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VYSVETLIVKY 
 

VP = vodiaci pes, v SR patrí do skupiny „pes so špeciálnym výcvikom“ spolu s asistenčným a signálnym 
psom.  
Zručnosti VP = schopnosti VP vykonávať prácu vodiaceho psa ako dodržiavať priamy smer, nájsť na 
pokyn najbližšiu možnosť odbočenia doľava a vpravo, nájsť na pokyn schody, dvere, zastávku, priechod 
pre chodcov alebo iné požadované prvky, vyhýbať sa prekážkam pri pohybe s osobou so zrakovým 
postihnutím, nastúpiť a vystúpiť do dopravných prostriedkov spôsobom na to určeným a podobne. 
Formálna poslušnosť = cviky základnej poslušnosti psa určené na ovládateľnosť psa ako sadni, ľahni, 
vstaň, obraty pri nohe, odloženie psa (pes zostane na určenom mieste v kľude), privolanie, prinášanie 
predmetov. 
POSP = priestorová orientácia a samostatný pohyb sú zručnosti, ktoré sú pre osobu so zrakovým 
postihnutím nevyhnutné na orientáciu v priestore. Ide o využívanie iných zmyslov (okrem zraku) na 
určenie  bodov v priestore, v ktorom sa osoba so zrakovým postihnutím nachádza, a tiež zručností ako 
určenie priameho smeru, odhad vzdialeností, odhad uhlov a zakrivenia terénu a podobne, ktoré takisto 
slúžia na identifikáciu polohy a bodov v priestore, podľa ktorých sa osoba so zrakovým postihnutím 
orientuje. Priestorová orientácia a samostatný pohyb (ďalej len POSP) sú zručnosti, ktoré nevyhnutne 
potrebuje nevidiaci alebo ťažko zrakovo postihnutý člověk, aby sa dokázal orientovať a pohybovať 
v priestore bez zrakovej kontroly. Nácvik zručností sa zameriava na odhad vzdialeností, chôdzu 
v priamej línii, odhad uhlov, využívanie iných zmyslov na detekovanie orientačných bodov a podobne. 
Cieľom je dosiahnuť nezávislosť od sprievodcu a schopnosť pohybovať sa v priestore samostatne. 
V súvise s VP je POSP nevyhnutná nielen na orientáciu a mobilitu ŤZP, ale aj na správnu spoluprácu 
s VP.  V tíme VP - zrakovo postihnutý človek je človek navigátorom a VP operátorom, ktorý realizuje 
zadané pokyny. Aby človek vedel určiť, kedy a aký pokyn má psovi zadať, je potřebné, aby mal prehľad o 
priestore, v ktorom sa nachádza. 
Inštruktor mobility = osoba vzdelaná v oblasti priestorovej orientácie a samostatného pohybu s 
ukončeným magisterským titulom alebo certifikátom (podľa požiadaviek jednotlivých krajín), ktorej 
úlohou je realizovať výuku POSP pre osobu so zrakovým postihnutím. 
Inštruktor mobilty s vodiacim psom = osoba vzdelaná v oblasti priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu a následné školená ako inštruktor s vodiacim psom, čo je zväčša 3 ročný proces (podľa 
požiadaviek jednotlivých krajín) na dosiahnutie kvalifikácie inštruktor mobility s vodiacim psom. Úlohou 
inštruktora mobility s vodiacim psom  je posúdiť žiadateľa o VP, realizovať výuku žiadateľa o VP pri 
zácviku alebo dodatočnú výuku majiteľa VP podľa jeho  potrieb. Inštruktorom mobility s VP sa može stať 
tréner VP, ktorý absolvuje vzdelávanie v oblasti POSP, alebo inštruktor POSP, ktorý absolvuje 
vzdelávanie v oblasti výcviku VP.  
ŤZP = ťažké zdravotné postihnutie. 
IGDF = International Guide Dog Federation, medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov. 
Zácvik s VP = zaškolenie žiadateľa s VP. Žiadatelia nie sú edukovaní v téme kynológie a zväčša nemajú 
žiadne skúsenosti so spolužitím so psom. Žiadateľ pri zácviku získa  zručnosti a informácie potrebné na 
efektívne využívanie VP  a udržania jeho dobrej fyzickej a psychickej kondície. Zručnosti sa týkajú 
starostlivosti o psa bez zrakovej kontroly, komunikácie s ním a úkonov pri samom vodení. Informácie sa 
týkajú špecifík konkrétneho psa, jeho povahy, základov etológie, prejavov najčastejších chorôb 
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a podobne. Súčasťou zácviku je aj nácvik trás v mieste  bydliska žiadateľa, ktoré bude so psom 
pravidelne používať.  
Welfare  psa =  pohoda, blaho, starostlivosť či dobré podmienky zvierat z hľadiska ochrany zvierat pred 
nevhodným alebo krutým zaobchádzaním. 
Trénig naslepo = chôdza so psom bez zrakovej kontroly trénera . Tréner má na očiach nepriehľadné 
okuliare, čím simuluje stratu zraku. V týchto prípadoch je prítomný aj ďalší kolega tréner alebo 
inštruktor, ktorý naviguje  pracujúcu dvojicu. Kolega, ktorý naviguje, sprostredkuje informáciu 
o požadovanom smere alebo cviku trénerovi VP a ten následne zadá pokyn psovi na splnenie pokynu. 
Táto forma tréningu je prípravou psa na jeho spoluprácu s nevidiacou osobou. 
AUVA  =   Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Všeobecná úrazová poisťovňa). 
NDIS =  National Disability Insurance Scheme (Národný systém poistenia pre prípad zdravotného 
postihnutia v Austrálii). 
NDIA -= National Disability Insurance Agency (Národná agentúra poistenia pre prípad zdravotného 
postihnutia v Austrílii je vykonávacím oddelením NDIS). 
Dogsitting = dlhodobejšie umiestnenie vodiaceho psa u náhradného opatrovateľa napríklad v prípade 
dovolenky nevhodnej pre psa, pri chorobe, operácii a podobne. 
Guide dogs Australia = organizácia, ktorá zabezpečuje bezplatné služby pre osoby s ťažkým zrakovým 
postihnutím v každej oblasti ich potrieb. V rámci vodiacich psov sa sústreďujú na pomoc pri procese 
získania vodiaceho psa. V prípade, že žiadateľ má na psa nárok, pomôžu proces zefektívniť a v prípade, 
že žiadateľ nespĺňa podmienky nároku, financuje organizácia psa z darov. 
RSPCA =  nezisková organizácia, ktorá zvieratám poskytuje starostlivosť a prístrešok v prípade núdze -  
ekvivalent útulku v SR. 
Dysplázia lakťových (DLK) a bedrových kĺbov (DBK) = ochorenie, ktoré spôsobuje  krívanie rôzneho 
stupňa hrudníkových a bedrových končatín, nestabilitu pri pohybe,  zníženie rozsahu pohybu lakťového 
a bedrového kĺbu, rýchlu únavu a časté odpočívanie počas aktivity, namáhavé vstávanie a náročné prvé 
kroky po postavení sa a atrofiu svalov v neskorších štádiách. 
Penn Hip metóda vyšetrenia bedrového kĺbu psa = alternatíva alebo doplnenie röntgenologického 
vyšetrenia  bedrového kĺbu, ktorého výsledkom sú iné, ale rovnako dôležité parametre určenia vývoja 
bedrového kĺbu. 
Program výchovy = proces výchovy šteňaťa od veku 8 týždňov do 15 mesiacov, keď je pes umiestnený 
do bežnej rodiny, aby sa socializoval. 
Klasické podmieňovanie = správanie vyvolané a kontrolované tým, čo mu predchádza 
Operačné podmieňovanie = posilnenie, zviera prispôsobí správanie jeho dôsledkom - zviera bolo za 
určitý úkon odmenené (potravou) 
Vodič/rukoväť  = rúčka pripevnená na postroji psa, ktorá sa (ideálne) pohybuje iba vertikálnym smerom 
a ktorej sa majiteľ drží, aby ho VP mohol vodiť. Vodič/rukoväť má mať takú dĺžku, aby umožňoval 
majiteľovi VP kráčať v pozícii pri zadných nohách psa. 
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1. Úvod 
 

Téma vodiacich psov (ďalej len VP) je v Slovenskej republike (ďalej len SR)  ako samostatná 
téma pomerne mladá a datuje sa od roku 1993, teda rok po  rozdelení federálneho štátu 
Československo na samostatné štáty Česká republika a Slovenská republika.  (ďalej len ČR a SR). 
V uvedenom roku bol v SR zahájený samostatný výcvik vodiacich psov a jeho história do roku 2020 je 
teda iba 17 ročná. Pred rokom 1993, v období spoločného štátu čechov a slovákov, bol výcvik vodiacich 
psov sústredený v hlavnom meste spoločného štátu, v Prahe. Pre porovnanie s medzinárodnou 
situáciou bola vo svete táto téma  aktuálna od konca prvej svetovej vojny, kedy boli VP poskytované 
vojenským veteránom, ktorí mali v dôsledku bojov poškodený zrak alebo o zrak prišli. História a s tým 
súvisiace poznatky v problematike VP vo svete  sú z tohto dôvodu neporovnateľné. Česká republika, 
Nemecko, Rakúsko a Austrália patria k štátom s nepomerne dlhšou  históriou výcviku VP oproti SR. 
História výcviku so sebou, samozrejme, prináša aj legislatívne predpisy a procesy súvisiace s VP. 
Z dôvodu dlhej histórie problematiky výcviku VP boli vybrané organizácie z uvedených štátov oslovené 
Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy na spoluprácu v rámci projektu Tvorba a optimalizácia 
lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých.  

Štúdia sa zaoberá najdôležitejšími témami v problematike VP v súvislosti s legislatívou, a teda 
prístupom orgánov štátnej správy k tejto téme.  Podrobná analýza vybraných tém bola realizovaná 
prostredníctvom zahraničných expertov  v štátoch ČR, Nemecko, Rakúsko a Austrália. Vybrané otázky 
boli taktiež smerované na 15 spriatelených organizácií, ktoré sa zaoberajú výcvikom VP. Uvedené 
organizácie sa nevenovali podrobnej analýze, ako tomu bolo u zahraničných expertov, ale informáciami  
prispeli do vyhodnotenia jednotlivých tematických celkov.  

Prvá téma „VP v legislatíve“ obsahuje informácie ako, a či vôbec je VP definovvaný v rámci 
legistatívnych noriem. Definovanie VP v legislatíve je veľmi dôležité, keďže je určujúce pre jeho 
postavenie a práva, ktoré VP zo  spoločenského, sociálneho alebo zdravotníckeho statusu prisluchajú, 
podľa toho v rámci  akej oblasti je v konkrétnom štáte VP zadefinovaný.   

Druhá téma „Financovanie vodiaceho psa, výdavkov  s ním spojených a definovanie majiteľa 
vodiaceho psa“ má za cieľ získať informácie o spôsobe financovanie VP a pomenovať subjekty 
investorov. Ďalej sa venuje analýze poskytovania finančnej podpory pre potreby VP počas jeho 
pracovného života, prípadne aj po ukončení služby, ako krmivo, veterinárne ošetrenia, výstroj psa 
a podobne. V poslednej časti tejto témy sú uvedené možnosti z praxe, ktoré uvádzajú, kto z fyzických či 
právnických osôb podieľajúcich sa na procese výcviku a odovzdania VP je v rôznych štátoch  majiteľom 
VP 

V bode 4 sa štúdia zaoberá procesom, ktorý vedie k poskytnutiu VP. Proces je závislý od inštitútu  
platiteľa, teda právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá poskytne príspevok na kúpu alebo uhradí kúpnu 
cenu za VP. Podľa tejto skutočnosti sú nastavené administratívne úkony, ako podávanie žiadosti o VP, 
posúdenie žiadosti, podklady potrebné k posúdeniu a podobne. Tejto téme sa štúdia venuje z  dôvodu 
nášho názoru, že platiteľ alebo poskytovateľ príspevku na kúpu VP by rozhodne mal mať pod kontrolou 
prostriedky vynaložené týmto spôsobom, a teda by mal mať pod kontrolou kvalitu, funkčnosť a efektivitu 
pomôcky, na ktorú boli prostriedky vynaložené.  

Bod 5 následne úzko súvisí s bodom 4 a jeho cieľom je analyzovať konkrétne požiadavky na 
zdravotné, povahové a iné kritériá, ktoré by mali byť požadované v prípade VP. Kritériá sa samozrejme 



               
 

 
 

 7 
 

odvíjajú aj od ceny VP definovanej v jednotlivých štátoch. Základné kritériá, ktoré priamo ovplyvňujú 
výkon alebo welfare psa, by mali byť v každom prípade jasne zadefinované a požadované 
poskytovateľom príspevku na kúpu VP. V opačnom prípade je zdravie a povaha psa výhradne na 
posúdení dodávateľa, čo nevidíme ako ideálne riešenie z dôvodu možného negatívneho dopadu na 
osobu s ťažkým zrakovým postihnutím ako konečného majiteľa VP. Chronické ochorenie, genetická 
predispozícia, vývojová chyba či nevhodné správanie psa, napríklad agresia, sú s  prácou VP 
nezlučiteľné a zákonite budú viesť k jeho znefunkčneniu. 

Bod 6 sa  zaoberá otázkou kritérií na dodávateľov VP. Na túto tému bolo iniciovaných veľa 
diskusií a názory sú veľmi rôzne od nulovej požiadavky na dodávateľa až po prvostupňové preverenie VP 
a jeho trénera pred komisiou, pričom uvedené preverenie je podmienkou pre pokračovanie v procese 
odovzdania VP osobe  so zrakovým postihnutím.  

Bod 7 sa zaoberá kritériami pre žiadateľa o VP. Je potrebné vysvetliť, že názor verejnosti a aj 
väčšiny osôb so zrakovým postihnutím v čase získavania prvotných informácií o VP je taký, že VP je 
odovzdaný ako „hotový produkt“ a bude sa tak správať. Tento názor je negovaný v každej publikácii o VP 
a je potrebné si uvedomiť, že práca VP je vlastne spolupráca s osobou so zrakovým postihnutím a tieto 
dve zúčastnené strany nie je možné od seba oddeliť. Bez aktívnej a kompetentnej účasti   človeka na 
vodení nie je možné, aby pes sám aktívne a kompetentne vodil. Preto je nutné venovať pozornosť nielen 
výcviku a zručnostiam VP, ale aj výcviku a zručnostiam osoby, ktorá bude VP používať. 

Bod 8 sa zaoberá kvantitatívnou a kvalitatívnou stránkou zácviku osoby so zrakovým postihnutím 
s VP, čo je proces odovzdávania psa do užívania. Dodávateľ oboznamuje žiadateľa o VP so 
starostlivosťou o psa, jeho osobnosťou, všetkými zručnosťami psa, prvkami motivácie, rozpoznaním 
stresu u psa a jeho menežovaním, poskytovaním podpory psovi v situáciách, keď je to potrebné, 
a uskutočňuje praktické nácviky trás, ktoré bude žiadateľ o psa využívať. 

V bode 9 sa štúdia venuje právnemu vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom a úprave 
jednotlivých práv a povinností, keďže ide o „živú „pomôcku“. 

Bod 10 sa zaoberá pracovnými zručnosťami VP a spôsobu ich preverenia pred začiatkom 
spolupráce so zrakovo postihnutou osobou.  

Výsledky prieskumu boli spracované do grafov. Informácie od zahraničných expertov boli  
porovnané s legislatívou SR a následne boli vyselektované pozitívne aspekty zo zahraničnej praxe, ktoré 
by mohli slúžiť ako príklad alebo priamo model na zlepšenie situácie v problematike VP v SR. 

.   
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2. Vodiaci pes  v legislatíve  
 

Česká republika 
V Českej republike je definovaný  VP ako osobitná pomôcka1  pre ťažko zrakovo postihnutých ľudí 

a príslušné ustanovenia má v pôsobnosti Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR. Súčasné predpisy 
nadväzujú na predchádzajúce zákony, ktoré ale taktiež kategorizovali VP ako kompenzačnú alebo 
osobitnú pomôcku, a to už od 60. rokov minulého storočia. osobitnými pomôckami sú pritom všetky 
pomôcky, ktoré kompenzujú dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia. 

V legislatíve ČR je iba VP definovaný ako osobitná pomôcka tohto typu a  pri iných typoch 
zdravotného postihnutia, pri ktorých vzniká nárok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, sa 
neuvádza  pes ako jedna z možností kompenzácie, ako je to spravidla v iných krajinách. V praxi to 
znamená, že v českej legislatíve je možnosť získať príspevok na kúpu iba v prípade VP, ale nie na psa so 
špeciálnym výcvikom určeného na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pri iných typoch 
zdravotného postihnutia, ako je telesné, sluchové alebo iné ťažké zdravotné postihnutie.  

Zaradenie VP medzi kompenzačné pomôcky vytvára v ČR priestor pre možnosť opierať sa  
o uvedené pri tvorbe prístupových práv pre ŤZP, ktoré sprevádza VP a ktoré nie sú v ČR explicitne 
definované.  Možnosť zlepšenia situácie v definovaní prístupových práv pre  VP poskytuje zákonná 
definícia VP ako „osobitnej pomôcky“, ktorá má  byť neoddeliteľnou súčasťou nevidiaceho a mal by tak 
byť vnímaný pri vstupe do verejných priestorov aj v rámci cestovania. 

 
Nemecko 

V Nemecku je VP definovaný ako pomôcka na zabezpečenie základných potrieb osoby s ŤZP v 
zmysle zákonného zdravotného poistenia2. 

VP je bližšie definovaný  v zozname pomôcok pre nevidiacich a jeho podrobný účel a podmienky 
pre nasadenie do práce špecifikuje  dokument „Vyhlásenie najvyššieho združenia  zdravotných 
poisťovní“3, ktorý podrobne definuje všetky ostatné  pomôcky pre nevidiacich, ich účel a podmienky, 
ktoré majú spĺňať.   V  Nemecku je teda problematika VP v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, 
ktorého výkonnými zložkami sú zdravotné poisťovne. V Nemecku má VP zatiaľ  ako jediný zo psov so 
špeciálnym výcvikom postavenie zdravotnej pomôcky, ktorú hradia zdravotné poisťovne. Ostatné psy 
majú výsady v oblasti prístupových práv, môžu teda vstupovať do priestorov, kam psy ako domáce 
zvieratá vstupovať nesmú, ale nie je na ne možné získať štátnu podporu pri financovaní nákladov. 
Právne postavenie ostatných psov so špeciálnym výcvikom, určeným osobám s iným ťažkým zdravotným 
postihnutím, ako zrakovým postihnutím, je nejednotné a opiera sa o niekoľko legislatívnych predpisov, 
v ktorých nie je ich prístupové právo explicitné, ale prístupové práva sa opierajú iba o všeobecný zákaz 
diskriminácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nevyhnutnosť používania špecifickej 
kompenzačnej pomôcky, ako je pes so špeciálnym výcvikom.  

                                                 
1 ustanovenie § 2 bod b) zákona 329/2011 Sb. o poskytovaní dávek se zdravotním postižením a o změne souvisejícich 
zákonů a ustanovenie podľa Prílohy č.1 část II bod 2 písm. a) k vyhlášce č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
2 ustanovenie § 33 SGB V 
3 Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassenustanovenie GKV  Spitzenverband   Produktgruppe 07 
„Blindenhilfsmittel“ 
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Rakúsko 

V Rakúsku je VP definovaný  pod názvom „asistenčný pes“ spoločne s ostatnými psami, ktoré 
kompenzujú dôsledky zdravotného postihnutia. Táto skupina obsahuje celú škálu psov od vodiacich, 
asistenčných, signálnych, až po psov určených na prekonanie dôsledkov posttraumatickej stresovej 
poruchy, rôznych psychických porúch a disfunkcií, ako agorafobia (úzkostná porucha s možnosťou 
panických atakov), a ďalšie choriby, ktoré vyúsťujú do záchvatov, narkolepsie (porucha spánku) 
a podobne.  Rakúsko je jedným z mála štátov s takým širokým portfóliom ponuky psích pomocníkov 
v rámci štátnej podpory. Asistenčný pes je v Spolkovom zákone o osobách zo zdravotným postihnutím 
definovaný ako pes, ktorý je  určený na poskytovanie pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím4. 
Asistenčné psy by sa mali používať na účely rozširovania sebaurčenia a účasti ľudí so zdravotným 
postihnutím vo všetkých oblastiach života a mali by žiť trvalo s dotknutou osobou. Okrem toho 
významne prispievajú ku komunikácii a odstraňovaniu spoločenských bariér. 

V uvedenej kategórii „asistenčné psy“ sú definované vodiace psy, signálne psy (pre sluchovo 
postihnuté osoby) a služobné psy (všetky ostatné psy poskytujúce pomoc ťažko zdravotne postihnutým 
osobám). 

Súčasná komplexná kategorizácia pre všetky typy psov určených na poskytovanie pomoci 
osobám s ŤZP je v platnosti iba od roku 2014. Do tohto dátumu bola legislatíva viac-menej naklonená 
iba vodiacim psom a  bola v platnosti od roku 1999. Ostatné psy so špeciálnym výcvikom mali síce 
v spoločnosti svoje postavenie a určitý status, ale ich možnosti pri prístupových právach boli 
obmedzené, pretože sa realizovali na princípe ľudskej empatie, a nie legislatívnych predpisov. 

Rakúsko sa pri zmene inšpirovalo legislatívou EU, kde právne predpisy týkajúce sa napríklad 
leteckej prepravy  zahŕňajú nielen vodiace psy pre nevidiacich, ale všetky ostatné psy, ktoré pomáhajú 
ľuďom so širokým spektrom zdravotných postihnutí. Definuje ich ako „asistenčné psy“ a plnohodnotne  
ich zahŕňa do legislatívy. 

 
Austrália 

V Austrálii nie je VP definovaný v zákone samostatne.  Zákon o diskriminácii5 na základe 
zdravotného postihnutia obsahuje všeobecnú definíciu asistenčného zvieraťa, nie výhradne 
asistenčného psa.  Zviera je považované za asistenčné zviera, ak je: 

 
a. trénované na asistenciu osobe so zdravotným postihnutím, aby uľavilo od tohto postihnutia  

b. spĺňa hygienické štandardy a štandardy správania vhodné pre zviera na verejných priestranstvách. 

Žiadna ďalšia bližšia špecifikácia asistenčného zvieraťa nie je v legislatíve Austrálie prezentovaná.  

 
Boli vykonané neúspešné podania návrhov austrálskej vláde na zúženie definície zo 

všeobecného označenia „zvieratá“ na (a)„psy“, (b) povolenie  realizácie tréningov iba  akreditovaným 
organizáciám a (c) poskytovanie vycvičených psov iba  osobe, ktorá bola označená konkrétnym 
odborníkom ako zdravotne postihnutá a ktorá bude  mať funkčný úžitok z použitia asistenčného psa. 

                                                 
4 ustanovenie § 39a Bundesbehindertengesetz 
5 ustanovenie The Australian Government Disability Discrimination Act 1992,  Appendix 1 
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2.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky 
 
Slovenská legislatíva definuje VP ako „psa so špeciálnym výcvikom“6 v skupine spolu s inak 

špeciálne vycvičenými psami. Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes  (pre osobu so zrakovým  
postihnutím), asistenčný pes (pre osobu s telesným postihnutím) a signálny pes (pre osobu so 
sluchovým postihnutím). Definícia psa so špeciálnym výcvikom nie je striktne vymedzená výhradne pre 
dané postihnutia a neobmedzuje právo osobe s iným typom postihnutia získať psa so špeciálnym 
výcvikom. Iný typ postihnutia nie je v definícii explicitne uvedený, ale ani odmietaný a definícia je  
v tomto znení: 

Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové 
postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri 
samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.  

Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné 
postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri 
prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri 
privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva.  

Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové 
postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä 
signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a 
volanie mena sluchovo postihnutého.  

Slovensko je  v definovaní VP  pred Austráliou, ktorá ho nemá definovaného v legislatíve vôbec, 
Nemeckom a Českom, pretože do definície zahŕňa aj asistenčné a signálne psy s pomenovaním „psy so 
špeciálnym výcvikom“. Rakúsko je v tomto prípade lídrom a je príkladom dobrej praxe pre mnoho krajín, 
keďže portfólio psov pre ŤZP je komplexné a psy vo všetkých pomáhajúcich činnostiach 
disponujú rovnakými právami a povinnosťami v súvislosti s legislatívou.  

 

2.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia  
 

Podľa nášho názoru je  zákonná úprava, ku ktorej pristúpilo Rakúsko pozitívna a prínosná. 
Portfólio psov so špeciálnym výcvikom, ktoré má Rakúsko zakotvené v legislatíve, explicitne definuje  
psy pre špecifické potreby ľudí so zdravotným postihnutím a obsiahne nielen všetky typy ťažkého 
zdravotného postihnutia, pri ktorých je pes kompenzačnou pomôckou, na akú je verejnosť zvyknutá, ale 
obsiahne aj choroby a ich dôsledky, pri ktorých môže pes účinne pomáhať aj ľuďom, ktorí nemajú pre 
verejnosť viditeľné zdravotné markery, hoci ich choroba môže byť pre nich nebezpečná napríklad pri 
narkolepsii (poruche spánku) alebo epilepsii.  
 

                                                 
6 ustanovenie § 25 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Graf č.1. 
Pre účely prieskumu bolo okrem štyroch zahraničných expertov oslovených aj 15 ďalších organizácií, 
ktoré sa venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, 
Fínsko Hong Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA - Kalifornia, USA – New 
York. Celkový počet respondentov je 19. Počet odpovedí: 19 
Otázka: Je vo vašej krajine VP definovaný v zákone? 

 

 
 
 

3. Financovanie vodiaceho psa, výdavkov s ním spojených a definovanie majiteľa 
vodiaceho psa 

 
Česká republika 

Príspevok na kúpu VP je vyplácaný Úradmi práce podľa miesta bydliska žiadateľa. Žiadosť 
vybavujú kontaktné pracoviská, oddelenie dávok pre osoby so zdravotným postihnutím. Výška príspevku 
na kúpu VP 7 sa v Českej republike pohybuje v rozmedzí 210 000 – 230 000 Kč. Pri aktuálnom kurze je 
to suma 8 317 – 9 109 eur. 

Finančná Sspoluúčasť na úhrade pomôcky je pevne určená a tvorí 10% z celkovej sumy. 
V prípade preukázania absencie zdrojov potrebných na spoluúčasť a zároveň s prihliadnutím na mieru 
využitia osobitnej pomôcky, môže úrad spoluúčasť znížiť, najmenej však na sumu 1000 Kč (36,63 eur). 
Väčšina dodávateľov VP v ČR rieši  povinnú 10% spoluúčasť žiadateľa na vlastné náklady. 

                                                 
7  ustanovenie  § 10, bod 3 a 4 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů 
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V prípade, že sa zakúpené osobitné pomôcky nevyužívajú, je potrebné vrátiť ich Úradu práce, 
ktorý na ich kúpu poskytol príspevok.  VP  má výnimku zo zákonnej povinnosti vrátiť nefunkčnú alebo 
nevyužívanú zvláštnu pomôcku, na ktorú bol poskytnutý príspevok na kúpu. Osoba, ktorá používa VP 
a bol jej poskytnutý príspevok na kúpu, nie je povinná psa vrátiť, ak v priebehu do 60 mesiacov od kúpy 
pes uhynie alebo stratí svoje zručnosti z dôvodu úrazu či choroby, čo preukazuje veterinárne potvrdenie.  

V Českej republike nie sú majiteľom VP poskytované príspevky na krmivo pre VP ani na zdravotnú 
starostlivosť o neho. Všetky náklady súvisiace so starostlivosťou o  psa idú na ťarchu jeho majiteľa. 
Príspevok na krmivo v ČR existoval, ale koncom roka 2011 bol zrušený  a nahradený iným príspevkom 
a to  príspevkom na mobilitu. Tento príspevok však  s užívaním VP nesúvisí a rozsah jeho zákonného 
využitia neumožňuje majiteľom VP uplatňovať ho na financovanie krmiva pre VP, hoci VP slúži práve na 
kompenzáciu v oblasti orientácie a mobility.  V praxi často samí dodávatelia VP poskytujú  svojim 
klientom krmivo za priaznivejšie ceny, keďže sú si vedomí zdravotných dopadov pri  nekvalitnom 
kŕmení. V ČR nie je pri posudzovaní oprávnenosti na poskytnutie príspevku na kúpu VP relevantný 
príjem žiadateľa o vodiaceho psa ani jeho majetkové pomery. Posudzovanie oprávnenosti sa týka 
výhradne potrieb žiadateľa používať takúto kompenzačnú pomôcku v súvislosti s mobilitou. Pre 
posudzovanie nie je relevantný ani vek žiadateľa. 

Majiteľom VP je osoba so zrakovým postihnutím, ktorej bol poskytnutý príspevok na kúpu psa. Za 
psa a jeho konanie je teda v plnej miere zodpovedný majiteľ. 

Problém môže nastať vtedy, ak sa majiteľ o psa nestará v súlade s jeho potrebami, alebo ho 
dokonca týra. V tomto prípade nemá dodávateľ možnosť urobiť nápravu.  Jediným riešením v prípade 
zlého zaobchádzania so psom je podať podnet v zmysle zákona na ochranu zvierat 8. 

 
Nemecko  

V Nemecku je VP definovaný ako zdravotná  pomôcka 9  a jeho kúpu uhrádzajú v najvyššej miere 
jednotlivé  zdravotné poisťovne. V Nemecku nie je relevantný iba dôsledok straty zraku, ale posudzuje 
sa aj príčina straty zraku a s tým súvisace možnosti financovania VP.  V prípade, že k strate zraku 
prichádza  z dôvodu úrazu, kúpu vodiaceho psa sčasti uhrádzajú aj úrazové poisťovne v spoluúčasti 
ostatných inštitúcií. Možnosť získať finančné prostriedky na kúpu VP  ponúkajú aj  profesijné  združenia 
(podľa toho, v akom odvetví pracovala osoba, ktorá potrebuje pomoc VP), úrady sociálneho 
zabezpečenia, dôchodkové úrady (napríklad v súvislosti odškodnenia obete vojny, obete násilia), 
nadácie a sám zrakovo postihnutý človek. Náklady je možné hradiť z poisťovní a z profesijných združení 
iba v prípade, že postihnutá osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok. Nárok preveruje zdravotná 
poisťovňa.  

Výška príspevku na VP nie je pevne stanovená,  je v kompetencii poisťovní rozhodnúť o výške 
príspevku po predložení cenovej kalkulácie od dodávateľa VP.  Dodávatelia VP v Nemecku si 
neposkytujú navzájom informácie o cenových ponukách, ktoré predkladajú zdravotným poisťovniam. 
Máme informácie, že cenové ponuky sa pohybujú medzi 17 000 až 27 000 eur, pričom jednotlivé 
cenové ponuky sú konkurenčné a nezverejňujú sa. Cenové ponuky sú kalkulované na jednotlivé položky 
ako krmivo, nákup alebo iný spôsob nadobudnutia psa, veterinárne ošetrenia a podobne.  V prípade, že 
zdravotná poisťovňa odmietne akceptovať cenovú ponuku dodávateľa, ktorého si žiadateľ o psa vybral, 

                                                 
8  ustanovenia zákona č. 246/1992 Sb. České národní rady na ochranu zvířat proti týrání  
9 ustanovenie § 33 SGB V. (Sozialgesetzbuch V. 
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je žiadateľ nútený vybrať si iného, lacnejšieho dodávateľa alebo sa pokúsiť psa dofinancovať z vlastných 
alebo externých zdrojov. Posledná možnosť je, aby žiadateľ o VP ako poistenec na základe odmietnutia 
cenovej ponuky od vybraného dodávateľa zmenil zdravotnú poisťovňu. 

Zdravotná poisťovňa hradí poistencovi zo zákonného zdravotného poistenia v rámci zákona 10 aj 
pravidelné náklady na  starostlivosť o VP (sú to náklady nutné pre udržanie dobrého zdravotného stavu 
psa ako náklady na krmivo, vnútorné a vonkajšie protiparazitárne prípravky, povinné očkovania 
a podobne). 

Náklady, ktoré sú nepravidelné, ako napríklad nový postroj pre VP, potvrdenie od veterinárneho 
lekára, znalecké posudky a podobne uhrádza poisťovňa ako jednorazové úhrady v nevyhnutnom 
rozsahu 11. 

V Nemecku je na krmivo pre VP zdravotnými poisťovňami  poskytovaná paušálna suma 177 eur. 
Tento príspevok je účelovo viazaný a poskytovaný výhradne na stravu VP. Výdavky na krmivo sú 
súčasťou zákonného zdravotného poistenia poistenca, v tomto prípade osoby so zrakovým postihnutím, 
ktorá používa VP 12 . 

V Nemecku  nie je pri posudzovanií oprávnenosti na poskytnutie príspevku na kúpu VP 
relevantný príjem žiadateľa o vodiaceho psa ani jeho majetkové pomery. Posudzovanie oprávnenosti sa 
týka výhradne potrieb žiadateľa používať takúto kompenzačnú pomôcku v súvislosti s mobilitou. 
V Nemecku takisto nie je stanovená veková hranica žiadateľa, pri ktorej prekročení by nevznikol nárok 
na VP. 

V Nemecku existujú 3 modely vlastníctva VP: 
 

1. Vlastníkom je zdravotná poisťovňa, ktorá psa uhradila dodávateľovi VP, osoba so zrakovým 

postihnutím je držiteľom VP - najčastejší model 13. 

2. Vlastníkom je osoba so zrakovým postihnutím (po prevode vlastníckych práv od zdravotnej poisťovne, 

ktorá psa uhradila dodávateľovi VP) 

3. Lízingový  model:  vlastníkom zostáva organizácia, ktorá VP dodáva, alebo nadácia; osoba so 

zrakovým postihnutím je držiteľom, lízing hradí zdravotná poisťovňa (v Nemecku veľmi zriedkavé, časté 

vo Švajčiarsku). 

 
Rakúsko 

Vzhľadom na vysoké nároky na VP v Rakúsku, pokiaľ ide o zdravie, povahu aj povinnosť 
absolvovania náročnej skúšky vodiaceho psa, je cena VP zodpovedajúcim spôsobom vysoká. V 
súčasnosti sa pohybuje okolo 38 000 až 40 000 eur. Verejné financovanie je zvyčajne rozdelené medzi  
niekoľkými orgánmi: Ministerstvo sociálnych vecí, sociálne fondy, jednotlivé krajské alebo okresné 

                                                 
10 ustanovenie §33 SGB V. (Sozialgesetzbuch V.) 
11 ustanovenia BVG –§ 14 (Bundesversorgungsgesetz) 
12 ustanovenia BVG –§ 14 (Bundesversorgungsgesetz) 
13 V Nemecku je veľmi komplikovaný vzťah medzi vlastníkom veci a držiteľom veci a tieto osoby nemusia byť totožné: 
https://praxistipps.focus.de/unterschied-besitz-und-eigentum-eine-erklaerung_100901  
Zjednodušene povedané,v nemeckom právnom systéme je vlastník ten, kto za vec zaplatil a dokumentácia k veci je vedená 
na jeho meno a držiteľ je ten, ktorý vec realne využíva v súvislosti s jej účelom  a stará sa o ňu. 

https://praxistipps.focus.de/unterschied-besitz-und-eigentum-eine-erklaerung_100901
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úrady, penzijné pripoistenie. V Rakúsku takisto ako v Nemecku nie je posudzovaný iba samotný 
zdravotný stav, v tomto prípade čiastočná alebo úplná strata zraku, ale je posudzovaná aj príčina.  
Ľuďom v pracovnom procese, ktorí prišli o zrak alebo ho majú vážne poškodený a potrebujú VP ako 
pomôcku, poskytuje štát až 30 000 EUR, dôchodcom a nepracujúcim ľuďom môžu byť poskytnuté 
granty zo sociálneho fondu až do výšky 6 000 eur. Existuje aj takzvaná podpora po pracovných úrazoch 
pre vojakov vo výslužbe, ktorú poskytuje poisťovňa AUVA v prípade, že by išlo o stratu zraku pri výkone 
vojenskej služby. Zvyšok financovania zvyčajne poskytujú nadácie a sponzori, takže financovanie je 
možné získať z vonkajších zdrojov a sami zrakovo postihnutí  nemusia prispievať na nákup VP.  

V Rakúsku, ako je vyššie uvedené, platí teda zásada príčiny, čo znamená, že príslušné dávky 
závisia od príčiny zdravotného postihnutia (napr. pracovný úraz alebo úraz vo voľnom čase), nie od 
následkov úrazu. S cieľom zabezpečiť rovnaké služby a podporu osobám s rovnakými dôsledkami 
ťažkého zdravotného postihnutia bez ohľadu na príčiny v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím by sa táto zásada mala zmeniť, v Rakúsku sa to neočakáva v krátkom časovom 
horizonte. 

V Rakúsku nie je poskytovaný príspevok na krmivo alebo na akékoľvek iné výdavky spojené so 
starostlivosťou o VP. Všetky výdavky na psa  znáša výhradne jeho majiteľ. Náklady na VP je však možné 
odpisovať z daní. V Rakúsku takisto nie je pri posudzovaní oprávnenosti na poskytnutie príspevku na 
kúpu VP relevantný príjem žiadateľa ani jeho majetkové pomery a  posudzovanie oprávnenosti sa týka 
výhradne potrieb žiadateľa používať takúto kompenzačnú pomôcku v súvislosti s mobilitou. V Rakúsku 
sa neposudzuje vek klienta ako relevantný údaj pre vybavenie žiadosti o úhradu kúpy VP zdravotnými 
poisťovňami. 

Vlastníkom VP v Rakúsku je osoba so zrakovým postihnutím. Dodávatelia  pokladajú tento model 
za správny z hľadiska zodpovednosti majiteľa za  konanie psa  v plnej miere.  Ak by vlastník a držiteľ 
neboli jedna a tá istá osoba a VP by spôsobil škodu, právne dôsledky konania psa by sa vyvodzovali voči  
osobe vlastníka, a nie voči osobe držiteľa, ktorá vodiaceho psa používa. (Vlastník a držiteľ nemusia byť 
totožné osoby rovnako ako v Nemecku). Posudzovanie by bolo sporné najmä v prípade, že by 
medzi vlastníkom a držiteľom neexistovala zmluva s jasne definovanými právami a povinnosťami voči 
sebe navzájom aj voči VP.  

 
Austrália 

Jediný poskytovaný príspevok na VP je prostredníctvom NDIS 14. Zákon o NDIS upravuje 
fungovanie celej tejto schémy.  Príspevok z NDIS je poskytovaný ľuďom so stredne ťažkým až ťažkým 
zdravotným postihnutím. Aby mohol byť príspevok na VP poskytnutý, musia záujemci o  psa absolvovať 
posudzovanie, ktoré vykonáva “NDIS poradca” a musí byť  vytvorený plán pomoci na integráciu, ktorého 
súčasťou je aj VP. “NDIS poradcovia” sú väčšinou všeobecní rehabilitační pracovníci, ktorí dostačujúco 
nerozumejú potrebám nevidiacich. NDIS príspevok môže byť poskytnutý len osobám mladším ako 65 
rokov (v čase posudzovania žiadosti), ale ak sa im tento príspevok poskytuje na ich prvý plán, môžu 
príspevok získať aj po dovŕšení 65 rokov t. j. môžu dostať VP aj po dovŕšení stanovenej vekovej hranice 
65 rokov.  Príspevok sa poskytuje na základe cenovej ponuky dodávateľa, ktorého si zo 7 súčasných 
dodávateľov VP  v  Austrálii vyberie zrakovo postihnutá osoba.  

                                                 
14    https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020
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Príspevok je alokovaný podľa časového rozvrhu, ktorý ráta s 5,5 ročným pracovným životom VP. 
Príspevok v súčasnosti zahŕňa nasledujúce položky: 
 príspevok na predbežné a celkové zhodnotenie klienta od inštruktora mobility s VP, odhadom 

AU$1,800 – 1,079 eur 

 výber vhodného klienta a psa, takzvané „spárovanie“, odhadom   AU$ 350 – 210 eur 

 predtréning a tréning s VP, odhadované maximum AU$16,000 – 9597 eur v závislosti či ide o tréning 

v domácom prostredí alebo skupinový pobytový tréning vo výcvikovom centre 

 príspevok na psa v rozhraní AU$35 - 50,000 – 20,993 – 29,990 eur v závislosti od cenovej ponuky 

od dodávateľa VP 

 vybavenie a štartovací balíček, vrátane krmiva, liečenia, poistenia zvieraťa, pelechu na oddych, misky 

na potravu, vodidiel, plášťa do dažďa, postroja s vodičom a pod. odhadom okolo AU$5,000 – 2,999 

eur 

 tréning v domácom prostredí, ak sa prvý tréning konal rezidenčne; odhadované maximum AU$4,000 

– 2,399 eur 

 stretnutie po 1 mesiaci cca AU$800 – 480 eur 

 stretnutie po 3-och mesiacoch cca AU$800 – 480 eur 

 stretnutie po 6-tich mesiacoch cca AU$800 – 480 eur 

 každý rok príležitosť pre vodiaci tím naučiť sa nové trasy alebo vyriešenie nepredpokladaných 

skutočností, ako napr. napadnutie psom a pod. odhadované maximum a pokiaľ je to nutné 

AU$3,300 – 1979 eur 

 každoročné stretnutie cca AU$800 – 480 eur 

 príležitostné stretnutia v 2., 3., 4. a 5. roku - AU$3,300 – 1979 eur  

 každoročné stretnutie za AU$800 – 480 eur  

 krmivo, veterinárne poplatky a príležitostný dogsitting 

Celkovo môže organizácia, ktorá dodala VP, získať za psa AU$65,000 až AU$100,000 / 
38,987eur  - 59,981 eur, počas 5.5 roka.  Všetky náklady musia byť zdokumentované a overené. Klient 
dostáva alebo má hradené  krmivo a hradené má bežné veterinárne poplatky, príležitostný dogsitting  a 
iné bežné náklady.   

Vodiace psy zostávajú vo vlastníctve dodávateľa VP. 
NDIS je nová schéma a stále sa vyvíja. Austrálska vláda má pochybnosti o cene a súvisiacich 

nákladoch na VP platených prostredníctvom NDIS a očakáva sa, že časom sa celý príspevok zníži. 
Očakáva sa, že vláda čoskoro zruší príspevky na položky, ktoré si bežne financuje vlastník psa ako 
domáceho zvieraťa. 

NDIS a vláda nefinancujú iné asistenčné psy okrem VP, NDIS však v súčasnosti financuje 
niektoré položky v súvise so psami pre ľudí s PAS (porucha autistického spektra), signálnymi psami (pre 
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sluchovo postihnutých). Financovanie sa týka krmiva, veterinárnych poplatkov, misiek na potravu, 
plášťov do dažďa, a pod. 

Pred zriadením NDIS v roku 2013 štát ani poisťovacie spoločnosti neposkytovali žiadne  
príspevky  na financovanie VP, ani príspevky majiteľom VP  na vedľajšie náklady. Jedinou výnimkou bol 
príspevok na VP pre veteránov a tých bolo poskytnutých iba niekoľko. Do roku 2013 boli vodiace psy 
financované z darov a záujemca o psa  si musel uhradiť  všetky náklady spojené so psom sám. Väčšina 
dodávateľov VP  v Austrálii  poskytuje klientom spolu s novým vodiacim psom aj štartovací balíček 
(pelech, plášť, postroj, vôdzka, misky na kŕmenie a vrece krmiva). Pokiaľ sa vyskytnú nejaké 
mimoriadne veterinárne výdavky, väčšina dodávateľov VP ich  uhradí. Ak je klient starší ako 65 rokov, 
alebo nespĺňa kritéria na poskytnutie príspevku na VP, pes je hradený z darov a žiadateľovi sa poskytuje 
zdarma.  

V Austrálii k vlastníctvu VP neexistuje právna úprava, ktorá by ho stanovovala. Predpokladá sa, že 
všetci dodávatelia si ponechávajú VP  vo vlastníctve (podľa dostupných informácií tak postupujú všetci 
dodávatelia VP). Keď vláda zaobstará VP prostredníctvom NDIS, úkon sa pokladá za dlhodobú pôžičku. 
Vláda nechce niesť zodpovednosť za záväzky súvisiace s vlastníctvom VP. V prípade sporu by nebolo  
jednoznačné, kto má vlastnícke práva k psovi, pokiaľ tieto skutočnosti dodávateľ nemá jasne 
definované v zmluve so žiadateľom o psa. Organizácia Guide dogs  Australia   nedávno vypracovala 
právne záväznú zmluvu, podľa ktorej vlastníkom zostáva dodávateľ VP a ktorá zároveň upravuje aj 
práva a povinnosti oboch strán – dodávateľa ako vlastníka VP a osoby so zrakovým postihnutím ako 
užívateľa VP. Pred vypracovaním tejto zmluvy boli vystavované rôzne zmluvy, ktoré však neboli právne 
záväzné.   

Domnievame sa, že ponechanie vlastníctva dodávateľom, by malo byť preferovanou alternatívou 
vlastníctva, keďže dáva dodávateľovi väčšiu kontrolu nad následnou starostlivosťou a vzdelávaním, 
a umožňuje mu odobrať psa, ak je zneužívaný, nesprávne používaný alebo odovzdaný niekomu inému 
ako klientovi. Odobratie psa je vždy riskantné vzhľadom na verejnú mienku. V Austrálii sa vyskytol aj 
prípad kedy sa dodávateľ vodiaceho psa obrátil na organizáciu RSPCA   so žiadosťou na odobranie psa,  
ktorý bol týraný. RSPCA nebola schopná v tomto prípade pomôcť, pretože  dokazovanie týrania zvierat je 
veľmi zložité. Prípad sa nakoniec skončil tak, že organizácia presvedčila majiteľa psa o potrebe 
veterinárneho vyšetrenia  a  psa nevrátila s odvolaním sa na jeho zlý zdravotný stav.  

 

3.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky 
 

V Slovenskej republike  je príspevok na kúpu VP poskytovaný v maximálnej výške 7 303 eur15. 
Ďalej je poskytovaný príspevok na výcvik/zácvik s pomôckou v zmysle zákona o peňažnych 
príspevkoch16. Peňažný príspevok na kúpu, výcvik/zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky je 
najviac 8 630,42 eur. Štandardne je dodávateľmi VP požadovaná výška príspeku na zácvik s VP 1200 
eur, čo však nezohľadňuje následné  stretnutia po zácviku za účelom kontroly tímu a ich bezpečnej 

                                                 
15 ustanovenie §31 bod 5 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov / Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 
16 ustanovenie § 26 bod 3 zákona 447/2008 Zb. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/7/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/7/
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práce.  Zácvik s VP je realizovaný v domácom prostredí žiadateľa  a trvá spravidla 7 dní, počas ktorých 
žiadateľ intenzívne pracuje so svojím budúcim VP pod dohľadom inštruktora. V SR je teda možné získať 
za kompletný proces výcviku, odovzdanie VP so zácvikom  a následný celoživotný servis pre majiteľa VP 
8 503 eur.  

