VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Sekulská 1, 841 04 Bratislava
IČO: 42357632 | č.účtu: 30031-7000336032-0200
www.vodiacipes.sk | info@vodiacipes.sk | +421 2 692 03 437 | +421-911 119 397

„Mať vodiaceho psa je veľká starosť, ešte
väčšia radosť a najväčší krok k samostatnosti“.
PeadDr. Imrich Bartaloš, zakladateľ Výcvikovej školy pre vodiacich
psov a používateľ vodiaceho psa.
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ÚVOD
Rok 2015 bol pre Výcvikovú školu veľmi dôležitou skúškou, pretože bol prvým rokom
kedy pôsobila VŠVAP celý rok samostatne so všetkými pozitívami a negatívami slobody
rozhodovania.
V chovnom programe sa nám darilo po všetkých stránkach a náš chov je oceňovaný aj
kolegami zo zahraničia. V roku 2015 sme odchovali tri vrhy šteniat po veľmi kvalitných
rodičoch. V rámci chovu sme sa zúčastnili seminára vo Francúzsku, ktorý bol zameraný na
neustále zlepšovanie kvality vodiacich psov a teda aj nástrojom na jeho dosiahnutie.
V rámci seminára bola taktiež dohodnutá budúca spolupráca, pri ktorej prostredníctvom
využitia moderných metód budeme môcť zahŕňať do nášho chovu zahraničné línie
vodiacich psov a tým neustále prispievať k vysokej kvalite nášho chovu.
Už tretí úspešný audit nám priniesol veľmi pozitívne výsledky a definitívnu akceptáciu
našej práce a zároveň aj ponuky na spoluprácu v oblasti výcviku či dodávaní mladých
psov do výcviku partnerským organizáciám.
Druhé miesto v súťaži o najkrajší kalendár Slovenska nás taktiež veľmi potešilo
a realizovaný projekt „Vybavíme si to sami“ zas priniesol celkom reálne a potrebné
zmeny v legislatíve a priestor pre ďalšiu diskusiu o prístupových právach pre vodiace psy
do verejných budov.
Hospodárenie, ktoré je tak trochu strašiakom každej organizácie pôsobiacej v treťom
sektore, dopadlo dobre a rok sme zvládli s pozitívnym hospodárskym výsledkom.
To najdôležitejšie čo patrí k pozitívnej bilancii roka 2015 sú spokojní používatelia
vodiacich psov, ktorí sú našou cieľovou skupinou a zmyslom našej práce.

Jarmila Virágová
Riaditeľka VŠVAP
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O NÁS

Poslanie:
pomáhame pri integrácii ľudí so zrakovým postihnutím prostredníctvom psov so
špeciálnym výcvikom.

História:
1995 – založenie oddelenia výcviku vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS) ako jedno z jej oddelení. Oddelenie bolo neskôr premenované na
Výcvikovú školu pre vodiacich psov (VŠVP).

2001 – VŠVP získala členstvo v Medzinárodnej federácií škôl pre výcvik vodiacich psov
(www.igdf.org.uk). Organizácia IGDF združuje niekoľko desiatok škôl z celého sveta,
pravidelne kontroluje kvalitu ich činnosti podľa medzinárodných štandardov a taktiež
pravidelne reviduje existujúce štandardy podľa potrieb vychádzajúcich z praxe. VŠVAP je
dodnes jedinou organizáciou zaoberajúcou sa výcvikom vodiacich psov na Slovensku,
ktorá členstvo v IGDF získala.

2007 - VŠVP zahájila program vlastného chovu s chovnou sučkou Bronny, ktorú získala
z austrálskej školy vo Viktórii. V januári 2007 sa narodili prvé šteniatka.

2008 - vybudovanie chovného centra v obci Jakubov. Centrum pozostáva zo
samostatnej pôrodnice a troch kotercov (každý pre dvoch psov), ktoré slúžia na kontrolu
mladých psov vo výchove a výcviku. Stavbu realizoval a financoval Lion´s Club Bratislava
Pressburg.

