
 
Výcviková sobota pre  hovawartov! 
KK Slňava, 26. 1. 2013 
 

 
Pre: štěniatka od 2 mesiacov, začiatočníkov aj pokročilých 
psovodov 
 
Kedy:   sobota 26. januára  
Začiatok: 10.00 h 
Kde:  KK Slňava, Ratnovce 
Cena:  15 EUR /pes 
 
Program: 
10.00 – 12.30 výcvik 
12.30 – 14.00 obed 
14.00 – 17.00 výcvik 
 

 
 
Celý den budeme trénovat poslušnost a obrany, prípadne riešiť individuálné požiadavky účastníkov. 

Figurovat bude Jaroslav Prouza (v prípade vyššieho počtu účastníkov budú pozvaní další figuranti z KK Sĺňava), 
výcvikovú sobotu povedie Roman Rakovan, výcvikový referent SHK za pomoci členov KK Sĺňava. Maximální počet 
účastníkov je 20 psov. Prípadné špeciálné požiadavky pripíšte prosím na pozvánku. 

 
 
Zo sebou: psa, očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote a virovým onemocneniam, nie 

starším ako 1 rok a nie mladším ako 14 dní, dobrú náladu, dostatok vhodných pamlskov - najlepšie viac druhov, 
hladký retiazkový a hladký hrubý obojok, postroj na obrany, jedno dlhšie a jedno kratšie vodítko, hračku a dalšie 
pomôcky – ktoré zvyknete používať pri tréningu. Nezabudnite na teplé a nepromokavé oblečenie – budeme celý 
den vonku a počasie môže byť naozaj zaujímavé… 




   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIHLÁŠKA 

Meno psa (CHS):  

Dátum narodenia psa:  Pohlavie:  

Stupeň pokročilosti 



 začiatočník 
 pokročilý 
 zložená skúška (prosíme uviesť)                                             

 

Meno - priezvisko psovoda:  

Adresa -  PSČ:  

Telefon:  Email:  

Členstvo v klube:  ANO NE   

Mám záujem konkrétne  
o tento problém: 

 

 
 
Prihlášky zasielajte na adresu výcvikového referenta: Roman Rakovan, Južná 207, Veľké Orvište, 92201, alebo e-
mailom na adresu: info@villarivvis.sk   ,tel: 0907170847, poplatok sa hradí na mieste. V prípade plnej kapacity a 
bez prijatej prihlášky – žiaľ nebude možná účast. Každý záujemca dostane odpoveď a vyjadrenie. Ďakujeme za 
pochopenie. S pozdravom SHK. 
 
 
 

 

mailto:info@villarivvis.sk


 
 
Návod na cestu 
Od Hlohovca: po ceste 507 smer Piešťany (Topoľčany), cez Sokolovce, v Ratnovciach odbočka doľava-  smer 
reštaurácia Tri groše. Od Piešťan (Topoľčan): po ceste 507 smer Hlohovec, v Ratnovciach odbočka doprava 
smer reštaurácia Tri groše. Z D1 exit Piešťany, cez Piešťany stále rovno cez niekoľko křižovatiek a kruhových 
objazdov, smer Hlohovec, cez most cez Váh, za mostom doprava smer Hlohovec, v Ratnovciach odbočka doprava 
- smer reštaurácia Tri groše  

 až k vodnej nádrži Slňava, až k areálu vodného lyžovania, doprava, zísť dole k potoku a  po poľnej ceste 
cca 200m sa nachádza Kynologický klub Sĺňava 

 

 
 