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a ich výška závisí aj od výšky príjmu a 
majetku fyzickej osoby s ŤZP. V SR zaniká nárok  na príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky 
v prípade, ak žiadateľov príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je vyšší ako 5-násobok 
aktuálneho životného minima. Do 2-násobku životného minima nemá žiadateľ žiadnu spoluúčasť na 
financovaní VP, do 3-násobku má 5% spoluúčasť, do 4-násobku 10% spoluúčasť, do 5 násobku 20% 
spoluúčasť na financovaní kúpy VP.  

Životné minimum osoby s ŤZP alebo osoby posudzovanej spoločne na účely poskytovania 
príspevkov na kompenzácie je do 30.6.2020 suma alebo úhrn súm: 

 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 

 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 

 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 

Životné minimum dvojice bez detí, pričom jedna osoba je ŤZP, sa  vypočíta zrátaním 210,20 € + 
146,64 € čo predstavuje sumu 356,84 € mesačne. Na príklade možno vidieť, že v prípade spoločného 
príjmu dvojice bez detí, ktorý presiahne sumu 1070,52 €, vznikne osobe s ŤZP povinnosť podieľať sa na 
kúpe vodiaceho psa podielom 5%, čo je pri sume 7 303 eur suma 365,15 eura. Príjem sa zisťuje ako 
priemerný mesačný príjem za posledný kalendárny rok. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa 
neposkytne, ak hodnota majetku osoby s ŤZP prevyšuje sumu 39 833 € 17. Toto pravidlo platí pre 
všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.  

V SR neexistuje veková hranica, po ktorej prekročení by žiadateľ nespĺňal podmienky nároku na 
príspevok na kúpu VP. 

Výška príspevkov na kúpu VP a zácvik žiadateľa so psom, potrebný na správnu a efektívnu 
spoluprácu s VP, nezodpovedajú nákladom, ktoré musí dodávateľ v SR vynaložiť v procese výcviku VP 
a zácviku so žiadateľom s VP. Reálne náklady na spomínaný proces v SR  sú zhruba 20.000 eur pri 
realizovaní vlastného chovu, a to z dôvodu, že nie všetky zvieratá budú vhodné do výcviku či už 
z pohľadu zdravia alebo povahy. Priemerná celosvetová úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí do 50%. To 
znamená, že z počtu narodených zvierat sa stane iba polovica VP, ale starostlivosť je potrebné venovať 
všetkým zvieratám, čím sa náklady zvyšujú. Výdavky spojené s procesom výcviku a odovzdania 
vodiaceho psa žiadateľovi o VP ovplyvňuje napríklad aj to, či dodávateľ VP získava psy do výcviku 
z vlastného chovu, alebo iným spôsobom, napríklad kúpou alebo darovaním od iného subjektu. Celkové 
výdavky taktiež ovplyvňuje vek psa v akom ho organizácia nadobudla. Pri kúpe ročného psa sú výdavky 
neporovnateľne nižšie ako pri kúpe dvojmesačného šteniatka. 

V SR je majiteľom psa osoba so zrakovým postihnutím, ktorej bol poskytnutý príspevok na kúpu 
psa. Vzťahy medzi dodávateľom a osobou so zrakovým postihnutím, ktorá psa využíva, nie sú upravené 

                                                 
17 https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/zistovanie-prijmu-majetku-
kompenzaciu-tzp.html  
 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/zistovanie-prijmu-majetku-kompenzaciu-tzp.html
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/zistovanie-prijmu-majetku-kompenzaciu-tzp.html
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a legislatíva SR nevyžaduje žiadnu formu zmluvy medzi zúčastnenými stranami, ktorá by zahrnovala 
úpravu práv a povonností oboch strán tak, aby chránili kupujúcu osobu so zrakovým postihnutím 
a zároveň umožnili predávajúcemu dohľad nad zdravotným stavom psa a jeho výkonom. Tento stav je 
nevýhodný pre osoby so zrakovým postihnutím v mnohých ohľadoch. Napríklad v prípadoch nekvalitne 
vycvičeného VP je veľmi sporná reklamácia alebo prípadné vrátenie vodiaceho psa a požadovanie 
náhrady, alebo vrátenie peňazí.  Rovnako je to v prípadoch zlého zdravotného stavu psa, o ktorom 
dodávateľ mal informácie, keďže tréning trvá minimálne 6 mesiacov, ale informácie o zdravotnom stave 
neposkytol kupujúcej osobe so zrakovým postihnutím. Rovnako to vnímame ako nevýhodu aj zo strany 
dodávateľa, ktorý nemá žiadnu možnosť zasiahnuť pri zlom zaobchádzaní so psom. Absencia zmluvy 
o právach a povinnostiach predávajúceho a kupujúceho v súvise s vodiacim psom priniesla negatívne 
dôsledky, ako extrémna obezita psa, zlé zaobchádzanie so psom, v jednom prípade dokonca týranie 
psa, ktoré skončilo jeho smrťou a ktoré bolo riešené iba v priestupkovom konaní. Na tento fakt sme 
upozornili úrad práce sociálnych vecí a rodiny a napriek tomu bol tejto osobe poskytnutý ďalší príspevok 
na kúpu VP. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy má so žiadateľmi o VP uzatvorený zmluvný 
vzťah v podobe kúpnej zmluvy, kde je zadefinované  spoluvlastníctvo psa obidvoch strán v trvaní 36 
mesiacov, čo pokladáme za dostatočne dlhú dobu na sledovanie dôležitých aspektov, ako profilovanie 
vzťahu majiteľa k psovi, starostlivosť o psa, spolupráca pri vodení a podobne. V krajnom prípade má 
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy v tejto lehote právo psa odobrať. Po uplynutí uvedenej 
lehoty sú vlastnícke práva k psovi prevedené za sumu 1 euro na osobu so zrakovým postihnutím, ktorá 
sa stáva výlučným vlastníkom psa. 

Vlastnícke práva k psovi by podľa nášho názoru mal mať jeho užívateľ, ale nadobudnúť by ich 
mal až po uzavretí kúpnej zmluvy medzi zúčastnenými  stranami, kde budú upravené vzájomné práva 
a povinnosti. 

 

3.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 

Tvorbu kalkulácie  s uvedením jednotlivých položiek potrebných na realizáciu celého procesu 
výcviku, zácviku a odovzdania psa s následnými stretnutiami s cieľom preverenia dôležitých aspektov, 
ako zdravotný stav psa, úroveň spoluráce a podobne, pokladáme za správnu z pohľadu 
transparentnosti v deklarovaní výdavkov na uvedený proces. Cenové ponuky, tak ako sú vnímané 
v zahraničí, sú kalkulácie cien vodiacich psov, ktoré môže príslušná inštitúcia poskytujúca príspevok na 
kúpu psa akceptovať alebo odmietnuť vzhľadom na jej výšku.  Cenovú ponuku vnímame pri súčasne 
nastavených podmienkach v SR ako   informáciu pre poskytovateľa príspevku na kúpu psa o prehľade 
výdavkov spojených s procesom výcviku a odovzdania vodiaceho psa. Poskytovateľ príspevku by tak 
mal možnosť získať prehľad o finančnej náročnosti celého procesu, a to aj v prípade, že by informácia o 
prehľade výdavkov nijako neovplyvnila výšku poskytovaného príspevku.  
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Graf č. 2 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA - Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka 3a: Z akých zdrojov je financovaný VP? 
 

 
 
 
 
Graf č. 3 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA - Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka 3b: Je VP poskytovaná počas jeho pracovného života finančná podpora, napríklad, krmivo, 
veterinárne ošetrenia a iné? 
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Graf č.4 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA - Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka 3c: Kto je majiteľom VP? 
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4. Nadobudnutie vodiaceho psa  
 

Česká republika 
Žiadateľ o VP musí splniť podmienky nároku na psa18, ktorý pojednáva o podmienkach nároku a 

okolnostiach, ktoré vylučujú nárok na VP.19 
V ČR je zhruba 10 dodávateľov VP. Postup pri vybavovaní žiadosti môže byť rôzny v závislosti od 

jednotlivých dodávateľských subjektov, ale spravidla ide ale o rovnaké úkony vo vzťahu k úradom a 
podobné úkony vo vzťahu dodávateľa a odberateľa. 

Žiadateľ o VP, podáva žiadosť o psa písomne na príslušnom úrade práce spolu s potrebnými 
dokladmi oprávnenosti dodávateľa tj. potvrdením členstva dodávateľa v medzinárodnej organizácii 
združujúcej výcvikové školy.20 

Výber dodávateľa VP sa ponecháva plne na žiadateľovi. Žiadosť môže byť podaná telefonicky, 
mailom, doručená poštou s uvedením základných informácií. Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, 
že žiadateľ spĺňa zákonný nárok na VP. Ak sa dodávateľ rozhodne poskytnúť žiadateľovi psa aj 
v prípade nesplnenia zákonného nároku na neho, znamená to, že kúpna cena psa bude požadovaná od 
žiadateľa, prípadne podľa dohody s dodávateľom psa.  

Jednotliví dodávatelia si vedú databázu žiadateľov, čím sa vytvára určitý interný poradovník 
s preferenciami žiadateľov. V prípade náhlého úmrtia VP je takýto žiadateľ spravidla uprednostnený. 

Dodávateľ vykoná osobnú návštěvu u žiadateľa v jeho domácom prostředí, kde získa informácie 
potrebné na rozhodnutie o zaradení žiadateľa do poradovníku žiadateľov a na správny výber vhodného 
psa (výška, váha, tempo chôdze, vitalita, fyzická kondícia žiadateľa, dĺžka trás a ich počet, finančné 
pomery v súvise so zabezprečením potrebnej starostlivosti o psa, rodinné pomery z dôvodu vhodného 
zázemia pre psa, záujmy žiadateľa potrebné pre výber vhodného psa, úroveň priestorovej orientácie a 
samostatného pohybu, úroveň sebaobsluhy, celkový zdravotný stav žiadateľa, prípadne iné ako zrakové 
zdravotné problémy, prítomnosť iného zvieraťa v domácnosti, prítomnosť detí v domácnosti, prítomnosť 
ŤZP s iným typom postihnutia so zreteľom na mentálne postihnutie). 

Po návšteve a vyhodnotení je žiadateľ písomne informovaný o zaradení či nezaradení do 
poradovníka žiadateľov, o dôvode nezaradenia a prípadných možnostiach nápravy. Po zaradení do 
poradovníka je žiadateľ postupne informovaný o vybranom psovi a dostáva informácie o časovej osi 
výcviku psa, o pravdepodobnom termíne odovzdania, všeobecné informácie o etológii psa a 
starostlivosti o neho, o základných poveloch potrebných na vzájomnú komunikáciu a ovládateľnosť, o 
špeciálnych poveloch potrebných na vodenie a všetky informácie súvisiace s VP21. 

Žiadateľ je zoznámený so psom a jeho cvičiteľom a návštevy sú realizované podľa potrieb 
žiadateľa a vzájomnej dohody medzi dodávateľom a žiadateľom. 

                                                 
18 ustanovenie §9 bod 5a) 2 zákona č. 329/2011 Sb, čiastka 115 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 
o změně souvisejících zákonů 
19 ustanovenie podľa Prílohy část II Zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 
změně souvisejících zákonů 
20 ustanovenie §9 bod 12 Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů 
21 ustanovenie podľa Prílohy č.2 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením - dovednosti vodícího psa 
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K odovzdaniu VP žiadateľovi môže dôjsť vtedy, ak pes absolvuje internú záverečnú skúšku 
vykonanú s trénerom a ak žiadateľ súhlasí s výberom psa, úrovňou jeho práce a s termínom 
odovzdania. Záverečná skúška psa sa spravidla vykoná najskôr o 6 mesiacov od dňa, keď sa výcvik 
začal. Vek psa v čase odovzdania je spravidla najmenej 18 mesiacov a najviac 36 mesiacov. Proces pri 
nadobúdaní psa nie je upravený zákonom a dodávatelia majú nastavené procesy iba interne. 

 
Nemecko 

Postup pri nadobúdaní VP je nasledovný: 
Stupeň zrakového postihnutia určuje úrad Versorgungsamt22. Získanie predpisu v podobe „Receptu“ na 
zdravotnú pomôcku-vodiaceho psa vydaného očným lekárom, požiadanie vybraného dodávateľa o 
cenovú ponuku, podanie žiadosti do zdravotnej poisťovne žiadateľa o úhradu kúpy VP, preverenie 
nároku na pomôcku zdravotnou poisťovňou, schválenie alebo neschválenie žiadosti zdravotnou 
poisťovňou. V Nemecku sa nevyskytujú prípady neschválenia úhrady VP, pretože sa berú do úvahy iba 
dva ukazovatele, a to recept od očného lekára, ktorý je zdravotnou poisťovňou nespochybniteľný, a 
cenová ponuka od vybraného dodávateľa. Zdravotná poisťovňa nemá právo odmietnuť úhradu ako 
takú, má však právo odmietnuť výšku cenovej ponuky. V takom prípade by žiadateľ  bol nútený vybrať si 
dodávateľa s nižšou cenou za VP. 

V prípade potreby výuky POSP je na dohode dodávateľa s odberateľom, ako bude výuka 
realizovaná, pretože nie je podmienkou zdravotnej poisťovne, aby žiadateľ o VP absolvoval výcvik POSP. 
Na dobrej úrovni POSP u žiadateľa trvá predovšetkým dodávateľ VP, keďže mu záleží na úspešnej 
spolupráci tímu.  

Zo skúseností aj dlhoročnej spolupráce so zahraničím vieme, že proces medzi žiadateľom o psa 
a dodávateľom má v každej krajine viac menej rovnaké atributy, a to vzájomné zoznámenie dodávateľa 
a žiadateľa, oboznámenie sa dodávateľa s faktami potrebnými na posúdenie žiadateľových potrieb a 
možností súvisiacich s vodiacim psom, výber psa, priebežné poskytovanie potrebných informácií 
žadateľovi, prípadné vzájomné návštevy, riešenie výuky POSP, zácvik so psom a odovzdanie psa.  

 
Rakúsko 

Záujemci o VP sa väčšinou obrátia buď priamo na výcvikové stredisko  VP, alebo kontaktujú 
niektorú zo záujmových skupín venujúcich sa problematike zrakovo postihnutých ľudí,  kde obdržia  
informácie o možnostiach získať psa, o postupe pri jeho získavaní aj informácie o jednotlivých 
dodávateľoch VP, prípadne ich úspešnosti. V inštitúte Messerli 23, ktorý je súčasťou veterinárnej fakulty 
univerzitného pracoviska vo Viedni je uvedený zoznam výcvikových stredísk, ktoré úspešne absolvovali 
minimálne s jedným psom  štátnu skúšku. Od vybraného dodávateľa si žiadateľ o psa vyžiada cenovú 
ponuku, ktorú predkladá  rôznym inštitúciam, poskytujúcim financovanie. Uchádzač o psa musí v 
súčasnosti predložiť pri prvom psovi tzv. Hodnotenie mobility (inde uvádzané ako priestorová orientácia 
a mobilita), ktoré potvrdí jeho zručnosti pohybovať sa v priestore. Bez uvedených zručností  nie je 
možné, aby žiadateľ navigoval vodiaceho psa. Po ukončení výcviku VP tréner prihlási psa na kontrolu 
kvality v Messerli, kde je preverená úroveň zručností psa a jeho spolupráca s trénerom. V prípade 

                                                 
22 Versorgungsamt je úrad, ktorého úlohou je posúdiť existenciu ťažkého zdravotného postihnutia, určiť jeho stupeň, určiť 
prípadné oblasti, v ktorých sú potrebné kompenzácie a podobne  
https://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Versorgungsamt/77c346i/index.html  
23  https://www.vetmeduni.ac.at/de/assistenzhunde/informationen-ueber-assistenzhunde/  

https://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Versorgungsamt/77c346i/index.html
https://www.vetmeduni.ac.at/de/assistenzhunde/informationen-ueber-assistenzhunde/
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neúspešného absolvovania prvého stupňa testovania zručností psa s trénerom nie je možné odovzdať 
VP žiadateľovi a tréner musí skúšku opakovať. Po úspešnom absolvovaní skúšky tréner  realizuje zácvik 
žiadateľa so psom  v trvaní 3 - 4 týždne a následne odovzdá psa žiadateľovi. Po zácviku zostáva pes 
u žiadateľa bez dohľadu trénera minimálne 4 týždne, kým je možné prihlásiť psa na skúšku tímu. Táto 
doba ale nie je obmedzená a je na rozhodnutí trénera VP a nového majiteľa so zrakovým postihnutím, 
kedy sa na preskúšanie zručností prihlásia. Vodiaci pes teda musí preukázať svoje zručnosti najskôr 
s trénerom, aby vôbec mohol byť kontaktovaný so žiadateľom o psa, a následne musí pes preukázať 
svoje zručnosti v tíme so svojím zrakovo postihnutým majiteľom. Zaujímavosťou tohto systému je, že pri 
skúške tímu vodiaci pes a zrakovo postihnutý majiteľ psa sa nezohľadňuje domáce prostredie žiadateľa 
a skúška sa realizuje vždy priamo vo Viedni, čo je naozaj veľmi rušné prostredie, a pritom žiadateľ môže 
bývať v malej,  tichej dedine.  

Až úspešné absolvovanie záverečnej skúšky tímu je podkladom na uhradenie ceny za vodiaceho 
psa a jeho deklarovanie ako vodiaceho psa, s čím mu prislúcha nemálo výsad. S potvrdením 
o úspešnom absolvovaní skúšky majiteľ kontaktuje inštitúcie či organizácie, u ktorých žiadal o podporu 
pri kúpe psa, a tá mu po preukázaní úspešného absolvovcania skúšok bude vyplatená. Týmto krokom je 
proces nadobudnutia VP ukončený. 

 
Austrália 

V Austrálii neexistujú žiadne zákony, ktoré by upravovali tieto procedúry, administráciu a 
poskytnutie VP. Proces sa rôzni podľa toho, či je VP financovaný z darov  alebo prostredníctvom NDIS.  
Je to rôzne aj v závislosti od jednotlivých dodávateľov VP. Nasledujúci proces je všeobecne dodržiavaný 
väčšinou dodávateľov VP.  
 
Financovanie z darov:  

V Austrálii je mnoho dodávateľov VP a všetci sú členmi Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik 
vodiacich psov (IGDF). Každý dodávateľ disponuje vlastnými inštruktormi mobility a orientácie určenými 
na výcvik žiadateľov o VP.  Dodávateľa psov a poskytovateľa výcviku mobility a orientácie si žiadatelia 
vyberajú väčšinou na odporučenie organizácie, ktorá sa touto témou zaoberá, odporučenie lekára, 
pričom žiadne odporúčanie nie je potrebné a žiadatelia sa môžu obrátiť priamo na organizáciu. V 
Austrálii je z počtu pracujúcich VP  zhruba  polovica  pred odchodom do dôchodku  a zväčša sa majitelia 
psov vracajú k pôvodnému dodávateľovi VP.  

Prvý kontakt s dodávateľom  sa väčšinou nadväzuje telefonicky, pričom je dohodnutý termín 
osobnej návštevy, počas ktorej sa pristúpi k základnému hodnoteniu žiadateľa v domácom prostredí. 
Zisťujú sa jeho požiadavky, preferencie a oprávnenosť požiadavky na VP v súvislosti so zrakovým 
postihnutím.  V prípade, že žiadateľ uspeje v hodnotení, je realizovaný rozsiahlejší rozhovor, ktorého 
cieľom je získať prehľad o potrebách, možnostiach, zručnostiach a preferenciách žiadateľa z dôvodu 
výberu vhodného psa. Posudzuje sa napríklad rýchlosť chôdze, výdrž, kondícia, počet trás a ich dĺžka a 
náročnosť a podobne. Ak žiadateľ spĺňa kritériá pre získanie VP, ale nemá dostatočné  schopnosti 
orientácie a mobility, naplánuje sa  výcvik mobility a orientácie, aby si tieto zručnosti zlepšil.  Tento 
postup  nie je záväzný pri užívateľoch VP, ktorých súčasný vodiaci pes ide do dôchodku.  

Po výbere vhodného psa pre žiadateľa (proces trvá cca od 4 do 12 mesiacov) je  naplánovaný 
zácvik so psom, pričom žiadateľ môže dochádzať do výcvikového centra, alebo sa zácvik realizuje v jeho 
domácom prostredí, podľa dohody medzi dodávateľom VP a žiadateľom VP. Pokiaľ zácvik prebieha u 
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dodávateľa, trvá zvyčajne 2-3 týždne a následne ešte 1-2 týždne pokračuje v domácom prostredí 
žiadateľa. Celkovo zácvik trvá trvá 3-4 týždne (ak ide o druhého a ďalšieho psa, môže trvať najviac 2 
týždne).  Vo všeobecnosti, žiadateľovi nie je dovolené používať VP v postroji bez dozoru inštruktora 
mobility, pokiaľ zácvik nie je ukončený. Po ukončení zácviku žiadateľ  podpíše zmluvu obsahujúcu jeho 
práva a povinnosti v rámci práce a starostlivosti o VP. Následne dostane spolu s VP postroj a štartovací 
balíček.  

 
Financovanie vládou (NDIS model): 

Tento spôsob je komplikovanejší, nakoľko každý ďalší krok v schvaľovacom procese je 
podmienený predchádzajúcim súhlasom prispievateľa, čo pri financovaní z darov nie je potrebné. 
 