2013 – od 12. 12. 2013 začalo aktívne fungovať občianske združenie Výcviková škola
pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP), ktoré sa od mája 2014 stáva nástupcom bývalého
oddelenia ÚNSS s rovnakým cieľom, programom, aj personálnym obsadením. ÚNSS
naďalej poskytuje VŠVAP priestory a obidve organizácie spolupracujú pri napĺňaní
potrieb nevidiacich klientov.
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ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

Obchodné meno (názov):
Právna forma:
IČO:
Sídlo:

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
občianske združenie
42 357 632
Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia
združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia na základe uznesenia
správnej rady združenia najmenej jedenkrát ročne.
Členovia valného zhromaždenia:
Andrea Kujovičová
PaedDr. Imrich Bartaloš
Mgr. Ivana Potočňáková
Jozef Just
Ing. Ivana Merryman-Boncori PhD
Ing. Katarína Kubišová
Jarmila Virágová
Jana Krištofová
Ing. Radko Farkaš
Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jej činnosť a rozhoduje o
všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu. Schádza sa minimálne 2x
ročne.
Členovia správnej rady:
Andrea Kujovičová – predsedníčka Správnej rady
Jana Krištofová
Mgr. Ivana Potočňáková
Ing. Ivana Merryman-Boncori PhD
Jozef Just
Pracovníci VŠVAP - SZČO
Jarmila Virágová
– riaditeľka, koordinátorka výcviku
Katarína Kubišová – projektová manažérka, koordinátorka činností VŠVAP
Libuša Roblová
– finančná a projektová manažérka
Dobrovoľníci
Pri výchove šteniat počas celého prvého roka ich života, organizácií 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!
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NÁŠ PROGRAM

VŠVAP má v súčasnosti kompletný program pozostávajúci z:
 vlastného účelového chovu, ktorý pozostáva z výberu geneticky vhodných
rodičov s predpokladmi pre spoluprácu psov s ľuďmi s ťažkým zdravotným
postihnutím. Psy preto musia mať vhodný temperament, povahové vlastnosti
a taktiež veľmi dobré zdravotné výsledky,
 výchovy šteniatok prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí počas 10 mesiacov učia
šteňatá základným návykom a vzťahu k človeku,
 výcviku psov so špeciálnym výcvikom – profesionálni tréneri za 6-8 mesiacov
naučia psa špeciálne zručnosti potrebné na vodenie nevidiaceho, alebo asistenciu
podľa typu postihnutia klienta,
 servisu klientom pracujúcim so psom so špeciálnym výcvikom 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.

Vyhodnotenie programov chov, výchova a výcvik v 2015
Počet psov k 1. 1. 2015
Chovné sučky
Šteňatá vo výchove
Psi vo výcviku
Počet psov k 31. 1. 2015
Chovné sučky
Šteňatá vo výchove
Psi vo výcviku

36
4
27
5
37
4
25
8

56 – celkový počet psov, ktorí boli vo VŠVAP v priebehu roka 2015 v rámci programov
chov, výchova a výcvik.
11 – počet psov, ktorí boli v 2015 z ďalšieho výcviku vyradení z dôvodu nevhodnej
povahy, alebo zo zdravotných dôvodov.
20 – počet šteniatok, ktoré v roku 2015 priviedli naše chovné sučky na svet v pôrodnici
Lion‘s Club Bratislava Pressburg.
7 – počet psov, ktorí boli v 2015 odovzdaní klientom so zrakovým postihnutím.
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Nové prírastky v roku 2015
V pôrodnici Lion‘s Club Bratislava Pressburg priviedli naše chovné sučky počas roka 2015
na svet 20 nádejných budúcich vodiacich psov.
24. 04. 2015 vrh O
Chovná sučka: Joanna
Šteniatka: Oliver, Olívia, Optima

13. 06. 2015 vrh P
Chovná sučka: Iffi
Šteniatka: Pali, Perry, Pele, Persy, Pady, Pino, Paxi, Penny, Paris, Polly, Pia

8. 12. 2015 vrh R
Chovná sučka: Hanna
Šteniatka: Rudy, Rio, Rafael, Ramona, Rita, Roxana

8

VÝZNAMNÉ UDALOSTI 2015

PRACOVNÉ A PROPAGAČNÉ AKTIVITY
Program VÝCHOVA už aj v Žiline a Martine
Ľudia s láskou ku psom a chuťou nezištne pomáhať sa našli aj v Žiline a Martine, preto
sme sa rozhodli rozšíriť náš program VÝCHOVA do týchto kútov Slovenska. Výchovu
podporili aj mestá Martin a Žilina, tým, že umožnili bezplatné cestovanie šteniat v MHD
za účelom ich prípravy na povolanie vodiaceho psa.

