovanie  a výcvik.

Výbava na tábor (čo by ste si nemali zabudnúť):

Pes: očkovací preukaz, dlhé vodítko, krátke vodítko, postroj na obranu, pamlsky, náhubok, predmet na aport, 

obľúbenú hračku, sáčky na exkrementy

Psovod: nepremokavé oblečenie a obuv

https://www.zsk-sr.sk/files/downloads/BVK_Skusobny_poriadok.pdf
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