4.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky  

 
V SR je pre nadobudnutie VP potrebné k žiadosti o príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky  

priložiť lekársku správu od očného lekára, doklad o výške príjmu, čestné vyhlásenie, že majetkové 
pomery neprevyšujú sumu 39 833 eura (aktuálne v roku 2020) a daňové priznanie za uplynulý rok. Na 
základe predložených dokladov úrad práce sociaálnych vecí a rodiny vypracuje komplexný posudok, kde 
definuje oblasti, v ktorých možno poskytnúť kompenzácie a konkrétne uvedie výšku príspevku na kúpu 
alebo obstaranie uvedenej kompenzačnej pomôcky alebo príspevku, ktorý má kompenzovať zvýšené 
výdavky z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadateľ o VP je ďalej povinný predložiť úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o tom, že dodávateľ je osobou oprávnenou na výcvik VP zmysle 
zákona o peňažných príspevkoch24 a je teda členom medzinárodnej organizácie pre výcvikové školy 
a výcvik VP má v predmete živnosti v prípade fyzickej osoby alebo v zakladajúcej listine, pokiaľ ide 
o právnickú osobu. Predložiť je tiež potrebné oznámenie o cene zácviku s VP a o cene VP. V SK sa 
nepredkladajú cenové ponuky, pretože hranica poskytovaného príspevku na kúpu VP je pevne 
stanovená a z dôvodu disproporcie medzi skutočnými výdavkami dodávateľov potrebných na proces 
výcviku a odovzdania VP a sumou nastavenou štátom ako príspevok na kúpu VP, nie je pre dodávateľov 
reálne vystaviť doklad o inej cene za VP ako je maximálny príspevok teda 7 303 eur. V SR nemusí VP 
deklarovať žiadne zručnosti potrebné na vodenie osoby so zrakovým postihnutím ani zdravotný stav, ani 
povahové vlohy. Žiadateľ o VP taktiež nemusí relevantne deklarovať, že je schopný samostatnej 
priestorovej orientácie, napriek tomu, že  zvládnutie zručností v tejto oblasti je bezpodmienečne 
nevyhnutné na bezpečnú a efektívnu spoluprácu s VP. Pri procese schvaľovania žiadosti je síce žiadateľ 
povinný predložiť úradu práce soc. vecí a rodiny okrem iného aj potvrdenie o úspešnom absolvovaní 
zácviku s pomôckou, v našom prípade so psom, ale už nie je definované, kto má takéto potvrdenie 
žiadateľovi vydať. Výcvik POSP a výcvik VP nie sú obsahovo a metodicky príbuzné, mali by byť preto 
realizované akreditovanými strediskami pre poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej 
rehabilitácie, ktorých súčasťou je aj výcvik priestorovej orientácie a mobility. Aktuálne vydáva všetky 
potrebné potvrdenia dodávateľ, ktorý je však vo vysokej miere zainteresovaný a nemal by mať preto ako 
jediný právo posudzovať vlastnú prácu. V tomto systéme je niekoľko nedostatkov, ktoré sa v praxi 
ukazujú ako problémové. Žiadateľ o psa spravidla nemá dostatočné zručnosti v priestorovej orientácii 

                                                 
24 ustanovenie § 25  bod 5 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a nie je povinný ich získať. Tým sa takmer úmerne zhorší práca VP. Dodávatelia VP nemajú vlastných 
inštruktorov POSP a nemajú ani finančnú kapacitu na realizáciu výcviku POSP. Výcvik POSP je časovo 
a tým aj finančne veľmi náročný. Navyše žiadatelia o psov, ktorí nemajú skutočný záujem VP využívať, 
môžu výuku POSP odmietnuť a vybrať si iného dodávateľa, ktorý nebude zručnosti v oblasti POSP 
požadovať. V každom prípade je takéto konanie žiadateľa o VP jasným signálom, že nemá záujem 
o prácu s VP, pretože  spolupráca so psom bez zručností  POSP nie je možná. Zácvik s pomôckou 
v podmienkach SR trvá 7 dní, čo je absolútne nedostatočné. Vzhľadom na výšku príspevku však nie je 
možné realizovať zácvik dlhšie, ako je uvedené, takže dodávatelia riešia problém častejšími návštevami 
tímu, čím sa ale opäť navyšujú ich náklady. 

 

4.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 
Veľké pozitíva vidíme v existencii povinnosti žiadateľa o VP predkladať pri žiadosti o úhradu VP aj 

potvrdenie o dobrej úrovni zručností v oblasti mobility a orientácie, ako to vyžadujú rakúske predpisy. 
Takisto za správne riešenie pokladáme postup Rakúska, kde na poskytnutie úhrady za VP je potrebné 
vykonanie tímovej skúšky pracujúcej dvojice - osoby so zrakovým postihnutím a VP, ktorého bude 
používať. Je potrebné si uvedomiť, že v krajinách, v ktorých sa preskúšanie VP nevyžaduje, je VP 
hodnotený výhradne jeho trénerom, čo je osoba vysoko zainteresovaná na poskytnutí príspevku na 
kúpu psa, a pritom ako jediná hodnotí výkon VP. V krajinách, kde sa skúška realizuje interne, čo je 
väčšina krajín EU, je síce VP v určitej miere preskúšaný, ale preverovanie je interné, čo môže ale nemusí 
byť postačujúce. V praxi sa bežne stretávame s prípadmi, keď VP nepracujú, plnia len funkciu domácich 
psov, a to z dvoch dôvodov: osoba, ktorej bol poskytnutý príspevok na kúpu VP nie je dostatočne zručná 
v priestorovej orientácii a mobilite, preto VP nevyužíva; VP nemá v dostačujúcej miere vypracované 
potrebné zručnosti, prípadne užívateľ VP neudržiava naučené zručnosti VP na potrebnej úrovni. V 
obidvoch prípadoch je výsledok rovnaký: dvojica je nefunkčná. Pozitívny je aj príklad z Austrálie, kde 
výcvikové školy pre výcvik VP majú vlastných inštruktorov priestorovej orientácie a mobility a realizujú 
potrebné výcviky interne. Taktiež dĺžka realizácie zácviku s VP  je príkladná vo všetkých partnerských 
štátoch. Zácvik v trvaní 3-4 týždňov poskytuje majiteľovi VP istotu a podporu bez časového tlaku. Je to 
prax hodná nasledovania, treba však pripomenúť, že v SR je príspevok na psa približne 3x nižší ako 
v štátoch, kde sa realizuje zácvik v uvedenej dĺžke.   

 

5. Povahové, zdravotné a iné kritéria pre vodiaceho psa 
 

Česká republika 
V Českej republike žiadny zákon alebo iný predpis neuvádza, aké povahové alebo zdravotné kritéria 

musí vodiaci pes spĺňať. Výber psa sa plne ponecháva na dodávateľovi a v prípade problémového 
správania alebo zdravotného stavu, ktorý neumožňuje VP efektívnu prácu, je jediným riešením problému 
reklamácia ŤZP osobou, ktorá VP používa. Súdny spor nie je riešením, keďže na ňom možno posúdiť 
výhradne morálne a etické aspekty, nakoľko absentujú príslušné predpisy, podľa ktorých by posúdenie 
bolo možné. Známe prípady podobného charakteru v ČR, keď pes nebol schopný vodiť z dôvodu nevhodnej 
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povahy, boli úspešne vyriešené interne medzi dodávateľom a odberateľom, keď dodávateľ prevzal psa a 
vrátil za psa peniaze.   

Napriek absencii explicitných predpisov, pokiaľ ide o zdravie a povahu VP, je legislatívne zakotvená 
požiadavka poskytovateľa príspevku, aby dodávateľ VP členstvom v medzinárodnej federácii škôl pre 
výcvik VP (IGDF) potvrdil záväzok dodržiavať ňou stanovené štandardy pre VP, ktoré sú nasledovné: 

 
Nevyhnutné telesné vlastnosti psa 
 štandardná výška a vzhľad zodpovedajúci plemenu 

 telesné zdravie, dobrá konštitúcia, vyrovnanosť, životná energia a zdravá chôdza 

 udržiavaný vzhľad, srsť zodpovedajúca klíme a možnostiam klienta psa udržiavať 

 obvyklý vek na začiatku výcviku 12-24 mesiacov v závislosti na plemena a zrelosti psa 

Temperament 
 vyrovnaný temperament s príjemnou povahou, priateľský k zvieratám a ľuďom, cvičiteľný a 

prispôsobivý 

 vyhľadávajúci spoločnosť ľudí, pozitívne reagujúci na ľudský hlas, ochotný, empatický 

 schopný sa učiť a udržať dobrú koncentráciu aj v prítomnosti iných zvierat, predovšetkým psov, 

prispôsobivý akýmkoľvek zmenám prostredia a majiteľa 

 nízke lovecké sklony, motivácia k práci, nie však príliš temperamentný / hyperaktívny 

 neprijateľné je prílišné čuchanie alebo sliedenie 

 nemal by vykazovať prílišnú reakciu na pohladenie alebo dotyk ani extrémnu reakciu na zvuk alebo 

ďalšie podnety 

 zdravo nedôverčivý, nie však bojazlivý, nervózny alebo podozrievavý, v žiadnom ohľade nie agresívny 

alebo príliš dominantný 

Spoločenské správanie: 
 tiché, konzistentné správanie, uvoľnený v spoločenských situáciách 

 nemal by požierať a váľať sa v zdochlinách a výkaloch 

 čistotný, schopný sa na povel vyvenčiť na vhodnom mieste 

 nesmie byť obranársky 

Zdravotné podmienky: 
 RTG vyšetrenie na DBK a DLK do stupňa prijateľného do chovu podľa plemena 

 vyšetrenie očí - bez nálezu 

 laboratórne testy - v norme 

 povinná kastrácia / sterilizácia 

 celkové klinické vyšetrenie 

 bez kinetózy 
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Nemecko 
V Nemecku existujú predpisy definujúce kritériá VP. Zástupcovia jednotlivých zdravotných 

poisťovní sú združení v Najvyššom združení zdravotných poisťovní, a riadia sa predpismy zverejnenými 
v dokumente25, ktoré sú pre zdravotné poisťovne určujúcimi podmienkami pri úhrade  VP.  Predpisy sú 
pomerne komplexné a definujú aj typ psa, ktorý sa môže stať VP. „Ako vodiace psy môžu byť 
deklarované psy s rodokmeňom, ale aj psy zmiešaného plemena oboch pohlaví. Zvieratá, ktoré majú 
tendenciu byť agresívne (napr. mastino, doberman, rotvajler), a agresívne mladé psy iných plemien sa 
nesmú trénovať ako vodiace psy pre osoby s ťažkým zrakovým postihnutím“. 

Tento predpis  stanovuje okrem iného aj nasledovné:  Na prijatie VP do tréningu je potrebný vek 
min. 15 mesiacov a maximálne 2 roky s toleranciou niekoľkých mesiacov. Výška v ramenách psa má byť 
medzi 50 a 70 cm, váha dospelého psa by nemala presiahnuť 40  kg. Rasa nie je predpísaná. 

Do tréningu môžu byť zaradené výhradne psy, ktoré sú  priateľské, inteligentné, stabilné, 
s dobrou pracovnou výdržou, dobre socializované, zdravé, s dobrým zvládaním stresu 
a frustrácie, s minimálnou emocionálnou vzrušivosťou, bez teritoriálneho správania, bez poľovných 
pudov a negatívnych sociálnych prejavov. Zdravotná poisťovňa požaduje kompletné veterinárne 
vyšetrenie. 

VP nesmú pochádzať z množiteľských chovov, alebo z podnikania so zvieratami, okrem 
chovateľských staníc. Pôvod psa musí byť bez problémov preukázateľný, nemusí to však byť pes s 
rodokmeňom. Pred špeciálnym výcvikom na VP nesmie pes absolvovať výcvik obrany ani poľovníctva. 
U VP je vylúčená  akákoľvek agresivita. Zdravotná poisťovňa požaduje absolvovanie  RTG vyšetrení 
chrbtice, lakťov a bedier s posúdením oprávneného veterinárneho lekára, ďalej vyšetrenie očí a srdca. 
VP musí byť kastrovaný/sterilizovaný. Pes sa nesmie trénovať, pokiaľ vykazuje strachové reakcie. 
Stanovený počet povelov resp. signálov, na ktoré pes reaguje je 40 až 70 26.  

Jednotlivé zdravotné poisťovne vlastný systém dodržiavajú, sú to však ich interné predpisy 
a nemajú rovnaký účinok ako legislatívny predpis. Zdravotné poisťovne nemajú zákonnú možnosť 
domáhať sa niektorých úkonov, ktoré vyžadujú ich predpisy, ak ich poistenec odmietne. V Nemecku bol 
riešený prípad, keď boli žiadateľom o VP aj dodávateľom splnené všetky podmienky úhrady VP okrem 
poslednej, ktorou je úspešné absolvovanie preskúšania tímu VP a jeho ŤZP majiteľa. Majiteľ spĺňal 
zákonné podmienky na úhradu pomôcky VP, predložil potrebné náležitosti, dodávateľom mu bol dodaný 
VP a realizovaný zácvik tak, aby bola možná vzájomná spolupráca. Napriek tomu, že zdravotné 
poisťovne majú uvedené vo svojich predpisoch  ako podmienku aj absolvovanie preskúšania, ŤZP 
majiteľ  odmietol preskúšanie so svojím VP absolvovať. Zdravotné poisťovne nemajú v tomto prípade 
účinný nástroj  na vymáhanie internej požiadavky a majiteľovi bol pes uhradený bez absolvovania  
preskúšania.  V Nemecku tak vznikol precedens a nie je vylúčené, že aj v budúcnosti sa niektorí ŤZP 
majitelia VP budú vyhýbať preskúšaniu.  

 

                                                 
25 GKV Spitzenverband Fortschreibung Produktgruppe 07  „Blindenhilfsmittel“ des Hilfsmittelverzeichnisses nach §139 SGB 
V /Punkt 10 
26 GKV Spitzenverband Fortschreibung Produktgruppe 07 „Blindenhilfsmittel“ des Hilfsmittelverzeichnisses nach §139 SGB 
V /Punkt 10  popisuje kompletné podmienky pre VP 
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Rakúsko 
V Rakúsku sú požiadavky na zdravotný stav VP veľmi vysoké a VP sa podrobuje prehliadkam 

takého rozsahu, aké nie sú bežné ani u ľudí. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti predkladajú v prípade 
potreby dodávatelia všetkých VP, ktoré majú byť odovzdané ako VP, a psy sa musia podrobiť dvojitej 
veterinárnej prehliadke. Psy určené na výcvik VP musia v čase prvého vyšetrenia dosiahnuť vek 12 
mesiacov. Druhé vyšetrenie by sa malo uskutočniť maximálne 1 mesiac pred registráciou v inštitúte 
Messerli, ktorý je na posudzovanie kvality poverený štátom. Veterinárne vyšetrenia môžu vykonávať 
veterinárni lekári z rôznych veterinárnych praxí. Druhé vyšetrenie však môže vykonať len veterinárny 
lekár, ktorý nemá dlhodobú zmluvu s výcvikovým strediskom, ktorého pes sa má vyšetriť. Zoznam 
odporúčaných veterinárnych lekárov je k dispozícii na Federálnom sociálnom úrade.  Povinnými 
vyšetreniami sú vyšetrenia očí na progresívne degeneratívne ochorenia, pes nesmie trpieť žiadnou 
formou chronického ochorenia. Povinné sú tiež RTG lakťových, bedrových kĺbov a chrbtice a takisto 
klinické vyšetrenie psa. Povinná je sterilizácia či kastrácia psa. Posudzuje sa aj správanie psa počas 
vyšetrenia, hodnotenie je teda komplexné. Vyberáme niekoľko dôležitých aspektov, na ktoré sa kladie 
dôraz:  celkové sociálne správanie, ochota podriadiť sa človeku, absencia loveckého pudu, absencia 
agresívneho správania, sebadôvera a sebaistota psa, schopnosť koncentrácie, nízka alebo absentujúca 
citlivosť na zvuky a iné podnety v prostredí, minimálna rozptýliteľnosť, znášanie pracovnej záťaže, dobrá 
regenerácia pri strese a frustrácii. Výška psa nemá byť menej ako 50 cm. Všetky výsledky vyšetrení aj 
hodnotenia počas vyšetrenia sa prikladajú k prihláške na skúšku kvality s vodiacim psom, čo 
predstavuje prvý stupeň hodnotenia VP inštitútom Messerli.  

 
Austrália 

V Austrálii neexistujú osobitné zákony upravujúce požiadavky na zdravie, kastráciu, výsledky 
röntgenov alebo temperament vodiacich alebo asistenčných psov. Vláda prostredníctvom Zákona o 
diskriminácii na základe zdravotného postihnutia požaduje, aby asistenčné zviera (vrátane VP) spĺňalo 
hygienické normy a správanie, ktoré sú vhodné pre zviera pohybujúce sa na verejnom priestranstve. 
Asistenčné zviera, o ktorom sa predpokladá, že má infekčné ochorenie, sa nesmie pohybovať na 
verejnom priestranstve. Dodávatelia VP v Austrálii sú členmi IGDF a niektorí z nich sú aj členmi 
Medzinárodnej organizácie pre Asistenčné psy - Assistance Dogs International (ADI). Keďže NDIS 
vyžaduje od dodávateľov VP členstvo v IGDF, je potrebné spĺňať minimálne požiadavky IGDF na zdravie 
a správanie sa psa na verejnosti. Austrálski dodáavatelia VP si sami riadia minimálne zdravotné 
štandardy a testujú potenciálnu dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov. Výcviková škola pre VP Guide 
Dogs Victoria dáv röntgenovať všetkým chovným jedincom bedrá a lakte. Ďalšia výcviková škola Guide 
Dogs NSW / ACT podrobuje RTG vyšetreniam všetkých psov a získava aj PennHip výsledky. Prakticky 
všetky šteniatka vodiacich psov, u ktorých sa neočakáva, že budú potrebné na chov, sa vykastrujú vo 
veku približne 6 mesiacov. Všetky vodiace psy sú pred umiestnením u klienta dôkladne vyšetrené. 
Ostatné zdravotné problémy sa riešia priebežne. Vzhľadom na to, že minimálny zdravotný štandard pre 
vodiace psy nie je predpísaný zákonom, dodávatelia VP v Austrálii majú vypracované vlastné zdravotné 
štandardy, ktoré určujú prijateľný zdravotný stav VP pred odovzdaním tak, aby dobre zvládal pracovnú 
záťaž. Temperament  psa je testovaný po návrate psov do výcvikového strediska z programu výchovy, 
teda vo veku okolo 15 mesiacov. Testovanie zvyčajne trvá 2 týždne a zahŕňa v priemere 4 prechádzky 
s inštruktorom povereným na testovanie povahy mladých psov. Kritériá, ktoré sa bežne hodnotia, 
zahŕňajú: rozptýliteľnosť psov (rozptýlenie mačkou ako korisťou, rozptýlenie jedlom a čuchaním, 
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rozptýlenie hlukom), úzkostlivosť, podozrievavosť, citlivosť tela, poslušnosť, ochotu, rýchlosť chôdze  na 
prechádzkach. 

 

5.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky  
 

V SR nie sú žiadne predpisy, ktoré by definovali zdravie alebo povahové vlastnosti VP.  Absencia 
predpisov sa rovnako týka aj požiadaviek na pracovné zručnosti psa, ktoré mu majú dávať osobitný 
status „vodiaceho psa“ , ktorým získa výhody udelené mu štátom v súvise s prístupovými právami. 
Taktiež absentujú všeobecné predpisy o psovi, ktorý sa má stať vodiacim psom, z hľadiska rasy, váhy, 
výšky a podobne. Dodávateľa nič nezaväzuje dodržiavať  základné minimum potrebné pre zachovanie 
dobrého zdravia psa. Členstvo v Medzinárodnej federácii škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF), ktorej 
členovia sa zaviazali dodržiavať federáciou vytvorené štandardy, takisto nie je povinné a dodávateľ, ako 
osoba oprávnená na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, môže byť členom akejkoľvek medzinárodnej 
organizácie združujúcej výcvikové školy 27. Na tieto skutočnosti dopláca v konečnom dôsledku osoba 
s ťažkým zrakovým postihnutím, ktorá VP využíva ako kompenzačnú pomôcku. Obidva aspekty, 
nevhodná povaha aj nevyhovujúce zdravie, zasahujú do výkonu VP a v hraničných prípadoch 
predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť. Vodiaci pes s nevhodnou povahou môže 
reagovať agresívne na ľudí alebo iné zvieratá, čím môže spôsobiť ujmu na zdraví alebo majetku. Je 
chvályhodné, že SR pristúpila k udeleniu výnimky pre VP z povinnosti nosiť ochranný náhubok na 
všetkých verejných priestranstvách. Predmetný predpis 28 zaručuje majiteľovi VP jeho praktické využitie 
napríklad v prípade potreby podať spadnutý predmet. Na druhej strane však neexistuje predpis 
vyžadujúci od VP také správanie, ktoré by pri poskytnutej výnimke z povinnosti nosiť náhubok  
zaručovalo bezpečnosť okoliu.   

Aj keď zo zahraničnej praxe vyplýva, že SR netvorí výnimku, pokiaľ ide o absenciu štandardov pre 
zdravie a povahu VP, hodnotíme tento fakt ako veľmi negatívny z niekoľkých dôvodov. Zdravie psa vo 
veľkej miere ovplyvňuje jeho pracovný výkon aj dĺžku pracovného (ale aj normálneho) života. Pes so 
zdravotnými problémami má spravidla bolesti a je neakceptovateľné, aby bol za týchto okolností 
pracovne využívaný. Problémom je, že jeho zrakovo postihnutý majiteľ nie vždy dokáže bez zrakovej 
kontroly v plnej miere registrovať fyzické problémy psa, napríklad pri miernom krívaní, a psa preto 
naďalej používa bez uvedomenia si problému. Pri dlhodobej záťaži a bolesti  môže  akútny stav prejsť do 
chronického a zdravotný stav psa sa môže zhoršiť natoľko, že nebude môcť svoju úlohu vôbec plniť. 
Odhliadnuc od tohto faktu, zviera, ktoré má bolesti, reaguje inak ako zvyčajne a je nepredvídateľné. 
V prípade, že je bolesť alebo problém výrazný, pes sa nedokáže sústrediť na prácu, pretože sa 
sústreďuje na svoju bolesť alebo iný problém. Takisto máme skúsenosti s nevhodnou povahou psov 
a dokonca s pohryzením osoby napríklad  na bratislavskej železničnej stanici. Nejde o ojedinelý prípad, 
bohužiaľ, nie vždy sa podobné prípady riešia oficiálnou cestou a nie sú teda zaprotokolované. Majiteľ VP 
nemá zrakovú kontrolu nad situáciou okolo neho, nemá preto možnosť  útoku na človeka či zviera  

                                                 
27 ustanovenie § 25  bod 1 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
28 ustanovenie § 4a) bod 2 zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, s účinnosťou od 
01.01.2017 na základe 355/2016 

https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-355/2016
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zabrániť  a usmerniť jeho správanie. (Dotaz od polície v súvislosti s napadnutím osoby vodiacim psom 
a odpoveď na dotaz sú súčasťou príloh s číslom 1a, 1b.) 

 

5.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 

Z našich skúseností, ako aj zo skúseností zahraničných kolegov jednoznačne vyplýva  potreba 
definície minimálnych štandardov pre VP v oblasti zdravia a povahových vlastností a ich kontrola 
z dôvodu bezpečnosti tak majiteľa VP ako aj verejnosti. Hoci niektorí dodávatelia rešpektujú etické 
zásady v súvise s poskytovaním VP, tieto aspekty by sa nemali ponechávať výlučne na morálke a etike 
dodávateľov. Na požiadavke striktnej definície pravidiel a ich legislatívnom zakotvení by mal trvať 
predovšetkým poskytovateľ peňažného príspevku na kúpu VP resp. psa so špeciálnym výcvikom podľa 
definície v našej legislatíve. Ako príklad dobrej praxe uvádzame rakúsky formulár, ktorý komplexne 
hodnotí zdravie VP a aj jeho správanie pri veterinárnom vyšetrení. Formulár je súčasťou príloh s číslom 
2. 
 
Graf č. 5 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA-Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka: Kto definuje povahové, zdravotné a iné kritériá pre VP? 
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6. Kritériá pre dodávateľa  
 

 Česká republika       
VP je kompenzačnou pomôckou, na ktorej kúpu prispieva určitou formou štát už od 60. rokov 

minulého storočia. Po roku 1989 sa výcvik VP stal voľnou živnosťou bez  nastavenia  pravidiel pre 
dodávateľov. V roku 2001 bol príspevok na kúpu vodiaceho psa navýšený do takej miery, že sa stal 
zaujímavým pre zárobkovú činnosť. Začali vznikať nové organizácie zaoberajúce sa výcvikom VP. Bez 
akýchkoľvek stanovených pravidiel vznikla "úrodná pôda" pre neprofesionálnu prácu až podvody 
dodávateľov. V roku 2010 vznikla na úrovni Ministerstva práce a sociálnych veci ČR  potreba túto 
situáciu zmeniť a legislatívne zadefinovať podmienky pre dodávateľa.  

Zákon z roku 2011 29 určuje podmienky nároku na vodiaceho psa, výšku príspevku na osobitnú 
pomôcku a ako podmienku pre dodávateľov vodiacich psov členstvo v medzinárodnej organizácii 
združujúcej výcvikové školy . Vo vzťahu k situácii, ktorá bola v ČR do roku 2011, je to bezpochyby posun 
k lepšiemu.  