Ocenenie kalendára Vodiaci pes 2015
V 23. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska získal ten náš v silnej konkurencii
druhé miesto v kategórii A1 - Firemné kalendáre.
Nádherné fotografie, ktoré pre nás vytvoril a venoval Ondrej Synak a graficky spracovala
Viktória Babjaková sú doplnené rozprávaním vychovávateľov o tom čo ich motivuje
k výchove vodiaceho psa, čo ich na tejto práci baví a inšpiruje, to, či a čo sa zmenilo v ich
rodinách po príchode šteniatka ale i to, aké rôzne veselé situácie s ním zažili.
Ocenenie nás teší a vážime si ho najmä preto, že sa na jeho tvorbe podieľali samí
dobrovoľníci – od námetu, cez organizáciu fotografovania, písanie textov až po
fotografické a grafické práce.
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VŠVAP absolvovala svoj tretí úspešný audit
V dňoch 3. - 5. júna 2015 absolvovala VŠVAP už tretí medzinárodný audit zameraný na
dodržiavanie medzinárodných štandardov vo všetkých oblastiach činnosti teda v chove,
výchove, výcviku a odovzdaní vodiacich psov a poskytovania servisu klientom a taktiež vo
všetkých administratívnych postupoch. Audítormi boli tentokrát dvaja kolegovia z
Austrálie a Veľkej Británie. Podarilo sa nám úspešne obhájiť členstvo a obnoviť
akreditáciu do 31. 12. 2020 kedy prebehne ďalší audit.
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Zúčastnili sme sa „Guide Dog Breeders Workshop 2015“
Zúčastnili sme sa tretieho ročníka seminára pre komunitu ľudí ktorí pracujú s vodiacimi
psami v školách akreditovaných medzinárodnou organizáciou IGDF. Celý seminár sa
niesol v duchu: Improving Genetic Quality (Zlepšovanie genetickej kvality).
Cieľom našej výcvikovej školy je produkovať zvieratá s takými vlastnosťami a
temperamentom aby boli pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí ovládateľné, ochotne
spolupracovali, boli nekonfliktné a absolútne zdravé.

Prezentácia činnosti u Červeného raka
Tak, ako už tradične každý rok sme boli opäť súčasťou akcie „Bratislava pre všetkých“. V
letnej čitárni U Červeného raka sme 25. 04. 2015 predstavili našu činnosť
prostredníctvom krátkych ukážok práce so psíkmi v rôznych vekových kategóriách. Záver
prezentácie patril diskusií s divákmi.
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Deň adoptívnych rodičov 2015
Deň adoptívnych rodičov, ktorý bol prvýkrát otvorený aj pre verejnosť sa konal 04. 10.
2015. Prostredníctvom projektu Adopcia ľudia podporujú našu činnosť formou virtuálnej
adopcie našich psíkov v jednotlivých programoch. Účastníci sa mohli stretnúť so svojimi
adoptovanými psíkmi a zároveň na nich čakal bohatý program, ktorého cieľom bolo
sprostredkovať účastníkom situácie, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú ľudia so
zrakovým postihnutím. Záver patril rozprávaniu trénerky Katky Kubišovej o činnosti našej
školy a prezentácií šteniatok a psov vo výcviku.
Partnerom podujatia bola spoločnosť Royal Canin.
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Deň pre dobrovoľníkov
Najdôležitejšie obdobie svojho života – detstvo trávi vodiaci pes v rodine dobrovoľníka –
vychovávateľa. Je to človek, ktorý sprostredkúva šteniatku radostné detstvo,
oboznamuje ho s okolitým svetom a pravidlami spolužitia s človekom. Je to človek, ktorý
so šteniatkom trávi celý deň bez nároku na honorár. Prácu našich dobrovoľníkov si veľmi
vážime, preto sme im chceli poďakovať prostredníctvom zážitkovo – vzdelávacieho dňa
určeného iba im.
Podujatie nazvané „Športujeme aj v tme“ sa nám podarilo zrealizovať v sobotu 16. 5.
2015 vďaka podpore Nadácie ČSOB. Doobedie sme venovali workshopu na tému
„Vychovávajme sa spolu“, po ktorom nasledovali aj praktické ukážky s každým psíkom.

