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Poslanie
Poslaním Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) je pomoc pri
integrácii ľudí so zrakovým postihnutím prostredníctvom vodiaceho psa so
špeciálnym výcvikom.
Výcviková škola bola založená v roku 1995 pri Únii nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS) a do roku 2014 ešte fungovala ako jedno z jej oddelení.
Zakladateľom školy bol Imrich Bartaloš, hudobný a špeciálny pedagóg, sám
používateľ vodiaceho psa. VŠVAP je, ako jediná z organizácií zaoberajúcich sa
výcvikom vodiacich psov na Slovensku, členom Medzinárodnej federácie škôl
pre výcvik vodiacich psov (www.igdf.org.uk). Federácia združuje niekoľko
desiatok škôl z celého sveta, kontroluje a zároveň zaručuje kvalitu ich činnosti
podľa medzinárodných štandardov.
VŠVAP má v súčasnosti kompletný program pozostávajúci z:
 vlastného účelového chovu
 výchovy prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí počas 10 mesiacov učia
šteňatá základné návyky a vzťahu k človeku
 výcviku vodiacich psov – profesionálni tréneri za 6-8 mesiacov naučia psa
špeciálne zručnosti na vodenie nevidiaceho
 servisu klientom pracujúcim s vodiacim psom od zaškolenia nového
používateľa až po riešenie akýchkoľvek problémov počas pracovného
života vodiaceho psa
 vývoja tyflokynologických pomôcok, teda špeciálnych postrojov a vodičov
pre vodiacich psov a postrojov pre mladých psov vo výchove
Od 12. decembra 2013 zároveň začalo aktívne fungovať občianske združenie
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP), ktoré sa od roka 2014
stáva nástupcom bývalého oddelenia ÚNSS s rovnakým cieľom, programom
aj personálnym obsadením. ÚNSS naďalej poskytuje VŠVAP priestory, obidve
organizácie budú spolupracovať pri napĺňaní potrieb nevidiacich klientov.

Ľudia
Správna rada Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy:
Andrea Kujovičová – predsedníčka Správnej rady
Jana Krištofová
Ivana Potočňáková
Jozef Just
Ivana Merryman-Boncori
Pracovníci:
Jarmila Virágová – riaditeľka, koordinátorka výcviku viragova@vodiacipes.sk
Katarína Kubišová – projektová manažérka, koordinátorka výchovy
kubisova@vodiacipes.sk
Jana Krištofová – koordinátorka výchovy Info@vodiacipes.sk
Libuša Roblová – finančná a projektová manažérka
Dobrovoľníci:
Pri výchove šteniat počas prvého roka ich života, dogsittovaní počas celého
roka, organizácii podujatí, prezentácií a projektov, ako aj bežného chodu
organizácie nám pomáha každoročne asi 50 dobrovoľníkov. Bez nich by z našich
šteniatok vodiace psy nevyrástli. Ďakujeme!

Chov
V roku 2014 sa v chovnej stanici
Lion‘s Club Bratislava Pressburg
narodili dva vrhy: sučka Mia
priviedla na svet v marci vrh „K“
so 4 šteňatami. VŠVP k nim
zakúpila ďalších 5 šteniat
z chovných staníc v Českej
republike – Pod Chosňom a Ze
Smolinky, všetkých 9 šteniatok
s menami začínajúcimi na „K“.

V apríli 2014 naša chovná sučka Iffi porodila ďalších 8 šteniatok – vrh „L“.
V novembri rodili 2 naše chovné sučky – Hanna so 6 šteniatkami vrhu „M“ a
Mia s 8 šteniatkami vrhu „N“. Spolu nám v roku 2014 pribudlo do programu 31
šteniat a 1 chovná suka.

Štatistka výchovy a výcviku v roku 2014

Počet psov k 1. januáru 2014

19, z toho 2 chovné sučky

Získaní psi

32

Celkový počet psov v programe

51

Vyradení psi

8

Nové sučky zaradené do chovu

2

Odovzdaní psi

7

Počet psov k 31. decembru 2014

36, z toho 4 chovné sučky

Deň adoptívnych rodičov
Prostredníctvom projektu Adopcia ľudia finančne podporujú našu činnosť tak,
že si virtuálne adoptujú niektorého z našich psíkov. Adoptívni rodičia dostanú
certifikát, fotografiu vybratého psíka a pravidelné informácie o jeho pokrokoch.
Tento rok mali opäť príležitosť stretnúť sa so „svojím“ psíkom aj osobne na už
tradičnom Dni adoptívnych rodičov 21. júna 2014.

Pobyt pre majiteľov
a žiadateľov o vodiace
psy
V auguste 2014 sme
v Liptovskom Jáne zrealizovali už
11. ročník sústredenia pre

žiadateľov o vodiacich psov aj pre už fungujúce dvojice nevidiaci (človek) a jeho
(vodiaci) pes. Na tomto ročníku rekondičného pobytu sa zúčastnilo 38
účastníkov - nevidiaci, ich sprievodcovia, tréneri a cvičitelia vodiacich psov.
Cieľom každodennej práce bolo skvalitniť spoluprácu nevidiaci človek + vodiaci
pes a tým zvýšiť samostatnoť, bezpečnosť a sebavedomie nevidiacich pri
samostatnom pohybe vo svojom bydlisku.

Prezentácie pre verejnosť
Letná čitáreň U červeného raka opäť privítala našich trénerov a ich štvornohých
zverencov v rámci podujatia Bratislava pre všetkých 2014 v sobotu 26.4. pod
Michalskou bránou. Okrem základných informácií o fungovaní, programoch a
projektoch VŠVP boli súčasťou prezentácie aj ukážky z výchovy a výcviku
vodiaceho psa.

Prezentácia našej práce v Letnej čitárni U červeného raka

V decembri 2014 sme sa opäť zapojili do
Vianočnej verejnej zbierky organizovanej
Slovenskou humanitnou radou. Počas 4
predĺžených víkendov sme v priestoroch
Tesca Lamač v našom stánku zbierali
prostriedky na naše aktivity a informovali
záujemcov o našej práci.

Nástenný kalendár
Nástenným kalendárom na rok 2015 sme chceli poďakovať našim
vychovávateľom – dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o šteniatka počas prvého
roka ich života. Bez nároku na odmenu im zabezpečujú radostné detstvo,
pestujú lásku k človeku, pripravujú im zaujímavé zážitky, vodia ich do veľkého
sveta. Keď ich naučia základnú
poslušnosť, zvládnu všetky detské
choroby a pes dospeje, rozlúčia sa
s ním, aby mohol postúpiť do tréningu
a neskôr pomáhať nevidiacim ľuďom.
Kalendárom tiež chceme poďakovať
zamestnávateľom, ktorí našim
vychovávateľom umožňujú nosiť si
šteniatka do práce. Fotografie nafotil
Ondrej Synak.

Spolupráca
Naďalej spolupracujeme s českým občianskym združením Mathilda, ktoré
zabezpečuje reprodukciu a odchov šteniat budúcich vodiacich psov.
Počas roka 2014 sa našimi partnermi stali spoločnosti KIA Motors Sales
Slovensko, ktorá podporuje jedno z našich šteniatok – Kiu a spoločnosť Billa,
ktorá pod svoje krídla zobrala ďalšie šteniatko – Klevera. Náš dlhodobý partner
DPD tento rok podporoval Liffi.

Ďakujeme za podporu všetkým firemným darcom, ako aj súkromným
osobám, ktorí nás počas celého roka podporovali nielen finančne.

Financie
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