Problémom však zostáva, že členstvo v medzinárodných organizáciách združujúcich výcvikové 
školy je ponechané veľmi otvorené a nenúti dodávateľa stať sa členom tých medzinárodných 
organizácií, ktorých normy by museli dodržiavať. Z praxe je známe, že niektoré medzinárodné 
organizácie sú síce zriadené, ale de fakto nefunkčné, a napriek tomu bez problémov poskytnú 
žiadateľom potvrdenie o členstve. Neposkytujú však ani metodické materiály ani štandardy kvality 
v akejkoľvek oblasti a preto nevykonávajú ani kontroly dodržiavania štandardov, čím stráca členstvo 
v takýchto organizáciách zmysel. V prípade, že legislatívne pravidlo o podmienke členstva 
v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy zostane v platnosti, ďalším krokom by  malo byť 
rozšírenie podmienky o preukázaní členstva dodávateľa v medzinárodných organizáciách združujúcich 
výcvikové školy, ktoré poskytujú členom aktívnu podporu vo forme vytvorených štandardov a ich kontol 
formou pravidelných alebo nepravidelných auditov, ako je tomu napríklad v prípade IGDF. 

 
Nemecko 

V Nemecku dodávateľ VP nie je viazaný nijakými podmienkami, čo znamená, že vycvičiť VP môže 
hocikto, ale zručnosti VP, resp. zručnosti tímu (osoba so zrakovým postihnutím a jej budúci VP) musia 
preukázať kompatibilitu práce a absolvovať preskúšanie  predpísaných prvkov.  Posudzovanie 
odbornosti jednotlivých výcvikových stredísk, ktoré sú dodávateľmi VP, je nejasné. Niektoré výcvikové 
strediská majú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré VP financujú a  vo svojich 
interných predpisoch udávajú, že VP má byť vycvičený „kvalifikovanou výcvikovou školou“. Neuvádzajú 
ale bližšiu špecifikáciu pojmu, ako výcviková škola získa status „kvalifikovaná“ a aké sú podmienky 
získania kvalifikácie.  V Nemecku nemusí byť dodávateľ členom žiadnej medzinárodnej organizácie 
združujúcej výcvikové školy, ako je to  bežné vo viacerých  štátoch EU. Výcvik VP je v Nemecku 
registrovaný ako voľná živnosť. Dodávatelia musia mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. 
V Nemecku je taktiež podmienkou práce so zvieratami získať licenciu (potvrdenie o odbornej 
spôsobilosti ) trénera v zmysle platných predpisov.30   

                                                 
29 ustanovenie § 9 odsek bod 12 Zákona 329/2011 Sb. o poskytovaní dávok osobám so zdravotným postihnutím a o zmene 
súvisiacich zákonov 
30 Sachkundenachweis Hundetrainer §11 Abs.1 Satz 1 Nr. 8f TSchG     
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Potvrdenie o odbornej spôsobilosti potrebuje každý, kto komerčne trénuje psy pre tretie strany 
(povolenie pre školy psov a školiteľov psov) alebo poskytuje výcvik psov majiteľovi zvierat. Požiadavka 
na preukázanie odbornej spôsobolosti sa vzťahuje aj na odborníkov v oblasti behaviorálnej terapie, ako 
sú psychológovia psov a tréneri správania sa psov.  

Komerčná činnosť, napríklad výcvik psov, znamená, že činnosť sa vykonáva nezávisle, podľa 
plánu, a so zámerom dosiahnuť zisk. V zmysle predpisu 31 je na zodpovednosti tých, ktorí požiadajú o 
licenciu, napríklad ako obchodný tréner psov alebo ktorí požiadajú o licenciu na prevádzkovanie školy 
psov, aby poskytli dostatočné dôkazy o svojich odborných vedomostiach.  

 
Požadovaná odborná spôsobilosť na získanie licencie pre komerčný výcvik psov podľa predpisu32 

zahŕňa odborné znalosti v týchto oblastiach: 
 

1. biológia psa  

 anatómia psa  

 motorické, zmyslové a kognitívne schopnosti 

 rozmnožovanie (pohlavné správanie samcov / samíc,hormonálny cyklus, tehotenstvo, pôrod)  

 individuálny vývoj (ontogenéza)  

 behaviorálna biológia  

 sociálna organizácia (hodnotenie, sociálne správanie)  

 expresívne správanie (komunikácia s rovesníkmi a ľuďmi)  

 herné správanie  

 agresívne správanie  

 poľovné správanie 

 domestikácia (zmeny v dôsledku domestikácie) 

 história plemena (vhodnosť a správanie špecifické pre dané plemeno)  

 

2. chov - kŕmenie a všeobecná hygiena chovu a chov psov 

 základy hygieny 

 základy chovu, chovu, kŕmenia a starostlivosti o psa 

 detekcia odchýlok (anatomická, fyziologická)  

 vývoj šteňaťa (socializácia a návyky)  

 

3. bežné ochorenia psa, lekárska profylaxia / starostlivosť  

 zranenia, prvá pomoc, núdzové opatrenia  

                                                 
31 § 11 Abs. 2 Nr. 1 TierSchG 
32 § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 f TierSchG 
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 dôležité infekčné choroby, ako je psinka, parvovírus, besnota, kotercový kašeľ   

 očkovanie a zdravotná profylaxia  

 endo a ektoparazitické choroby  

 bežné choroby (pohybový aparát, choroby látkovej výmeny, obmedzenia súvisiace s vekom atď.)  

 

4. dobré životné podmienky zvierat a ďalšie ustanovenia  

 zákon o dobrých životných podmienkach zvierat / nariadenie o dobrých životných podmienkach 

zvierat 

 ďalšie oblasti práva týkajúce sa psov, federálne a štátne predpisy týkajúce sa nebezpečných psov  

 

5. odborná spôsobilosť trénera pre výcvik psov 

 proces učenia (formy učenia, klasické podmieňovanie,  / operačné podmieňovanie) 

 komunikácia (expresívne/bezprostredné správanie psa, iné formy komunikácie psa, komunikácia 

pes-človek, komunikácia človek-pes) 

 metódy vzdelávania, ktoré sú vhodné pre dobré životné podmienky zvierat a sú v rozpore s dobrými 

životnými podmienkami zvierat 

 učenie primerane veku (najmä šteniat) 

 vhodné zamestnanie  psov (podľa druhu, podľa veku) 

 návrh výcviku (proces, štruktúra atď.) 

 úzkostné a agresívne správanie, ako aj vyhýbanie sa úzkosti a agresii v každodennom živote / pri 

výcviku psov, príčiny, vznik a korekcia vyhýbacieho a obranného správania 

 stres u psov (fyziológia stresových udalostí, vyhýbanie sa stresu a zvládanie stresu, účinky stresu v 

každodennom živote a na výcvik psov) 

 rozpoznať a napraviť nechcené správanie, poruchy správania (napr. štekanie, ničenie, strach zo 

separácie, stereotypné správanie) 

 psie športy (kategórie, požiadavky na výcvik) 

 

6. zaobchádzanie so psami a majiteľmi psov  

 komunikácia medzi trénerom a majiteľom psov (didaktika, obsah výučby a stanovenie školiacich 

úloh) 

Získaním licencie komerčného  trénera psov je splnená podmienka pre dodávateľa VP v Nemecku a je 
oprávnený trénovať VP. 
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Rakúsko 
Výcvik psov je v Rakúsku voľná živnosť a trénovať VP môže ktokoľvek ako fyzická alebo 

právnická osoba. Taktiež je možné v rámci voľnej živnosti  zriadiť stredisko pre výcvik vodiacich / 
asistenčných psov. Rakúsky štát je toho názoru, že kvalita výcviku psov bude regulovaná ponukou a 
dopytom. Uvedený názor, bohužiaľ, nie je funkčný v štátoch, kde neexistuje nezávislá skúška zručností 
VP. Psy nie sú priemyselnými výrobkami, ktoré po určitom výrobnom procese spadnú z montážnej linky 
ako hotové výrobky.  Predstava ľudí so zrakovým postihnutím, že im bude poskytnutý hotový VP, 
ktorý bude hneď spoľahlivo pracovať, je veľmi vzdialená od reality. Úloha dodávateľa a zároveň 
kritérium na vyplatenie VP je dvojstupňový proces, počas ktorého musí pes preukázať svoje povahové 
vlastnosti aj pracovné zručnosti. Proces je realizovaný na náklady dodávateľa bez ohľadu na dĺžku jeho 
trvania.  Podmienky, ktoré musí dodávateľ splniť, sú:  
a) základné preverenie úrovne práce, čo je skúška psa s trénerom,  
b) zácvik VP s osobou so zrakovým postihnutím v trvaní 2-3 týždňov podľa potrieb, záverečné preverenie 
práce tímu pes a jeho majiteľ so zrakovým postihnutím. Skúsenosti ukázali, že školiace strediská, ktoré 
trénujú psy, aby boli pripravené na skúšku, sa usilujú o kvalitu a musia sa neustále zdokonaľovať alebo 
vzdať, pretože ich psy alebo tímy (osoba so zrakovým postihnutím so psom) nedokážu skúšku 
absolvovať úspešne. V Rakúsku ako všeobecná pečať kvality pre trénerov psov, sa pokladá „tréner psov 
kvalifikovaný v oblasti dobrých životných podmienok zvierat“. Určite to predstavuje istý kvalitatívny 
štandard, nie je však predpokladom kvalitného výcviku vodiacich/asistenčných psov. Oproti tomu, 
vzdelanie a zručnosti trénerov VP v oblasti mobility a orientácie by boli veľmi užitočné, tie však nie sú 
povinné. 

Mnohoročné skúsenosti, bohužiaľ, tiež ukázali, že medzi rakúskymi trénermi akreditovanými 
medzinárodnou federáciou škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF) sa v dlhodobom priemere vyskytujú aj 
tréneri s najhoršie vycvičenými psami. Členstvo v IGDF sa preto v Rakúsku nepokladá za žiadnu záruku 
kvality.  Rakúsko sa zaraďuje medzi krajiny, ktoré poukázali na to, že podmieňovať niektoré  prístupové 
práva VP povinnosťou dodávateľa byť členom IGDF je diskriminačné a nezákonné pre EÚ. V určitom 
období  bola napríklad  iniciatíva aby bol pri leteckej preprave vstup na palubu povolený iba VP, ktorých 
dodávateľ je členom IGDF. Na takéto konanie nie je žiadny právny základ. Sme toho názoru, že VP má 
preukázať kvalitu  práce svojimi zručnosťami, a nie deklarovaním členstva v organizácii.  

 
Austrália 

Kritériá pre dodávateľa VP neexistujú. NDIS v súčasnosti vyžaduje od dodávateľov VP členstvo v 
IGDF, ale to sa môže v budúcnosti zmeniť v prípade psov financovaných vládou. Riadiaca agentúra NDIS 
(NDIA)  uviedla, že chce podnietiť súťaž medzi všetkými poskytovateľmi služieb a očakáva sa, že sa 
nakoniec rozšíri aj na dodávateľov VP. Niektorí žiadatelia o VP sú presvedčení, že môžu sami trénovať 
svojivh VP, a niektorí inštruktori mobility s vodiacim psom si môžu zriadiť svoje vlastné podnikanie 
a v súčinnosti so žiadateľom o VP trénovať psy, na ktorých zaplatenie získajú prostredníctvom NDIS 
príslušný finančný príspevok. 

Očakáva sa, že vláda bude zvažovať či umožní nečlenom IGDF dodávať VP. Hrozí tu riziko, že psy 
s nedostatočnou či nesprávnou výchovou a socializáciou alebo nedostatočne či nesprávne trénované 
spôsobia škodu zrakovo postihnutému majiteľovi psa. Ak sa majiteľ rozhodne domáhať náhrady škody 
súdnou cestou, zodpovednosť za zníženie kvality a umožnenie vzniku škody by niesla vláda. Vláda a jej 
agentúra plne nechápu zložitosť, komplexnosť a nákladnosť procesu šľachtenia a výcviku bezpečného a 
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efektívneho VP ani časovú a finančnú náročnosť vyškolenia kvalifikovaného inštruktora mobility 
s vodiacim psom. Ako príklad možno uviesť prípad skúseného inštruktora mobility s vodiacim psom asi 
spred 20 rokov, ktorý nebol členom IGDF a bol ustanovený ako jediný dodávateľ VP. Nemusel 
dodržiavať žiadne zákony a predával svojich trénovaných psov iným dodávateľom VP. Jeho podnikanie 
bolo nevyspytateľné a trvalo neudržateľné a doteraz nie je prijaté žiadne opatrenie, čo by do budúcnosti 
zastavilo ďalších záujemcov, ktorí by sa o takýto postup chceli pokúšať.  

 
6.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky  
 

V legislatíve SR je osoba oprávnená na výcvik psa so špeciálnym výcvikom definovaná 
nasledovne: Odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom 
činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej 
výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové 
školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy sa považuje za 
splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala 
prihlášku za člena takejto organizácie, a to najdlhšie päť rokov od podania tejto prihlášky33. 

Členstvo v medzinárodnej organizácii nie je určite negatívnym prvkom, ale v žiadnej miere 
neprispieva ku kvalite psov a ochrane osôb so zrakovým postihnutím, ktoré majú o VP záujem, 
ale nedokážu vyhodnotiť kompetencie a kvalitu  jednotlivých dodávateľov. Ak sa ktokoľvek rozhodne 
podať si prihlášku do akejkoľvek medzinárodnej organizácie a otvoriť si voľnú živnosť súvisiacu so 
starostlivosťou o zvieratá, stane sa z pohľadu poskytovateľa príspevku na kúpu VP osobou oprávnenou 
na výcvik psov so špeciálnym výcvikom.  Obidva úkony pritom možno zvládnuť za jeden deň. Tento stav 
vytvára možnosti pre realizáciu podvodov a umocnený je faktom, že ani výslednú kvalitu VP vrátane 
zdravia psa a jeho povahových vlastností nie je potrebné deklarovať. Z nášho pohľadu je to práve pri VP, 
ktoré majú svojmu majiteľovi poskytovať pomoc pri mobilite a pracujú spravidla v rušných mestách, 
nešťastná kombinácia, pretože zákon umožňuje vybrať  akéhokoľvek psa s akýmikoľvek vlastnosťami 
a zdravím, ktorého vycvičí ktokoľvek bez potrebných vedomostí. Stačí  jeden deň na otvorenie živnosti, 
podanie prihlášky do medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy a nový dodávateľ VP je na 
svete. Proti sebe stoja celkom bez kontroly iba atribúty ako etika a morálka samotných dodávateľov VP  
a možnosť získania finančnej odmeny za predaj  VP v hodnote 7 303 eura. So zreteľom na nakladanie 
s verejnými financiami tento stav rozhodne nemožno pokladať za uspokojivý. 

 

6.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 

Jedinou zárukou dosiahnutia požadovaného stupňa kvality VP ako štandardu pri výcviku VP je 
podľa nášho názoru oficiálne preskúšanie VP. Tento model je zavedený napríklad v Nemecku, kde je  
preskúšanie VP a deklarovanie jeho funkčnosti s jeho majiteľom so zrakovým postihnutím požadované 
zdravotnými poisťovňami, ktoré sú platiteľmi za VP. Nevýhodou tohto modelu je jeho riadenie výlučne 
internými predpismi zdravotných poisťovní, čo pokladáme za nedostatočné. Model preskúšania VP 

                                                 
33 ustanovenie § 25 bod 5 Zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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s majiteľom so zrakovým postihnutím realizovaný v Rakúsku je na veľmi vysokej úrovni a je príkladom 
dobrej praxe a efektívnej kontroly  vynaložených prostriedkov na poskytovanie príspevku na kúpu VP. 
Situácia v SR v oblasti definovania povahy VP, zručností VP, zručností majiteľa VP vytvára právne 
vákuum, keďže v prípade súdneho sporu, v prípade ohrozenia zdravia VP v dôsledku nedostatočných 
zručností jeho majiteľa alebo ohrozenie majiteľa VP v dôsledku nedostatočných zručností VP alebo 
ohrozenia verejnosti vodiacim psom či uplatňovania reklamácie  VP a podobne, nie sú definované 
 podmienky, ktorých porušenie alebo dodržanie je možné zisťovaním preukázať. Ide pritom o 
živú kompenzačnú pomôcku, ktorá môže v prípade neprimeraných reakcií a nedostatočných zručností 
ohroziť zdravie a dokonca aj život svojho majiteľa a rovnako môže svojím nevhodným správaním ohroziť 
aj verejnosť. 
 
Graf č. 6 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA – Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka: Kto definuje kritériá pre dodávateľa VP? 
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7. Kritériá pre žiadateľa o VP 
 

 Česká republika 
V Českej republike je pre žiadateľov o vodiaceho psa okrem zdravotnej indikácie zákonom 

stanovená jediná podmienka, a to spodná veková hranica 15 rokov34.  
Ďalšie podmienky pre žiadateľov si určujú jednotliví dodávatelia vo svojich vnútorných pravidlách. Je na 
posúdení dodávateľa, v ktorých prípadoch nezaradí žiadateľa o VP do zoznamu čakateľov, pretože 
každý dodávateľ má právo rozhodnúť, či VP konkrétnemu žiadateľovi poskytne alebo nie. Žiadateľ môže 
rozhodnutie dodávateľa spochybniť, ale konečné rozhodnutie o poskytnutí VP nechávajú štátne orgány 
práve na dodávateľovi z dôvodu predpokladaných odborných kompetencií.  
Príklady dôvodov, pre ktoré by žiadateľovi nemal byť poskytnutý VP: 

 

 odborný lekár neodporučil klientovi psa (klient trpí závislosťou napr. od alkoholu či iných drog, 

psychickou poruchou, mentálnym postihnutím a pod.) 

 klient nemá trvalé bydlisko alebo neumožní návštevu v mieste bydliska 

 zistenie nespôsobilosti na užívanie psa na základe šetrenia v mieste bydliska (klient nezvláda 

samostatnú starostlivosť o vlastnú osobu, nevhodné podmienky na držanie psa a pod.) 

 klient nemá kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nezvláda základy samostatnej 

chôdze s bielou palicou a odmieta sa ich doučiť 

 nesplniteľné očakávania a požiadavky klienta (napr. nevhodné plemeno, obrana osôb) 

 

Ak pominú dôvody na rozhodnutie dodávateľa neprideliť žiadateľovi VP, môže klient znovu o psa 
požiadať. Po preskúmaní zo strany dodávateľa a kladnom posúdení je žiadosť klienta zaradená do 
poradovníka čakateľov na vodiaceho psa. 

 
Nemecko 

V Nemecku je potrebné pred pridelením VP absolvovať výcvik POSP v rozsahu 40 až 80 hodín. 
Požiadavka nie je jednotná a závisí od podmienok  jednotlivých zdravotných poisťovní. Poskytovateľa 
výcviku POSP si vyberie sám žiadateľ o psa, alebo mu ho odporučí zdravotná poisťovňa, prípadne 
dodávateľ VP.  V Nemecku je uvedené jedinou podmienkou pre získanie VP. Dodávateľ má právo na 
základe napríklad negatívnych zistení nespolupracovať so žiadateľom na ďalšom procese, 
pričom podmienky na uvedené konanie si určujú sami dodávatelia VP. Ak by výhrady dodávateľa mali  
taký závažný charakter, že by viedli k momentálnemu odmietnutiu dodania VP žiadateľovi, dodávateľ 
naďalej prejavuje snahu vyriešiť problém tak, aby bolo možné proces obnoviť a VP dodať. Vo väčšine 
prípadov ide o nedostatočné zručnosti v oblasti POSP. 

                                                 
34 ustanovenie § 9 odsek bod 5 a) 2 Zákona 329/2011 Sb. o poskytovaní dávok osobám so zdravotným postihnutím a o 
zmene súvisiacich zákonov 
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Rakúsko 

Vodiaceho psa  môže osoba so zrakovým postihnutím používať, iba ak preukáže dostatočné 
zručnosti v oblasti POSP predložením potvrdenia o úspešnom absolvovaní kurzu POSP. Prax realizácie 
výcviku POSP ešte pred získaním VP bola v Rakúsku zavedená v 90. rokoch 20. storočia po niekoľkých 
zlých skúsenostiach s majiteľmi VP kvôli ich nedostatočnej mobilite a orientácii. Výcvik mobility 
a orientácie poskytuje bezplatne niekoľko organizácií v rámci celého Rakúska.  

Na začiatku procesu, ktorý má viesť k získaniu VP, žiadateľ podľa miesta bydliska kontaktuje 
príslušné pracovisko, ktoré výcvik POSP realizuje. Úroveň dosiahnutých zručností žiadateľa v POSP 
spravidla preveruje každý dodávateľ už počas procesu výcviku VP tak, aby bol žiadateľ o psa plne 
pripravený v období, keď dodávateľ začne realizovať zácvik žiadateľa s VP. V prípade, že zručnosti nie 
sú na spoluprácu s VP postačujúce, žiadateľ absolvuje dodatočný  výcvik až do dosiahnutia požadovanej 
úrovne POSP. Úspešné absolvovanie POSP preukazuje žiadateľ v inštitúte Messerli, ktorý realizuje 
dvojstupňové preskúšanie VP a konečné udelenie statusu VP. Dosiahnutie požadovaného stupňa POSP 
je pre žiadateľa o VP nevyhnutným predpokladom úspešného zvládnutia  záverečného preskúšania 
tímu, kedže prebieha v cudzom prostredí, a nie v domácom prostredí žiadateľa o VP. 

 
Austrália 

V Austrálii absentujú zákony, ktoré by  upravovali povinnosti pre preukázanie zručností žiadateľa 
o VP. U 5-tich poskytovateľov V Austrálii je  žiadateľ hodnotený inštruktorom mobility a orientácie 
s vodiacim psom. Pri získavaní štátnej podpory prostredníctvom NDIS všetci dodávatelia VP sú si 
vedomí, že potreba dobrej úrovne POSP je nevyhnutná  pre prácu s VP a v Austrálii musí byť žiadateľ 
schopný preukázať nezávislú mobilitu pomocou primárnej pomôcky na mobilitu (preferuje sa dlhá 
palica). Žiadateľ musí byť schopný počas posudzovania POSP preukázať nezávislé chápanie pravidelnej 
trasy, ktorou chodieva. Žiadateľ musí byť tiež schopný preukázať, že sa na psa nebude spoliehať 
v súvislosti s orientáciou na akejkoľvek trase, navigáciu bude mať plne v kompetencii  a že sa teda 
nebudú na psa klásť nereálne očakávania v tomto smere. 

 

7.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky  
 
V SR nie je žiadne ustanovenie, ktoré by kládlo akékoľvek nároky na žiadateľa o VP. Jedinou 

požiadavkou poskytovateľa príspevku na kúpu VP je úspešné absolvovanie zácviku s pomôckou, čo 
však netýka POSP ale priamo výcviku žiadateľa s budúcim VP. 

Všetci seriózni dodávatelia VP prikladajú veľkú dôležitosť zručnostiam v tejto oblasti, bez ktorých 
nie je možné správne navigovať VP, a v prípade nesprávne zadávaných alebo dokonca zmätočných 
pokynov, nebude z dlhodobého hľadiska VP svoju úlohu plniť, čím celá práca stratí zmysel. Vodiaci pes 
si napríklad nedokáže zapamätať pokyn, ktorý má vykonať v aktuálnom čase, viac ako v priemere 
niekoľko desiatok sekúnd. (Vedci zo Štokholmskej univerzity analyzovali správanie 25 rôznych druhov 
zvierat od delfínov po včely. Ich priemerná krátkodobá pamäť je 27 sekúnd, pričom najdlhšie si 
pamätajú psy, a to cca minútu.) 