Počas športového popoludnia nesmeli súťažiaci používať svoj najdôležitejší zmysel – zrak,
tým dokázali lepšie pochopiť situáciu ľudí so zrakovým postihnutím.
Záver dňa patril diskusii s Andreou Kujovičovou, ktorá je držiteľkou vodiaceho psa Adelky.
Vychovávatelia sa dozvedeli viac o tom, aký význam má ich každodenná práca so
šteniatkom, aké dôležité sú jednotlivé veci, ktoré ho učia.
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Sústredenie pre čakateľov a držiteľov vodiacich psov
Cieľom každoročného 5 dňového augustového sústredenia bolo predovšetkým
reflektovanie na spoluprácu človeka so zrakovým postihnutím s vodiacim psom,
zoznamovanie "staronových" klientov s ich ďalšími pomocníkmi ako aj oboznamovanie
čakateľov na vodiacich psov s touto problematikou.
Sústredenie finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
spoločnosť Billa s.r.o.
Čakatelia na vodiaceho psa.
Inštruktori z VŠVAP sa zamerali na preverenie schopností priestorovej orientácie,
mobility a schopnosti nasledovať psa, ktorého nahradil v začiatkoch človek. Následne sa
zoznámili so psom, oboznámili sa s tým ako vodiaci pes pracuje a tiež ako mu zabezpečiť
vyrovnaný a spokojný život.
Klienti, ktorí už vodiaceho psa majú.
Cieľom bolo precvičenie zručností vo vzájomnej spolupráci, prípadne konzultácia situácií,
ktoré sa im pri práci stávajú a nevedia, ako ich správne riešiť.
Klienti, ktorých vodiaci pes ukončil aktívnu službu.
V rámci sústredenia sa zoznámili s novým štvornohým partnerom. Pes nie je stroj a aj
napriek štandardom pri výcviku je správanie sa psa pri práci aj mimo nej individuálne. Je
preto veľmi dôležité, aby klient spoznal povahu svojho nového pomocníka a zladil sa s
ním.
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PROJEKTY
Spustenie nového projektu PEStvá na tričkách
Pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov 29. 04. 2015 zahájila VŠVAP projekt
PEStvá na tričkách. Cieľom projektu je získať predajom tričiek s originálnymi kresbami od
známych ilustrátorov finančnú podporu na výchovu a výcvik budúcich vodiacich psov.
Autormi prvých kresieb sú slovenskí ilustrátori Martina Frajštáková, Boris Šima a Vanda
Raýmanová.
Koordinátorkou projektu je Lucia Šípošová, ktorá zároveň ako dobrovoľník spolupracuje
s VŠVAP.

www.PEStva.sk

Projekt „Vybavíme si to sami“
Od októbra 2015 sme realizovali projekt Vybavíme si to sami, podporený z Fondu pre
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.
Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
Počas realizácie projektu do apríla 2016 sme zmonitorovali viac ako 100 inštitúcií verejnej
správy, ktoré navštívili naši dobrovoľníci – ľudia so zrakovým postihnutím s vodiacim
psom na celom Slovensku. Na základe ich monitoringu a analýzy najčastejších problémov,
s ktorými sa pri vybavovaní každodenných povinností stretávajú, vytvárame návrhy na
zabezpečenie dodržiavania Európskeho dohovoru o právach zdravotne postihnutých (ZP).
Na záver projektu sme zorganizovali okrúhly stôl s predstaviteľmi samotných
používateľov vodiaceho psa, neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi so zrakovým
postihnutím a zástupcami najdôležitejších verejných inštitúcií.
Cieľom projektu Vybavíme si to sami je podpora demokratických hodnôt, vrátane
ľudských práv".
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VEREJNÉ ZBIERKY
Vianočná charitatívna zbierka
V spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Nadáciou Tesco sme už tradične v
priebehu novembra a decembra organizovali Vianočnú charitatívnu zbierku.
Ľudia sa na vyhradenom mieste v Tescu Lamač stretávali so zamestnancami a
dobrovoľníkmi našej školy, ktorí im poskytli informácie o činnosti výcvikovej školy,
programe, možnostiach zapojenia sa či podpory.
Vyzbieraná suma bude použitá na dofinancovanie chovu, výchovy a výcviku vodiacich a
asistenčných psov.
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V ROKU 2015 NÁS PODPORILI

V ROKU 2015 UMOŽNILI
BEZPLATNE CESTOVAŤ

NAŠIM

ŠTENIATKAM

PARTNERI NAŠICH ŠTENIAT
Pele

Pia

Optima

Marta
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ĎALŠÍ PODPOROVATELIA:
Adoptívni rodičia, Darcovia 2%, Podporovatelia zbierky Štvornohé oči, Individuálni
darcovia darcovského portálu Dobrá krajina Nadácie Pontis, Euroben s. r. o., Luis
Slovakia, Nemak Slovakia s. r. o., RIVER, UniCredit Broker s. r. o., Bayer, Veterinárna
ambulancia AHAvet, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Nadácia ČSOB,
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis, Nadácia Slovenskej Sporiteľne, DOPRIRODY.SK, CK
Malko Polo, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Lion´s Club Bratislava Pressburg

Médiá:
Karloveské Noviny, Petržalské Noviny, Bratislavské Noviny, Ružinovské Echo,
RegionPRESS, s. r. o., Pezinčan

DOBROVOĽNÍCI:
Koordinátorka výchovy:
Jana Krištofová

Vychovávatelia šteniatok:
Alena Chlpošová, Katarína Slezáková, Eleonóra Vlasáková, Danica Kacvinská, Júlia
Košťálová, Ľubica Dundeková, Katarína Paxnerová, Darina Pšenáková, Lucia Takáčová,
Jitka Kubizniaková, Lucia Ďurkáčová, Jana Kravjarová, Blanka Tomášiková, Slávka
Hycláková, Daniela Nitrayová, Katarína Chudá, Beáta Horečná, Pavol Povrazník, Kristína
Kotlebová, Katarína Kopoldová, Angelika Švajdlenková, Zuzana Ružeková, Vladimír
Ďuríček, Monika Bušová, Eva Bučeková, Katarína Hodáková, Zlatica Kinčeková,
Petra Pavelková, Andrea Šedibová, Dana Loulová, Janka Urbanová, Antónia Veselská, Eva
Skovajsová, Marek Muller, Anton Oleš, Zuzana Foltýnová

ďalší dobrovoľníci pravidelne sa zapájajúci do našej činnosti:
Jacqueline Brandisová, Milan Chovanec, Radko Farkaš, Janka Jordánová, Katarína
Vajdová, Erika Nemethová, Monika Laššanová, Katarína Kubišová, Jozef Just,
Ivana Merryman Boncori

kalendár Vodiaci pes 2015:
Ondrej Synak, Viktória Babjaková

NAŠIM PODPOROVATEĽOM, PARTNEROM, DARCOM
A DOBROVOĽNÍKOM ĎAKUJEME - VAŠU POMOC SI
NESMIERNE VÁŽIME
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015
MAJETOK A ZÁVÄZKY
Majetok
Pohľadávky
Peniaze
Priebežné položky
Bankové účty
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok
Záväzky
Záväzky

25 015,88 EUR
673,37 EUR
179,10 EUR
90 546,49 EUR
100 000,00 EUR
216 414,84 EUR
4 169,76 EUR
4 169,76 EUR
212 245,08 EUR

Rozdiel majetku a záväzkov
PRÍJMY

Prímy – nezdaňovaná činnosť
Z darov a príspevkov
96 537,72 EUR
Z podielu zaplatenej dane z príjmov 37 928,58 EUR
Z organizovania podujatí
100,00 EUR
Z dotácií
2 600,00 EUR
Z poskytovania služieb a
predaja vlastných výrobkov
62 664,03 EUR
Ostatné
951,64 EUR
200 781,97 EUR
Prímy – zdaňovaná činnosť
Z majetku
1 800,00 EUR
Z poskytovania služieb a
predaja vlastných výrobkov
3 226,13 EUR
5 026,13 EUR
VÝDAVKY
Výdavky – nezdaňovaná činnosť
Služby
Mzdy, poistné a príspevky
Prevádzková réžia
Ostatné
Výdavky – zdaňovaná činnosť
Služby
Prevádzková réžia
Ostatné

74 806,13 EUR
540,78 EUR
21 574,37 EUR
13 062,17 EUR
109 983,45 EUR
232,50 EUR
34,03 EUR
779,04 EUR
1045,57 EUR

Nezdaňovaná činnosť
rozdiel príjmov a výdavkov

90 798,52 EUR

Zdaňovaná činnosť rozdiel
príjmov a výdavkov

3 980,56 EUR
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