Znamená to, že v prípade, ak  ZŤP majiteľ zadá psovi napríklad pokyn doľava na nesprávnom 
mieste, ešte príliš vzdialenom na to, aby pes mohol povel splniť, nedokáže  si ho pamätať viac ako 
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niekoľko desiatok sekúnd, pričom sa tento fenomén veľmi líši v závislosti od konkrétneho psa.  
V prípade, že miesto, kde je potrebné odbočiť, je vzdialené niekoľko desiatok metrov od miesta, na 
ktorom bol VP pokyn zadaný, pes s najväčšou pravdepodobnosťou na požadovanom mieste neodbočí. 
Rovnaké je to so všetkými pokynmi. Za takýchto okolností sa vytvára u psa nesprávna asociácia, že 
pokyn, ktorý zadá majiteľ nie je potrebné registrovať, pretože je nesplniteľný. Účinok povelov sa tým 
oslabuje až do úrovne, keď ich pes prestane registrovať. 

Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť získania zručností v POSP ešte pred tým, ako bude žiadateľ 
o VP realizovať zácvik so svojím psom.  

 

7.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 
Výcvik POSP pre žiadateľov o VP je nevyhnutnou súčasťou celého procesu z hľadiska schopnosti 

orientácie v priestore, sebadôvery žiadateľa o VP a jeho schopnosti plniť v tíme s VP úlohu navigátora 
tak, aby pes mohol zadávané povely vykonať. Podmienku preukázania dobrej úrovne POSP, ako je tomu 
v Nemecku a v Rakúsku, pokladáme za správnu a na prospech žiadateľa o VP. Naopak absencia 
nutnosti preukazovať dobrú úroveň POSP vedie v praxi k tomu, že svedomitých dodávateľov VP, ktorí 
trvajú na tom, aby žiadatelia o VP absolvovali výcvik POSP na akreditovaných pracoviskách, stavia do 
nevýhody, keďže v prípade neochoty absolvovať výcvik POSP sa o získanie VP pokúsi u iného 
dodávateľa, ktorý výcvik nepožaduje. Žiadateľ pritom nedokáže zhodnotiť dopady tohto svojho konania 
na prácu s VP. Mnoho majiteľov VP malo pred začatím práce  s VP predstavu, že pes vlastne pracuje 
sám, stačí držať vodič/rukoväť. Nič ale nie je vzdialenejšie od reality. Práca s VP predstavuje zložitý 
proces učenia, nie je to balík služieb, ktorý možno získať spolu s VP. Práca v tíme, pokiaľ má naozaj 
fungovať a byť bezpečná a efektívna, vyžaduje od majiteľa psa účinnú spoluprácu, ktorej predpokladom 
je dobrá úroveň POSP, schopnosť sústredenia, dôslednosť pri vykonávaní potrebných úkonov a chuť 
pracovať s VP. Z uvedených dôvodov Nemecko a Rakúsko trvajú na dobrej úrovni POSP pred pridelením 
VP.   
 
Graf č. 7 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA-Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka: Kto definuje kritériá pre žiadateľa o VP? 
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8. Zácvik žiadateľa s vodiacim psom 
 
Pokladáme za dôležité uviesť na objasnenie, že vo svete existujú dva modely realizácie zácviku 

s VP. 
 

a. Zácvik žiadateľa s VP realizuje zvyčajne tréner VP, pričom ho môže nahradiť aj iná osoba (zvyčajne 

inštruktor mobility), ktorá konkrétneho VP a jeho prácu  pozná, má všetky informácie nevyhnutné na 

realizovanie zácviku so žiadateľom, má potrebné vedomosti o POSP, ktorej zručnosti sú potrebné 

implementovať  do zácviku žiadateľa s VP.  

 

b. Zácvik žiadateľa s VP realizuje inštruktor mobility s vodiacim psom, a nie tréner VP alebo iná osoba, 

ktorá trénera zastupuje. V tomto prípade je potrebná aktívna interná spolupráca s trénerom VP, 

keďže inštruktor mobility s VP sa pritom nezúčastňoval aktívne na výcviku VP, s ktorým bude zácvik 

realizovať.  

 

V štátoch EU sa realizuje spravidla model opísaný v bode a). Zácvik sa realizuje na trasách, ktoré 
žiadateľ bežne používa na zabezpečenie svojich pracovných povinností, voľnočasových aktivít a iných 
potrieb. Nácvik každej novej trasy sa má realizovať v prítomnosti trénera aby nevznikli problémy 
v dôsledku nevhodne zvolenej trasy, ako je používanie rôznych nevhodných skratiek cez  parky, 
parkoviská a podobne. 
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Úhrada za realizáciu zácviku je v jednotlivých krajinách rôzna. Môže byť  zahrnutá do celkovej 
ceny VP alebo účtovaná samostatne.  

  
Česká republika 

V Českej republike neexistuje žiadny predpis, ktorý by stanovil povinnú dĺžku zácviku žiadateľa s 
vodiacim psom. Pri administratívnom odovzdaní VP na Úrade práce je súčasťou preberacej 
dokumentácie potvrdenie o vykonanom zácviku. Pre potreby úradu je dôležité, že zácvik sa uskutočnil, 
jeho dĺžku však nikto nehodnotí. Zácvik s VP je započítaný do ceny psa, nie je hradený samostatne. 

Priebeh zácviku žiadateľa s VP: 
Zácvik sa realizuje výhradne v  mieste bydliska žiadateľa a trvá zvyčajne 5 pracovných dní.  Tréner sa 
ubytuje v okolí bydliska klienta, a tak je práca súvisiaca so zácvikom  neprerušovaná. Dobu zácviku v 
prípade potreby  možno aj  rozdeliť (napríklad  z dôvodu pracovnej vyťaženosti žiadateľa, jeho veku a 
fyzickej zdatnosti a podobne) alebo predĺžiť (ak je klient  veľmi aktívny a je potrebné naučiť psa väčšie 
množstvo trás, prípadne z dôvodu nižšej schopnosti učenia žiadateľa vzhľadom na vyšší vek 
a podobne). 

Po 1 - 2 týždňoch od ukončenia zácviku sa tréner vracia, aby preveril a skontroloval úroveň práce 
na  naučených trasách. V ďalšom období si každý žiadateľ dohodne s trénerom svoj individuálny plán na 
následnú výučbu nových trás. Dva mesiace po odovzdaní psa je tréner každý týždeň s klientom v 
telefonickom alebo emailovom kontakte a podľa potreby príde poradiť a pomôcť. 

Počas prvého roku života so psom príde cvičiteľ dvakrát "na kontrolu" a následne jedenkrát 
ročne až do uplynutia prvých piatich rokov spoločného života človeka a psa. 

Zácvik s druhým a ďalším VP: 
Každý ďalší VP je žiadateľom odovzdávaný ako pes prvý, v rovnakom časovom rozsahu. Vyplýva 

to zo zvláštnej podstaty živej kompenzačné pomôcky, zácvik s každým psom je iný a hlavne každý 
odovzdávaný pes potrebuje rovnakú dávku starostlivosti a práce pri realizovaní zácviku s novým 
človekom. 

Pri výpočte ceny druhého a ďalšieho psa je kalkulovaná vždy rovnaká sumu za zácvik.  
 

Nemecko 
V Nemecku zácvik spravidla prebieha v domácom prostredí žiadateľa a trvá v závislosti od 

dodávateľa približne 3 – 4 týždne. Žiadateľ sa v priebehu zácviku oboznamuje so psom, jeho 
špecifickýcmi vlastnosťami, starostlivosťou o psa, prvkami potrebnými na komunikáciu s ním 
a technikou zadávania jednotlivých povelov. Taktiež žiadateľ získava zručnosti potrebné na posúdenie 
výkonu konkrétneho psa a oboznamuje sa so spôsobom zjednania nápravy pri nesprávnom alebo 
nedostatočnom vykonaní jednotlivých cvikov. Zácvik s VP je súčasťou celkovej ceny za VP a nie je 
kalkulovaný zvlášť. 

Zácvik s druhým a ďalším VP: 
Každý ďalší VP sa odovzdáva ako prvý a celý proces je rovnaký. V prípade preukázania vysokej 

úrovne nadobudnutých zručností žiadateľa s prvým VP je možné dobu zácviku s druhým VP skrátiť 
napríklad o teoretickú časť zameranú na starostlivosť o psa. Každý pes má však inú povahu, iné prejavy, 
iné reakcie, iný pracovný výkon a na tieto atribúty je potrebné brať ohľad a žiadateľa s nimi podrobne 
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oboznámiť teoreticky aj prakticky. Z tohto dôvodu je skrátená doba zácviku skôr výnimkou ako 
štandardom. 

Zácvik druhého a ďalšieho VP je kalkulovaný v rámci celkovej ceny psa ako pri prvom VP. 
V prípade skrátenia doby zácviku nemá táto skutočnosť vplyv na celkovú cenu za VP. 

 
Rakúsko 

Zácvik VP s novým žiadateľom zvyčajne trvá 3 týždne. Ak má žiadateľ dlhoročné skúsenosti s VP, 
jeho trvanie možno skrátiť. V prípade prvého VP, naopak, možno dobu zácviku predĺžiť, ak má žiadateľ  
ďalšie postihnutie, alebo sa ťažšie učí. V tomto prípade zácvik trvá cca 4 týždne, podľa potrieb 
žiadateľa.  Na zácvik, ktorý zvyčajne vykonáva tréner psa, nie je potrebné osobitné poverenie, s 
výnimkou psov dodávaných z  cudzojazyčných krajín, kde dodávateľské výcvikové strediská 
spolupracujú s rakúskym trénerom, ktorý následne dodávaných psov preškolí na nemecký jazyk 
a realizuje zácvik. Miesto zácviku je možné kombinovať. V niektorých výcvikových strediskách zácvik 
prebieha najskôr jeden alebo dva týždne v mieste výcvikového  strediska a následne v mieste bydliska 
žiadateľa; v iných výcvikových strediskách sa zácvik realizuje výhradne v mieste bydliska - záleží na 
dodávateľových priestorových možnostiach a podmienkach. V Rakúsku je jednotná požiadavka zo 
strany štátu, absolvovanie preskúšania tímu žiadateľ a VP v hlavnom meste Viedeň. Táto požiadavka je 
záväzná bez ohľadu na miesto bydliska žiadateľa a z tohto dôvodu sa veľká časť zácviku uskutočňuje 
priamo vo Viedni, aby sa žiadateľ vedel pred preskúšaním zorientovať v meste a zvykol si na ruch 
mesta, najmä ak má bydlisko v tichom prostredí dediny alebo malého mesta. V každom prípade, aj 
s prihliadnutím na realizáciu preskúšania vo Viedni, by mala byť časť zácviku realizovaná aj v mieste 
bydliska žiadateľa, z dôvodu identifikovania problémových zón a hľadania riešení pre prípadné 
problémy. Taktiež je potrebné, aby tréner posúdil žiadateľove trasy a ich vhodnosť a v prípade potreby 
ich po vzájomnej dohode zmenil s prihliadnutím na prospech tímu. Výber jednotlivých trás žiadateľmi je 
v niektorých prípadoch natoľko nevhodný, že z hľadiska bezpečnosti ich vôbec nemožno používať. 
Žiadatelia sa po svojich trasách pohybujú často po vozovke, a nie po chodníkoch, pohybujú sa pri 
skracovaní si vzdialeností často mimo chodníkov, po nespevnených plochách, prechádzajú cez vozovku 
mimo miest na to určených a podobne. Napriek odôvodneniam zmien zo strany trénera žiadatelia 
niekedy majú problém zmeny akceptovať. Vo väčšine prípadov sú argumentami zaužívané spôsoby a 
kratšie vzdialenosti oproti novonavrhnutým trasám. Tréner v záujme bezpečnosti žiadateľa a psa by 
nemal takéto argumenty akceptovať a mal by trvať na trasách, ktoré zodpovedajú požiadavkám na 
bezpečnosť tímu.   

Pri zácviku s VP je potrebné mať na pamäti, že orientácia so psom je veľmi odlišná od orientácie 
s bielou palicou a aj zrakovo postihnutí ľudia, ktorí majú zručnosti POSP s bielou palicou na vysokej 
úrovni, môžu mať spočiatku ťažkosti s orientáciou so psom. Na vysvetlenie uvádzame, že pri orientácii 
s palicou sa osoba so zrakovým postihnutím pohybuje popri tzv „vodiacich líniách“ t. j. popri pevných 
plochách, ktoré smerujú jej pohyb, ako múry, ploty hranice rôznych povrchov a podobne. Pri pohybe s VP 
nie je sledovanie vodiacich línií potrebné a ani žiadúce, pes má prehľad o situácii pred sebou a vedie 
svojho majiteľa bezpečne priestorom. Niektorým zrakovo postihnutým ľuďom, ktorí sa rozhodli pre VP, 
spôsobuje táto skutočnosť spočiatku problémy, keďže stratou vodiacich línií strácajú istotu v určení 
svojej pozície v priestore a na identifikáciu polohy musia používať iné prvky ako sú vodiace línie.  

Zácvik s druhým a ďalším VP: 



               
 

 
 

 43 
 

Každý VP, ktorý má byť pridelený osobe s ťažkým zrakovým postihnutím,  musí absolvovať 
preskúšanie kvality, t. j. skúšku so svojím trénerom, a preskúšanie  tímu, t. j. skúšku žiadateľa s VP.   
V Rakúsku je názor, že ak má byť zaručená kvalita zácviku a teda kvalita práce s každým novým VP bez 
ohľadu na to, s akým počtom VP žiadateľ pracoval predtým,  je potrebné absolvovať s každým novým VP 
aj rovnaký zácvik. Zácviku s každým VP je potrebné venovať dostatočnú pozornosť aj z toho dôvodu, že 
aj preskúšanie tímu žiadateľ a VP má vždy rovnané kvalitatívne požiadavky bez ohľadu na počet  
používaných VP.  

 
Austrália 

Zácvik žiadateľa s VP trvá spravidla 4 týždne a závisí od toho, či sa vykonáva rezidenčne alebo v 
domácom prostredí. Pre žiadateľov, ktorí absolvujú zácvik s druhým a ďalším a psom, sa môže skrátiť 
na 2 - 3 týždne. Z praxe však vyplýva, že zácvik je aj v týchto prípadoch zvyčajne rovnaký, ako je 
štandardné, a skracuje sa minimálne. U niektorých klientov s ďalším postihnutím, napríklad 
poškodením sluchu, môže zácvik trvať dlhšie. Zácviky, ktoré však trvajú dlhšie ako 6 -7 týždňov sa už 
považujú za nadmerné a je na mieste  otázka, či je klient vôbec schopný efektívne využívať VP. 

V prípade, ak žiadateľ absolvuje zácvik  rezidenčne, ide zvyčajne o prvé 2-3 týždne a zácvik 
pokračuje v domácom prostredí žiadateľa tak, aby bol schopný zvládať potrebné trasy a orientovať sa 
vo svojom prostredí. Zácvik žiadateľov so psami v Austrálii vykonávajú iba kvalifikovaní  inštruktori 
mobility s vodiacim psom. Inštruktori mobility s vodiacim psom, ktorí sú ešte v procese získavania 
kvalifikácie, môžu pod supervíziou vykonávať výuku mobility a orientácie, nie však zácvik žiadateľov so 
psami. Žiadatelia často uprednostňujú zácvik v domácom prostredí, nemusia tak prerušovať prácu  či 
štúdium alebo sa presťahovať na miesto realizácie zácviku  do miesta pôsobenia  dodávateľa. 
V prípade, že dodávateľ má ubytovacie kapacity, poskytne žiadateľovi ubytovanie vo svojom sídle, 
v opačnom prípade sa žiadateľ ubytuje v hoteli na náklady dodávateľa. Mnohí ľudia sú však 
presvedčení, že rezidenčná forma zácviku je výhodnejšia, pretože si môžu navzájom vymieňať svoje 
skúsenosti a učiť sa jeden od druhého. Rezidenčný zácvik je aj finančne efektívnejší, pretože jeden 
inštruktor mobility s vodiacim psom môže trénovať 2 - 3 žiadateľov s VP v tom istom období. Finančne 
najefektívnejší je zácvik 2 žiadateľov (každý 1/2 dňa) v domácom prostredí v tej istej oblasti. Je však 
ťažko koordinovateľný pre malých až stredných dodávateľov. Ukazuje sa, že rezidenčný tréning je 
vhodnejší najmä pre ľudí, ktorí realizujú zácvik so svojím prvým či druhým VP, pretože majú najväčší 
prospech zo vzájomného odovzdávania skúseností a nadväzovania nových známostí. Rezidenčná forma 
je pre dodávateľov finančne najefektívnejšia a zároveň umožňuje efektívne vzdelávanie inštruktorov 
mobility s vodiacim psom, ktorí sú v procese získavania kvalifikácie.   

Zácvik s VP je síce kalkulovaný ako samostatná položka medzi ostatnými nákladovými položkami, 
ale je súčasťou celkovej ceny VP.  

Zácvik s druhým a ďalším VP: 
Dĺžka zácviku s druhým a ďalším VP závisí od zručností  klienta v čase zácviku, a hoci väčšina 

klientov sa po skúsenostiach získaných s predchádzajúcim VP stáva kompetentnejšími, existujú 
výnimky z tohto všeobecného pravidla. Žiadateľ, ktorý dostáva druhého VP, môže v určitých prípadoch 
potrebovať zácvik rovnakej dĺžky ako nový žiadateľ, hoci jeho zručnosti sú na dobrej úrovni. Stáva sa tak 
v týchto prípadoch: 
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a. Ak je prítomný „syndróm druhého psa“, ktorý označuje nereálne očakávania žiadateľa, ktorý so svojím 

prvým psom dosiahol silný a blízky pracovný vzťah, a má teda rovnaké očakávania aj od mladého 

neskúseného a neznámeho druhého VP. Táto situácia je pre žiadateľa zvyčajne frustrujúca a zažíva 

sklamanie. Títo žiadatelia  si musia uvedomiť, že nový  pes musí dostať šancu vybudovať si vzťah, 

dôveru a spôsobilosť prvého psa 

b. Pri prílišných odlišnostiach nového VP.  Ak sa povaha a nedokonalosti druhého psa odlišujú od 

žiadateľovho predchádzajúceho psa, môžu žiadatelia vyžadovať úplný 4-týždňový tréning. Napríklad, ak 

bol predchádzajúci pes vysoko iniciatívny, s rýchlou chôdzou a potrebou pevnej kontroly a pravidelných 

korekcií, potom nový pes, ktorý je poddajnejší, pomalší a menej iniciatívny, bude pravdepodobne 

krehkejší a bude zle reagovať na silné korekcie. V určitom bode môže dôjsť k zničeniu sebavedomia 

psa, ktoré si nakoniec vyžiada odchod psa do dôchodku. Žiadateľ v tomto prípade musí byť oboznámený 

s odlišným temperamentom nového psa a naučiť sa, ako s týmto psom pracovať inak 

c. Ak žiadateľ starne alebo bol zranený tak, že je potrebné zmeniť spôsob, akým drží vodič/rukoväť 

postroja, alebo zmeniť rýchlosť a prispôsobiť stabilitu chôdze. V týchto prípadoch môže žiadateľ 

požadovať dlhší tréning, ktorý mu pomôže prispôsobiť sa novej situácii.  

Podobne sa môžu, v závislosti od klienta, líšiť aj určité procesy pri zácviku. Žiadatelia, ktorí 
realizujú svoj druhý, tretí, prípadane ďalší zácvik, budú pravdepodobne potrebovať menej teoretickej 
výuky pri témach súvisiacich so starostlivosťou o psa a formálnou poslušnosťou a pravdepodobne aj  
menej praktického tréningu, ak nemajú vypestované zlé návyky, ktoré si vyžadujú viac času na 
odstránenie. Povahu zácviku môže ovplyvniť aj dostupnosť služby, napríklad momentálny nedostatok 
inštruktorov mobility s vodiacim psom, alebo požiadavka výcvikového strediska na úsporu nákladov. 
V týchto prípadoch sa môže vyžadovať rezidenčný zácvik, hoci žiadateľ v minulosti absolvoval zácvik 
v domácom prostredí. Všeobecne platí, že kompetentný žiadateľ, ktorý už mal VP, zvyčajne absolvuje 2 - 
3 týždňový zácvik v domácom prostredí, ktorý je zameraný na predstavenie psa, aby žiadateľ pochopil 
osobnosť tohto psa a aby si pes zvykol na bežné trasy. 

Cena za zácvik druhého a ďalšieho psa je kalkulovaná ako jedna z nákladových položiek celkovej 
ceny psa a pri druhom a ďalšom VP sa neznižuje.    

 
8.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky 

 
V SR tak isto ako vo svete nie je definovaný čas potrebný na realizáciu zácviku. V porovnaní so 

zahraničím zácvik v SR trvá nepomerne kratšie, čo vyplýva z finančných možností dodávateľa 
súvisiacich s príspevkom na kúpu VP a príspevkom na zácvik s pomôckou. Zácvik v trvaní 1 týždeň je 
absolútne nedostatočný  na získanie potrebných zručností najmä pri nových žiadateľoch.  
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V SR je navyše v platnosti nariadenie, ktoré spôsobuje dodávateľom VP veľké problémy, a to že 
zácvik s pomôckou možno realizovať iba jedenkrát pri rovnakom type kompenzačnej pomôcky 35. 
V praxi to znamená, že žiadateľ nemá pri druhom a ďalšom VP nijaký nárok na poskytnutie príspevku, 
pričom realizovanie zácviku s každým novým psom, je bezpodmienečne nutné. Ako bolo už uvedené aj 
kolegami zo zahraničia, pes je živé zviera a každý pes je iný. Aktuálne ustanovenie nezohľadňuje žiadne 
odlišnosti, a tak sú dodávateli nútení realizovať zácvik s druhým a ďalším psom na vlastné náklady. Ak 
vezmeme do úvahy, že výška finančného príspevku na kúpu VP spolu so zácvikom s VP sa v zahraničí 
pohybuje v rozmedzí od 9 109 eur v ČR, 17 000 – 27 000 v Nemecku, 33 000 – 40 000 v Rakúsku, 
a cca 36 000 v Austrálii, suma 7 303 eur za VP a 1200 eur za zácvik pri prvom dodanom VP v SR je 
nepomerne nízka. Pri druhom a ďalšom dodanom VP výška príspevku predstavuje len 7 303 eur.   

Aktuálny predpis nepokrýva potreby nielen pri tejto špecifickej a živej kompenzačnej pomôcke, 
ale ani pri technických pomôckach. Keďže vývoj technológií, systémov a s tým súvisiacich zmien je 
v súčasnosti veľmi rýchly, dvojročné zariadenia sú viac-menej zastarané alebo nastali zmeny 
v systémoch z dôvodu aktualizácií a podobne, čo spôsobuje problémy hlavne osobám so zrakovým 
postihnutím. Dostatočnosť  jedného zácviku s pomôckou, ako je napríklad počítač, je preto veľmi 
diskutabilná, ak nie je možná žiadna nadstavba získaných zručností alebo ich rozšírenie. 

 

8.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 
Sme toho názoru, že zahraničný systém nastavenia zácviku ako súčasti ceny za VP je správny, 

pretože zácvik s VP je bezpodmienečne nevyhnutný pri každom novom VP. Takisto považujeme za 
správnu dĺžku zácviku v trvaní 3 – 4 týždne, počas ktorých má žiadateľ možnosť nadobudnúť dostatok 
zručností na prácu s VP a tým aj sebaistotu. Zavedenie dlhšej doby zácviku do praxe by bolo prínosné, 
ale prinieslo by so sebou aj nevyhnutnosť úmerne navýšiť príspevok na zácvik s pomôckou alebo 
v prípade psov so špeciálnym výcvikom navýšiť príspevok na kúpu pomôcky bez samostatnej kalkulácie 
zácviku, ako je tomu v zahraničí.    

 

9. Právny vzťah medzi dodávateľom a odberateľom VP 
 

Česká republika 
V Českej republike je podmienkou poskytnutia úhrady za VP predloženie Úradu práce  všetkých 

požadovaných dokladov, ku ktorým patrí aj kúpna zmluva medzi dodávateľom a žiadateľom o VP 
o prevode vlastníckych práv k psovi a preberací protokol. Je tomu tak z dôvodu poskytovanie príspevku 
na kúpu psa a pod kúpou sa rozumie nadobudnutie vlastníckych práv k veci.  

Zaujímavé je postavenie zvierat v novom občianskom zákonníku a je potrebné ho v zmluvách 
zohľadniť.  

„Živé zviera má zvláštny význam a hodnotu už ako zmyslami vybavený živý tvor. Živé zviera nie je 
vecou a ustanovenia o veciach sa na živé zviera primerane uplatňujú len v rozsahu, v akom to 

                                                 
35 ustanovenie § 24 bod 6 Zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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neodporuje jeho povahe 36. V Českej republike prevláda názor, že nie je celkom jasne definovaná tzv. 
reklamačná doba a reklamačné podmienky v prípade VP.  

Nový Občiansky zákonník už neobsahuje žiadnu špecifickú lehotu určenú na vytknutia vád, 
pokiaľ ide o zvieratá. Celá vec je trochu zložitejšia: ide o to, že v situácii, keď predávajúcim je podnikateľ 
a kupujúcim nepodnikateľ, vzťahujú sa na takýto predaj ustanovenia o predaji tovaru v obchode. V tejto 
situácii platí, že predávajúci zodpovedá vždy len za vady, ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim, pričom sa 
predpokladá, že ak sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, vec bola chybná už pri prevzatí a je na 
predávajúcom, aby prípadne preukázal, že to tak nie je, resp. nebolo. Po uplynutí spomenutých 6 
mesiacov je ďalších 18 mesiacov (t. j. celkom 2 roky) možné, aby kupujúci uplatňoval u predávajúceho 
právo z vady veci, však bude už na kupujúcom, aby preukázal, že vada tu bola už pri prevzatí veci, za iné 
vady t. j. také, ktoré na veci vzniknú až po prevzatí kupujúcim, totiž predávajúci nezodpovedá, pokiaľ 
teda neprevezme tzv. záruku za akosť, čo je však iba na jeho uvážení 37. 

Reklamačná doba, možnosť požadovať nápravu či vrátenie nevhodného psa je u jednotlivých 
dodávateľov rôzna. Z nového občianskeho zákonníka vyplýva, že by mohlo ísť až o 6 mesiacov s tým, že 
keby sa v prípade sporu dostali k slovu právnici, výsledok by bol zrejme nejasný. 

 
Nemecko 

Nie je žiadna povinnosť uzatvárať zmluvu medzi žiadateľom a dodávateľom. Existuje ale 
povinnosť dodávateľa uzatvoriť zmluvu so zdravotnou poisťovňou, čo predstavuje  cenovú ponuku 
s rozpisom jednotlivých položiek, ktoré musí dodávateľ aj dodržať. V prípade nedodržania kalkulácie 
poisťovňa prvotne predloženú a schválenú sumu nenavýši. V prípadoch reklamácie VP alebo 
uplatňovania akýchkoľvek požiadaviek zo strany majiteľa VP smerom k dodávateľovi sa požiadavky, 
resp. problémy so psom riešia interne, pričom snahou každého dodávateľa je nájsť vždy riešenie, ktoré 
bude pre majiteľa psa vyhovujúce. V opačnom prípade má majiteľ psa právo kontaktovať svoju 
zdravotnú poisťovňu, ktorá psa uhradila a žiadať nápravu, keďže existuje zmluva medzi zdravotnou 
poisťovňou a dodávateľom o poskytnutí služby, ktorej súčasťou je cenová ponuka. Keďže ide 
o komerčne predávaný prokukt, je dodávateľ povinný akceptovať reklamáciu a riešiť podnet 
k spokojnosti majiteľa VP. V prípade, že riešenie vzniknutej situácie nie je z nejakého dôvodu možné, 
dodávateľ môže ponúknuť iného VP na výmenu alebo vrátiť kúpnu cenu VP zdravotnej poisťovni 
majiteľa VP.  

 
Rakúsko 

Zmluvy sa uzatvárajú ako bežné zmluvy a sú neverejné. V Rakúsku nie je povinnosť uzatvoriť 
zmluvu medzi dodávateľom a žiadateľom alebo medzi štátnou inštitúciou, ktorá poskytuje úhradu za 
psa, a dodávateľom. Podmienky zmluvy sa dohodnú individuálne medzi dodávateľom a žiadateľom 
o psa. Sporné záležitostí sa v prípadoch potreby riešia príslušnými postupmi ako sú zaužívané pri kúpe 
iného produktu. V prípade súdneho sporu v súvislosti s prácou vodiaceho psa alebo jeho majiteľa, 
prípadne nevhodného správania VP, má Rakúsko tú výhodu, že má jasne definované podmienky, ktoré 
musí pes aj jeho majiteľ splniť v záujme vzájomnej spolupráce a deklarovania psa ako „Vodiaceho psa“. 

                                                 
36 ustanovenie § 494 Zákona č. 89/2012 Občanskeho zákoníka 
37 Nový občiansky zákonník (NOZ) - reklamačná doba živých zvierat (právny rozbor, Mgr. Nikola Šmejdířová) 
www.cmku.cz/data/dokumenty/1004_priloha_c._2_k_zapisu_z_p_cmku_ze_dne_19.11.2013_(obcansky_zakonik).pdf  
 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1004_priloha_c._2_k_zapisu_z_p_cmku_ze_dne_19.11.2013_(obcansky_zakonik).pdf
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V prípade sporu by tak bolo pomerne ľahko definovateľné, kto a v akej miere pochybil. Rovnako je 
výhodou okrem oficiálneho udelenia statusu vodiacemu psovi aj následné preverovanie vzájomnej 
spolupráce inštitúciou Messerli, ktorá realizuje dvojstupňové preverenie kvality VP a udeľuje  status 
vodiaceho psa. Takýto systém kontroly práce tímu je zárukou úspešnej spolupráce a v prípade 
potreby ponúka kompetentné riešenia nezávislou štátnou inštitúciou. Zaujímavým prvkom v tomto 
procese je fakt, že v prípade, keď žiadateľ o VP po zácviku so psom úspešne absolvuje preskúšanie 
tímu pod dohľadom dodávateľa, je toto potvrdením pre dodávateľa, že jeho práca na výcviku psa 
a zácviku žiadateľa bola v požadovanej kvalite, a tým prechádza zodpovednosť za kvalitu budúcej práce 
VP na jeho majiteľa.  

 
Austrália 

Vzťah medzi žiadateľom a dodávateľom VP neupravujú žiadne zákony. Predpokladá sa, že 
všetkých 7 dodávateľov VP uzatvára s každým zo svojich klientov zmluvu už v čase keď zažiadajú o VP. 
Päť organizácií GDA má spoločnú zmluvu, ktorú žiadateľ podpíše po úspešnom absolvovaní zácviku  so 
psom a predtým, ako si psa vezme domov. Zmluva stanovuje povinnosti a zodpovednosti dodávateľa  a 
žiadateľa. Jej cieľom je zaistiť bezpečnosť žiadateľa a blaho psa, ako aj chrániť záujmy dodávateľa. Táto 
zmluva sa používa aj v prípade, že VP je financovaný prostredníctvom NDIS, teda štátnej schémy.  
Zmluva bola vypracovaná právnikmi. 
Zmluva pokrýva nasledovné: 

 

 VP zostáva majetkom dodávateľa a pes je u žiadateľa ako “dlhodobá pôžička”. Dodávateľ má právo 

psa odobrať, ak sa  zistí, že je ohrozená bezpečnosť psa, alebo jeho zrakovo postihnutého žiadateľa, 

alebo zdravie psa 

 verejná zodpovednosť prechádza na žiadateľa. Ak sa pes /žiadateľ správa nebezpečným alebo 

nezodpovedným spôsobom, ktorý má za následok poškodenie majetku alebo zranenie inej osoby 

alebo zvieraťa, zodpovedný je žiadateľ 

 povinnosťou dodávateľa je zabezpečiť, aby boli žiadateľovi boli poskytnuté: 

• všetky relevantné informácie potrebné na vykonanie kompletného a dôkladného posúdenia 

• školenia/zácvik na získanie potrebných zručností a podpora potrebná na efektívnu prácu s VP 

• VP, ktorý absolvoval výcvik, ktorý spĺňa alebo prekračuje požiadavky Výsledného štandardu pre VP a 

najlepšie spĺňa pohybové potreby žiadateľa, fyzickú kondíciu a vyhovuje žiadateľovmu životnému 

štýlu 

• zácvik s VP, ktorý im ako tímu umožní dosiahnuť optimálnu úroveň spôsobilosti, istoty a bezpečného 

pohybu 

• nepretržitá podpora pre udržanie úrovne práce VP a žiadateľa 

• nepretržitá podpora a monitorovanie, aby sa zabezpečila životná pohoda VP 

• záruka, že VP nebude bez dôvodu vyradený alebo odobratý 



               
 

 
 

 48 
 

• informácie o procese rozhodovania a odobratí VP 

• záruka, že klient bude zapojený do rozhodovania o umiestnení VP pri odchode do dôchodku 

• podpora na udržanie adekvátnych zručností práce s dlhou palicou, pokiaľ VP nemôže byť z nejakého 

dôvodu využívaný 

• bezplatne všetky pomôcky k VP (identifikácia, postroj, vodidlo, hrebene, atď.) 

• informácie o používaní VP, právach a povinnostiach podľa potreby žiadateľa.  

Povinnosti žiadateľa voči dodávateľovi a jeho psovi: 

 žiadateľ zaručuje, že VP poskytne: 

• vysoko kvalitné krmivo a vodu 

• vhodný prístrešok 

• náležitú náklonnosť 

• primeranú disciplínu 

• adekvátne cvičenie  a bude udržiavať adekvátnu hmotnosť VP 

• primeranú následnú odbornú prípravu a následnú starostlivosť od dodávateľa, 

• rutinnú veterinárnu starostlivosť špecifikovanú dodávateľom 

• mimoriadnu veterinárnu starostlivosť pri chorobe alebo úraze 

• primerane zmysluplnú a účelnú prácu na udržanie zručností a bezpečnosti 

 žiadateľ znáša náklady na: 

• polročné veterinárne prehliadky 

• vakcinácie 

• odčervenie 

• strihanie pazúrov a čistenie zubov 

• vhodný pelech 

 žiadateľ sa zaväzuje, že VP nevystaví zneužitiu, nedbanlivosti alebo vykorisťovaniu 

 žiadateľ bezodkladne požiada o konzultáciu dodávateľa VP v prípade, že má obavy zo správania 

alebo kvality práce VP 

 žiadateľ poskytne dodávateľovi presné kontaktné údaje a umožní prístup k VP v záujme primeranej 

a nepretržitej podpory a monitorovania blahobytu a štandardu práce VP 

Zmluvný vzťah medzi žiadateľom a dodávateľom VP bol aktualizovaný v roku 2016, aby boli 
záväzky a povinnosti formulované jasnejšie a aby žiadateľ niesol zodpovednosť za akúkoľvek škodu a 
ujmu spôsobenú VP pod jeho kontrolou. Napriek tomu, že zmluva kladie zodpovednosť na žiadateľa, 
neočakáva sa, že v praxi by dochádzalo k uplatneniu tohto ustanovenia, keďže väčšina dodávateľov by 
sa rada vyhla odporu nevidiacej komunity a potenciálnemu poškodeniu dobrej povesti. 
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9.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky  
 
V SR nie je žiadny predpis, ktorý by upravoval vzájomné práva a povinnosti medzi žiadateľom 

a dodávateľom alebo dodávateľom a poskytovateľom príspevku na kúpu VP. Dodávatelia, pokiaľ je nám 
známe, uzatvárajú zmluvy so žiadateľmi podľa vlastného uváženia a s rôznymi vzájomnými 
podmienkami. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (ďalej len VŠVAP) používa kúpnu zmluvu 
vypracovanú právnikmi a VŠVAP je podľa tejto zmluvy  36 mesiacov spolumajiteľom VP. Kúpna zmluva 
je súčasťou príloh s číslom 3. K tejto úprave práv a povinností VŠVAP pristúpila po skúsenostiach 
s nevhodným správaním držiteľov voči VP, keď v jednom prípade došlo až k smrti VP. Taktiež nebolo 
výnimkou, že VP trpel neakceptovateľnou nadváhou, čo mu spôsobovalo zdravotné problémy. 
Nazdávame sa, že pes ako živý tvor si zaslúži taký stupeň ochrany, ktorý by zabezpečil, že  nebude 
vystavený týraniu alebo nevhodnému zaobchádzaniu. 

V súvise so zabezpečením dobrých životných podmienok pre VP považujeme zmluvu medzi 
dodávateľom a žiadateľom o psa za nevyhnutnú na ochranu psa, žiadateľa aj samého dodávateľa tak 
ako to formuluje Austrália.  

 

9.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 
Pokladáme za zaujímavý postup Nemecka, keď dodávateľ uzatvára zmluvu s poskytovateľom 

úhrady za VP, v tomto prípade zdravotnou poisťovňou. Sme však toho názoru, že predmetná zmluva 
neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by viedli k zlepšeniu podmienok pre VP alebo jeho ochrany, čo je 
de fakto dôvodom uzatvárania uvedenej zmluvy, a zmluva deklaruje výhradne nákladové položky za VP.  

Čo sa týka zodpovednosti po odovzdaní psa, za jeho výkon či výkon majiteľa, prípadne správanie 
psa, považujeme  postup Rakúska za veľmi dobrý a korektný voči dodávateľovi, pretože zo zahraničnej 
aj domácej praxe sú zrejmé prípady, keď dodávateľova dobrá práca aj všetka snaha neprináša želaný 
výsledok z dôvodu nedisciplinovanosti majiteľa VP a nedodržiavania pokynov od dodávateľa, čím sa 
následne znižuje úroveň zručností psa až na nedostatočnú úroveň. Aj v takomto prípade však 
zodpovednosť zostáva na dodávateľa VP. Výnimkou je práve Rakúsko, kde je VP oficiálne deklarovaný 
ako VP preukázaním dostatočných zručností psa aj majiteľa a tým sa zodpovednosť dodávateľa končí 
a prechádza na majiteľa VP.  Vymedzenie zodpovednosti v prípade  problémov, vzniknutých viac ako 6 
mesiacv po odovzdaní VP by preto malo byť buď súčasťou zmluvných podmienok, alebo úroveň práce 
tímu by mala byť pod dozorom nezávislej inštitúcie. 
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Graf č. 8 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA – Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka: Existuje zmluva medzi dodávateľom a odberateľom VP? 
 

 
 

10. Pracovné zručnosti VP a spôsob ich preverenia 
 

Česká republika 
Po ukončení výcviku VP a  nadobudnutí  dostatočných zručností pre vodenie osoby s ťažkým 

zrakovým postihnutím dodávateľ rozhodne o vykonaní skúšky ako záverečného hodnotenia pred 
odovzdaním psa budúcemu majiteľovi. Zoznam zručností, ktoré musí zvládať VP, pri odovzdaní zrakovo 
postihnutému žiadateľovi, určuje v ČR vyhláška 38. Požadovaná úroveň jednotlivých zručností, postup pri 
preskúšaní ani osoby poverené na preskúšanie však nie sú v ČR definované a každý dodávateľ rieši 
alebo nerieši preskúšanie VP podľa vlastných pravidiel. Je len na svedomí dodávateľov, či je ich 
posúdenie záverečnej skúšky psa kvalitné a v súlade s vyhláškou. Zoznam zručností pre VP je súčasťou 
príloh s číslom 4. 

                                                 
38 ustanovenie podľa Prílohy č.2 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením - dovednosti vodícího psa 
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Zvyčajne pes pri záverečnej skúške vodí svojho trénera, ktorý ide bez zrakovej kontroly (uvádza 
to väčšina dodávateľov, niektorí priebeh skúšky nešpecifikujú). Výhodou je, že ak je žiadateľ s  výcvikom 
psa nespokojný, má k dispozícii právny predpis v podobe Vyhlášky, o ktorý sa môže oprieť v prípade 
sporu s dodávateľom.  

V ČR sa uvažuje aj o tom, že ďalšou prílohou k vyhláške by mal byť stanovený inštitút 
posudzovateľa pri preskúšaní VP, prinajmenšom jeho kvalifikačné predpoklady. Ideálnym riešením by 
bolo vytvoriť pravidlá, podľa ktorých budú vybrané konkrétne osoby (posudzovatelia),  ktoré budú 
zodpovedať za riadne posúdenie výkonu vodiaceho psa pred odovzdaním/po odovzdaní nevidiacemu 
používateľovi.  

V prípade, že VP nie je dodávateľom preskúšaný, nie je ani zrejmé, či pes chodil so svojím 
trénerom aj „naslepo“, čo je vlastne príprava na prácu s budúcim majiteľom so zrakovým postihnutím.  

V ČR získa VP svoj status po odovzdaní dokladov vrátane protokolu o skúške na úrade práce. 
Následne ale nie je nastavený systém kontroly pracujúcich VP a tým ani systém kontroly riadneho 
využívania poskytovaných finančných  prostriedkov. Jednou z možností, ako túto situáciu napraviť, by 
bola povinnosť užívateľov vodiacich psov absolvovať preskúšanie práce s ich VP. Každý, kto preberá do 
užívania/vlastníctva VP by musel v nejakom časovom horizonte po odovzdaní (2-3 mesiace) predviesť 
zodpovednému pracovníkovi dohodnutú trasu v mieste bydliska, ovládateľnosť psa a prípadne  
schopnosti súvisiace so starostlivosťou o psa (venčenie, kŕmenie, česanie a pod.). Až po tomto 
preskúšaní by bol Úradom práce vyplatený príspevok na kúpu VP. Skvalitnila  by sa tým aj starostlivosť 
dodávateľov o ich klientov po odovzdaní VP.  

      
Nemecko 

V Nemecku nie sú zákonom definované pracovné zručnosti VP ani požadovaná úroveň ich 
zvládnutia. Definuje ich Najvyššie združenie zdravotných poisťovní v internom dokumente, ktorý nie je 
právne záväzný. V dokumente sú uvedené zručnosti, ktoré by VP mal ovládať, ale neuvádza sa skúšobný 
poriadok v zmysle priebehu skúšky a spôsobu hodnotenia či dosiahnutá úroveň prevedenia jednotlivých 
zručností. Taktiež nie je definovaný  profil skúšajúceho, teda osoby, ktorá je oprávnená preskúšanie VP 
vykonať. Text opisuje, aké zručnosti by mal VP ovládať pri odovzdaní  osobe so zrakovým postihnutím. 
Tlačivo Protokol o skúške VP v Nemecku je súčasťou príloh s číslom 5. V praxi je preskúšavanie VP 
realizované z poverenia príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je budúci majiteľ VP poistencom. 
Zdravotná poisťovňa určí osobu, ktorá preskúšanie vykoná a po absolvovaní skúšky zašle zdravotnej 
poisťovni protokol o absolvovaní skúšky. V Nemecku nie je preskúšavaný tréner s VP ale iba tím, ktorý 
tvorí VP a osoba  so zrakovým postihnutím. Preskúšanie sa realizuje po ukončení zácviku s VP. 
Informáciu o ukončení zácviku nie je potrebné nahlasovať zdravotnej poisťovni ako samostatnú 
informáciu, stačí ak dodávateľ po absolvovaní zácviku žiadateľa  s VP nahlási, že žiadateľ  je pripravený 
absolvovať so svojím psom preskúšanie. Následne zdravotná poisťovňa určí skúšajúceho pre konkrétny 
tím. Pravidlá zdravotných poisťovní v tomto smere nie sú vôbec jasné a dodávatelia konštatujú 
v mnohých prípadoch aj nízku úroveň znalosti problematiky u skúšajúcej osoby a to v ohľade kynológie 
aj zrakového postihnutia, čím nie sú reálne zhodnotené možnosti VP ani jeho majiteľa. V Nemecku sa 
napríklad stáva, že je požadovaná neúmerná dĺžka preskúšavania VP a jeho majiteľa, presahujúca 2 
hodiny, čo je pre sústredenia psa úplne nereálne. 
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Rakúsko 
Rakúsko má  doposiaľ najkomplexnejšie riešenú  tému posudzovania kvality VP vo všetkých 

oblastiach  s jasne definovanými pravidlami. Pri návrhu usmernení a skúšobných predpisov bolo 
rozhodujúce, aby boli dodržané tieto zásady: 

 
 kvalita psov z hľadiska zdravia, povahy, výcviku 

 welfare psa   

 bezpečnosť pre verejnosť z hľadiska ochrany pred prípadnou agresiou psov 

 zabezpečenie efektivity nákladov vynaložených na VP z hľadiska poskytovaných finančných zdrojov 

na kúpu VP 

Posudzovanie asistenčných psov (v Rakúsku patrí VP do skupiny asistenčných psov) so zreteľom 
na spoločenské / environmentálne správanie, poslušnosť a špecifické zručnosti potrebné na vodenie 
osoby so zrakovým postihnutím. Posudzovanie je rozdelené na dve časti: 

 Hodnotenie kvality výcviku VP, ktoré vykonáva tréner so psom. Tréner ide so psom „naslepo“,  na 

očiach má nepriehľadné okuliare, čím simuluje reálnu stratu zraku.  Cieľom hodnotenia je preveriť 

úroveň dosiahnutých zručností, ovládateľnosť psa a jeho reakcie v rôznom prostredí. Hodnotenie má 

byť tiež do budúcnosti potvrdením, že v prípade prílišného zníženia úrovne práce VP s jeho majiteľom 

nie sú dôvodom nedostatočné zručnosti VP a je potrebné zaoberať sa iným   problémom a hľadať 

riešenia. Po absolvovaní približne 1 – 1 1/2 hodinového preskúšania si preberie psa osoba s ťažkým 

zrakovým postihnutím, ktorá je súčasťou hodnotenia kvality výcviku,  a so psom ide istý, oveľa kratší 

časový úsek, aby preverila ochotu psa spolupracovať s cudzou osobou a prispôsobiť sa. Práca VP 

v týchto podmienkach samozrejme nie je stopercentná, keďže pes predsa len potrebuje istý čas na 

adaptáciu, ale hodnotenie realizujú ľudia, ktorí chápu tieto súvislosti.  Cieľom hodnotenia je preveriť 

adaptabilitu psa a schopnosť  prispôsobiť sa novým podmienkach bez príliš úzkostných a stresových 

reakcií. Nie je samozrejme vylúčené, že sa v určitej miere uvedené reakcie vyskytnú, ale  schopnosť 

regenerácie VP má byť jednoznačne taká, aby bol schopný svoju prácu zvládnuť aj s novým človekom 

a nepriviedol ho do nebezpečenstva.  

 Hodnotenie tímu po zácviku VP s osobou so zrakovým postihnutím.  Hodnotenie tímu pozostáva z 

teoretickej a praktickej časti. Až po absolvovaní hodnotenia tímu je pes legálne VP a jeho majiteľ so 

zrakovým postihnutím získa všetky špeciálne práva. Tlačivo Protokol o skúške VP v Rakúsku je 

súčasťou príloh s číslom 6. 

 

Jediným štátom povoleným testovacím strediskom v Rakúsku je Výskumný ústav  Messerli, ktorý 
bol ministerstvom sociálnych vecí po uskutočnení celoeurópskeho výberového konania poverený 
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správou testovania všetkých  asistenčných psov vycvičených pre všetky typy ŤZP.  Skúšobná komisia 
pozostáva z troch osôb: 

 
1. Vedúci skúšky, ktorý venuje pozornosť zákonnému a správnemu priebehu skúšky, pričom skúšku 
neposudzuje. 
2. Kynologický odborník, ktorý získal absolvovaním  skúšky certifikát  „Tréner psov so zameraním na 
dobré životné podmienky a ochranu zvierat“. Kynologický odborník, ktorý sa zúčastňuje ako člen 
komisie preskúšavaní VP,  musí taktiež ako podmienku  absolvovať špeciálne školenie týkajúce sa 
jednotlivých zdravotných postihnutí. Kynologickí odborníci nemusia sami pracovať v oblasti asistenčných 
psov, a spravidla tomu ani tak nie je z dôvodu nestrannosti pri posudzovaní. (Vybraní kynologickí 
odborníci posudzujú preskúšanie všetkých typov špeciálneho výcviku psov v skupine asistenčných 
psov). 
3. Znalec so zdravotným postihnutím, ktorý absolvoval skúšku odvodenú z kvalifikačnej skúšky trénera 
psov so zameraním na dobré životné podmienky a ochranu zvierat, a ktorý, pokiaľ je to možné, sám 
používa asistenčného psa s tým istým typom výcviku, aký je práve hodnotený. 
Skúšky trvajú 1 ¼ až 1 ½ hodiny. 
 

Skúšky vodiacich psov sa konajú vo veľkom meste na mieste, ktoré nie je pre psa známe. 
Vhodne vyškolený inštruktor mobility oznámi trasu skúšanému a dozerá na neho. Pes musí byť preto 
vycvičený tak, aby mohol pracovať nielen vo svojom známom prostredí, ale musí zovšeobecňovať 
jednotlivé prekážky alebo predmety, ktoré  má vyhľadávať, aby mohol všade uplatniť svoje zručnosti. 
Trasa skúšky musí obsahovať všetky prvky, ktoré sú uvedené v protokole o skúške. Hodnotí sa taktiež 
úroveň zvládnutia cvikov. 

Po úspešnom absolvovaní preskúšania tímu (VP - osoba so zrakovým postihnutím) je vydané 
osvedčenie o statuse VP a pes môže byť zapísaný do preukazu ŤZP osoby, aby bolo preukázateľné, že  
pes je vodiacim psom. Na požiadanie môže dostať aj náležitosti s logom, ktoré identifikujú psa ako VP. 
Je to napríklad  vesta pre psa, šatka, identifikačná páska na postroj a podobne. Logo je rovnaké pre 
celú skupinu asistenčných psov v Rakúsku a môžu ho používať iba certifikované tímy pes a osoba s ŤZP. 
Je chránený zákonom o ochranných známkach, takže zneužitie alebo nezákonné použitie je trestné. 

Inštitút Messerli poverený správou preskúšavania asistenčných psov je pomerne nová inštitúcia. 
Pred týmto modelom Rakúsko zabezpečovalo preverenie kvality VP poverovaním kynológov zo štátneho 
sektoru, ako polícia, armáda, colníctvo, ktorí absolvovali primerané vzdelávanie v rôznych oblastiach 
ťažkého zdravotného postihnutia. Každá krajina má iné vnútroštátne podmienky, iné financovanie VP, 
iné požiadavky na VP, ale rozhodne by nemala mať iné požiadavky na kvalitu výslednej práce vodiacich 
a inak špeciálne trénovaných psov, keďže ich využívajú ľuďia s ťažkým zdravotným postihnutím.  
V každom prípade zo skúseností vyplýva, že nie je vhodným riešením zvoliť iba interné preskúšavanie 
s trénerom, ktorý psa trénoval. Existuje mnoho kombinácií a je na každej krajine, aby si vybrala tú, ktorá 
je v domovskej krajine realizovateľná a zároveň zabezpečí kvalitné preverenie schopností vodiaceho 
psa. 

 
Austrália 

Neexistujú žiadne zákony, ktoré by definovali zručnosti VP alebo spôsob ich preverovania. Všetci 
dodávatelia VP v Austrálii, ktorí sú členmi IGDF, preskúšavajú  VP pred odovzdaním psa osobe so 
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zrakovým postihnutím. Každý dodávateľ VP má vlastné kritériá na určenie uspokojivých zručností a tieto 
sa medzi dodávateľmi líšia. Preverenie zručností VP vykonáva inštruktor mobility s vodiacim psom  
zamestnaný dodávateľom VP a preskúšanie je realizované s trénerom a ním trénovaným psom. Po 
zácviku a odovzdaní VP nie je následne vykonávané žiadne testovanie žiadateľa s VP. Nedostatkom v 
tomto procese je, že neexistujú žiadne predpísané normy alebo zákony, ktoré by popisovali zručnosti VP 
alebo tímu (VP a osoba so zrakovým postihnutím). Po úspešnom absolvovaní zácviku žiadateľa s VP je 
žiadateľovi už ako  majiteľovi VP poskytnutý preukaz, v ktorom sa uvádza, že pes je registrovaný ako VP. 
Väčšina dodávateľov vydáva klientom aj certifikát. Od majiteľa VP  sa tiež vyžaduje, aby podpísal zmluvu  
s dodávateľom, ktorá právne vymedzuje záväzky a zodpovednosti obidvoch strán. Táto zmluva je 
spoločná pre organizácie, ktoré sú členmi  Guide dogs Australia.  Iné výcvikové školy, ako Vision 
Australia a Royal Society for Blind používajú iné znenie zmluvy. Absencia zákonov, ktorými sa riadi 
ktorýkoľvek z týchto procesov, ponecháva zodpovednosť výlučne na dodávateľoch VP. Predtým ako bolo 
zavedené financovanie vládou prostredníctvom NDIS, fungoval tento systém dobre a dodávatelia VP 
nemali žiadne finančné motivácie na odovzdávanie psov. Ak sa počet psov financovaných NDIS bude 
naďalej zvyšovať a na trh budú vstupovať noví dodávatelia, možno očakávať, že doteraz nastavený  
štandard klesne, pretože dodávatelia VP sa budú usilovať maximalizovať zisky znižovaním nákladov a 
kvality. 

V snahe naplniť  potrebu preverenia práce tímu VP a jeho majiteľ so zrakovým postihnutím bol 
v Austrálii vyvinutý štandard pre ich spoločnú prácu. Štandard pre tím VP a jeho majiteľ so zrakovým 
postihnutím je realizovaný po zácviku žiadateľa s VP a objektívne určuje základné zručnosti  tímu oproti  
stanoveným merateľným kritériám. Tlačivo na posúdenie tímu v Austrálii je súčasťou príloh s číslom 7. 
Štandard umožňuje aj nekvalifikovanému posudzovateľovi sledovať výkon  tímu a porovnať ho s 
kritériami stanovenými pre kľúčové činnosti. Norma prijatá organizáciami Guide dogs Australia bola 
predložená austrálskej vláde a niekoľkokrát bola predložená aj IGDF.   

Austrálsky výsledný štandard (The Australian Outcome Standard) bol vypracovaný tak, aby 
poskytoval spôsob merania zručností a spôsobilosti VP, ako aj efektivitu jeho spolupráce v tíme s 
majiteľom so zrakovým postihnutím. Dôležitá bola aj požiadavka, aby štandard nevyžadoval žiadnu 
odbornú interpretáciu zručností, teda aby aj laik vedel posúdiť prácu tímu. Ďalšou požiadavkou bolo, 
aby sa štandard zameriaval len na kľúčové kompetencie tímu (takže napríklad eskalátor, nočné 
cestovanie a cestovanie bez definovaných chodníkov nie sú zahrnuté v norme, hoci sa zvyčajne 
vyučujú). Výsledný štandard je jednoduchý a zhodnotí ako efektívne tím zvláda kľúčové činnosti. Niektorí 
členovia Medzinárodnej komunity VP boli frustrovaní z toho, že IGDF má síce dobre vypracované 
štandardy vychádzajúce z tréningového procesu, vyžadujú si však profesionálnu interpretáciu od 
inštruktora mobility s vodiacim psom a nešpecifikujú zručnosti, ktorými by mal disponovať odovzdaný VP 
alebo tím VP a jeho majiteľ. V súčasnosti IGDF vyvíja snahy o vytvorenie štandardov v rámci normy ISO, 
ale očakáva sa, že ich príprava potrvá viac ako 5 rokov. Obava spočíva v tom, že kým úrady nevypracujú 
a neprijmú dôveryhodný výsledný štandard, zle vychované a nevytrénovane VP budú dodávané nič 
netušiacim osobám so zrakovým postihnutím. Na zisk orientovaní dodávatelia by mohli ponúkať VP za 
nižšiu cenu (v snahe maximalizovať zisky), nižšej kvality, ktoré by neboli rovnako efektívne a bezpečné, 
ako by mali byť podľa štandardov kvality. Predpokladá sa, že v niektorých častiach Európy sa to už deje. 

Osoby so zrakovým postihnutím nemajú v žiadnom prípade prehľad o tom, ako má VP pracovať, 
aký výkon je dobrý, aký je prijateľný a aký je neprijateľný pri spoločnej práci, ale aj v rámci správania VP. 
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Osoba so zrakovým postihnutím nevie posúdiť úroveň práce svojho VP a je na rozhodnutí dodávateľa 
a na jeho morálke a etike, aké rozhodnutie v tejto súvislosti spraví.   

Poznámka : Vo Švajčiarsku je VP tím preskúšaný až 6 mesiacov po zácviku a odovzdaní VP, aby 
sa potvrdili schopnosti a zručnosti psa a jeho majiteľa a zároveň je to aj predpoklad na uvoľnenie 
financovania VP. Tento systém kladie veľké nároky na snahu dodávateľa  vykonať naozaj dobrú prácu. 
Predpokladá sa, že uvedené testovanie vykonáva nekvalifikovaný terapeut (čo nie je ideálne). 

10.1 Porovnanie s legislatívou Slovenskej republiky  
 
V SR nie sú definované žiadne požiadavky na zručnosti VP, hodnotenie úrovne zvládnutia 

jednotlivých cvikov, ovládateľnosť VP a podobne. Z dôvodu definície vodiaceho, asistenčného 
a signálneho psa pod spoločným názvom „pes so špeciálnym výcvikom“, nie sú ani pre ostatné uvedené 
psy so špeciálnym výcvikom vytvorené žiadne štandardy. To isté platí o preskúšaní psa či už s osobou, 
ktorá psa trénovala alebo osobou s ŤZP, ktorá bude služby psa využívať. V SR nie je zabezpečená ani 
základná kontrola existencie psa so špeciálnym výcvikom úradom práce sociálnych vecí a rodiny, čo 
v praxi znamená, že úrad nevyžaduje vôbec nič, čo by spájalo poskytnutie príspevku na kúpu psa so 
skutočne poskytnutým psom. Nie je potrebné deklarovať existenciu psa ani jeho fyzické odovzdanie, či 
akýmkoľvek spôsobom deklarovať, že pes má schopnosť vodiť osobu so zrakovým postihnutím. 
Znamená to, že aj keby žiadny pes žiadateľovi  odovzdaný nebol, príspevok na jeho kúpu v prípade 
oprávneného nároku žiadateľa  poskytnutý bude. Na získanie príspevku na kúpu psa so špeciálnym 
výcvikom je potrebné predložiť na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny žiadosť o psa, potrebné prílohy 
ako napríklad potvrdenie od odborného lekára o súčasnej diagnóze, potvrdenie o príjme za uplynulý rok 
a podobne. Predkladateľ žiadosti o psa je po jej posúdení úradom práce soc. vecí a rodiny písomne 
oboznámený o poskytnutí prípadne neposkytnutí príspevku na požadovanú kompenzačnú pomôcku. 
V prípade poskytnutia príspevku na kúpu napríklad VP je ďalej potrebné predložiť oprávnenie 
dodávateľa na výcvik VP, čo znamená potvrdenie členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej 
výcvikové školy. Dodávateľ taktiež predkladá potvrdenie, že predmetom jeho podnikania alebo 
(v prípade Občianskeho združenia a podobne) činnosti je výcvik psov 39.  Z uvedeného vyplýva, že ide 
o výhradne administratívne úkony bez fyzickej prítomnosti psa a je na jednotlivých dodávateľoch ako 
procesy nastavia. Týmto priebehom vybavovania príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom  je 
vytvorený priestor na zneužívanie systému poskytovania uvedeného príspevku, ktorý je ešte umocnený 
faktom, že nie je potrebné deklarovať  vhodnosť psa, jeho zdravotnú spôsobilosť ani pracovné zručnosti. 
V praxi sa stretávame s prípadmi, keď VP nepracujú a ich majitelia so zrakovým postihnutím chodia 
s asistentmi a s vodiacim psom na vôdzke. Taktiež sa stretávame s prípadmi, keď nedostatočné 
zručnosti VP vyvolávajú v jeho majiteľovi také obavy, že svojho VP nepoužíva. Tiež sa stretávame 
s prípadmi, keď majitelia VP nemajú potrebné zručnosti na spoluprácu so psom. Momentálna situácia v 
SR umožňuje každému záujemcovi získať oprávnenie na výcvik VP, každému psovi stať sa vodiacim 
a každému zrakovo postihnutému človeku, ktorý splní podmienky nároku na psa, umožňuje získať VP 
bez ohľadu na  zdravotný stav, podmienky alebo zručnosti osoby so zrakovým postihnutím, ktorá o psa 
žiada. V súvise so zdravotným stavom majú niektoré štáty jasne definovanú podmienku, že vodiaci pes 
nemôže byť dodaný osobe, ktorá má okrem zrakového postihnutia aj mentálne postihnutie. V tomto 

                                                 
39 ustanovenie §25 bod 5 Zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
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prípade nejde o žiadnu formu diskriminácie, ale o ochranu zdravia osoby s uvedeným kombinovaným 
postihnutím. Práca v tíme s VP je pomerne náročná na sústredenie, analýzu prostredia a rozhodovanie. 
Taktiež je potrebné poskytovať VP v prípade potreby podporu. V tejto súvislosti nie je bezpečné, aby 
osoba s mentálnym postihnutím bola psovodom vodiaceho psa, pretože pes plní zadané pokyny a nie je 
jeho úlohou ich analyzovať. 

 

10.2 Pozitívne aspekty zo zahraničia 
 

Z faktov uvedených v súvise s deklarovaním zručností VP a spôsobom ich preverenia 
jednoznačne vyplýva, že dodávatelia VP z medzinárodného prostredia pociťujú absenciu oficiálneho 
deklarovania zručností VP ako problém, ktorý môže v konečnom dôsledku negatívne ovplyvniť 
spoluprácu psa s osobou s ŤZP a tým jeho efektívne používanie. Vo väčšine krajín sa preskúšanie VP 
realizuje interne, čo je aj podľa zahraničných partnerov nedostatočné z mnohých vyššie uvádzaných 
dôvodov. Navyše ide vo väčšine prípadov o preskúšavanie  psa s trénerom. Relevancia preukázania 
výkonu psa je síce vysoká, ale ostatné potrebné atribúty komplexného posúdenia chýbajú, ako 
napríklad adaptabilita psa, schopnosť rýchlej regenerácie pri strese, posúdenie spolupráce s budúcim 
majiteľom, posúdenie zručností budúceho majiteľa psa potrebných pre efektívnu spoluprácu s VP 
a podobne. Niektoré krajiny majú  zavedený systém preskúšania VP so zrakovo postihnutým majiteľom, 
a to buď na žiadosť poskytovateľa úhrady za psa, pričom protokol o preskúšaní je podmienkou úhrady, 
alebo v rámci takto nastavených interných pravidiel. V Nemecku psy preskúšanie síce absolvujú, ale bez 
jasných a jednotných pravidiel. V ČR a Austrálii absentuje oficiálne preskúšanie a deklarovanie zručností 
psa. Sme toho názoru, že je bezpodmienečne nevyhnutné preveriť zručnosti VP, a to nielen interne, ale 
nezávislou osobou, ktorá posúdi prácu a správanie psa z kynologického hľadiska, a takisto osobou, 
ktorá posúdi mobilitu a orientáciu osoby so zrakovým postihnutím v  spolupráci so psom a ich bezpečný 
pohyb pri využívaní prvkov POSP, ako aj prvkov potrebných pre mobilitu s VP, ako je tomu v Rakúsku.  
 
Graf č. 9 
Pre účely prieskumu bolo oslovených okrem zahraničných expertov aj 15 ďalších organizácií, ktoré sa 
venujú výcviku VP, zo štátov: Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko Hong 
Kong, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Veľká Británia, USA-Kalifornia, USA – New York 
Počet odpovedí: 19 
 
Otázka: Aké sú pracovné zručnosti VP a ako sú preverované? 
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11. Zhrnutie  
 
Realizovaním prieskumu v zahraničí vo vybraných oblastiach súvisiacich s témou VP boli získané 

informácie o aktuálnej situácii, prípadne o jej vývoji v zahraničí, pričom štáty ČR, Nemecko, Rakúsko 
a Austrália poskytli podrobnú analýzu a ostatné oslovené organizácie poskytli informácie, ktoré slúžili 
ako podklad k štatistickému hodnoteniu situácie v dotazovaných oblastiach. Zároveň oslovené 
organizácie poskytli stručné vysvetlenie uvedených skutočností, ktoré sú zaradené ako súčasť príloh. 
Jednotlivé štáty samy často poukazujú na nedostatky v prístupe k témam súvisiacim s výcvikom, 
zácvikom alebo používaním VP, čo v praxi znamená celú škálu nedostatkov, ako absencia štandardov 
pre VP vo všetkých oblastiach, kontrolných mechanizmov, nejasné definície, absencia kontroly úrovne 
pracovných zručností VP, možnosti nápravy a podobne. Konkrétne problémy vyskytujúce sa vo veľkej 
miere v   zahraničnej praxi  sú napríklad:  

 VP nie je definovaný v zákone, čo vytvára problém pri legislatívnej definícii jeho prístupových a iných 
osobitných práv, ktoré mu prináležia ako kompenzačnej pomôcke či zdravotnej pomôcke, 
s odvolaním na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Zákon o zákaze 
diskriminácie a podobne. 

 Pre VP nie je definovaný zoznam zručností, čo v praxi znamená, že osoba so zrakovým postihnutím je 
o zručnostiach VP informovaná výhradne dodávateľom, ktorý je  priamo zainteresovaný na jeho 
predaji. Zároveň to znamená absenciu právnej opory v prípade súdneho sporu v súvislosti s kvalitou 
VP, jeho správaním alebo nedostatočným zdravím. 
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 Dodávateľ nemá povinnosť deklarovať zručnosti VP, jeho povahu či úroveň zdravia interne ani 
externe. Zručnosti VP nie sú preverené nezávislou osobou,  čo v praxi znamená, že ako VP môže byť 
deklarovaný aj pes s nevhodnou povahou a zdravím, ktorý nie je spôsobilý vykonávať úlohu VP. 
Dodávateľ nie je povinný viesť záznamy o  pôvode psa, jeho zdravotnom stave, procese výcviku 
a podobne. 

 Nie je definovaný inštitút, ktorý by preverovanie schopností VP vykonával, ani profil osôb, ktoré by 
priamo posudzovanie realizovali. Taktiež nie sú definované kvalitatívne ukazovateľe posudzovania 
a spôsob ich vyhodnotenia.  

 Zručnosti VP a úroveň ich prevedenia nie sú preverované tak aby bolo jasne deklarované, že VP je 
natoľko zručný a schopný svoju prácu vykonávať, že úloha dodávateľa by mala byť po jeho odovzdaní 
už iba podporná a nemal by niesť doživotnú zodpovednosť za výkon VP.  Kvalita práce dodávateľa by 
mala byť potvrdená  práve tým, že VP po preverení úrovne vzájomnej spolupráce s majiteľom so 
zrakovým postihnutím preukáže svoju funkčnosť, pes získa status VP a  majiteľ potvrdí spokojnosť 
s prácou VP.  

Zodpovednosť za dlhodobé udržanie dobrej úrovne práce VP by nemala zostať na dodávateľovi 
a to ani morálne, ani prakticky. V praxi ale dodávatelia pociťujú zodpovednosť minimálne v suvislosti 
s tým, že pes, ktorý vykazuje vážne nedostatky v práci, robí negatívnu reklamu práve dodávateľovi bez 
ohľadu na to, u koho sa stala chyba. V krajinách, kde je VP počas jeho pracovného života majetkom 
dodávateľa, má dodávateľ z pozície majiteľa VP pri neakceptovateľnom znížení úrovne jeho zručností 
možnosť požadovať od používateľa psa zjednanie nápravy. V prípade, že držiteľ VP nápravu nezjedná 
má dodávateľ ako majiteľ psa právo na jeho odobratie. V prípade, keď je majiteľom VP osoba so 
zrakovým postihnutím a úroveň zručností VP sa z akéhokoľvek dôvodu zníži na neakceptovateľnú 
úroveň, nemá dodávateľ možnosti na zjednanie nápravy, čo môže  v konečnom dôsledku viesť až 
k poškodeniu mena dodávateľa dôsledkom nedostatočnej práce psa a v krajnom prípade ohrozenia 
zdravia jeho majiteľa.  Vlastníctvo VP prináša dodávateľovi výhody aj nevýhody, Výhoda je v možnosti 
zasiahnuť v prípade zníženia úrovne pracovných zručností psa nedodržiavaním pokynov jeho majiteľa. 
Povinnosti dodávateľa, ako majiteľa psa,  je  potrebné zadefinovať vo vzájomnej zmluve, ktorá je 
v tomto prípade nevyhnutná. 

 Žiadateľ o VP nemá povinnosť deklarovať zručnosti v POSP, bez ktorých ale nie je možná efektívna 
spolupráca s VP. Väčšina dodávateľov nedisponuje vlastnými pracovníkmi, ktorí majú vzdelanie 
v tejto oblasti, a z týchto dôvodov nemá možnosť realizovať výcvik POSP vo vlastnej réžii. 

 Nie je doriešená následná podpora a poskytovanie servisu pracujúcim dvojiciam počas ich 
pracovného života a vo väčšine krajín ani jej finančné krytie. 

 V prípade, že VP je majetkom osoby so zrakovým postihnutím, nie je doriešené prípadné odňatie 
statusu VP psovi, ak jeho pracovné zručnosti klesli na neakceptovateľnú úroveň, a stáva sa tak pre 
osobu so zrakovým postihnutím ohrozením. Vlastnícke práva a ich realizácia su právne veľmi ťažko 
napadnuteľné. To isté platí v prípade, ak by sa časom vyskytla u psa určitá anomália v správaní a stal 
by sa agresívnym.  
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Dôvodom realizácie prieskumu a spracovania výstupov vo forme dokumentu je najmä 
rôznorodosť prístupu jednotlivých štátov k tejto téme a tým aj rôznorodosť riešení. Napriek tomu, že 
poskytovanie pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím je deklarované ako samozrejmosť najmä  
v súvislosti s ratifikovaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného 
protokolu k Dohovoru OSN, absentujú v krajinách niektoré predpisy či kontrolné mechanizmy, ktoré by 
zaručili takú prax, ktorá by nebola iba jednostupňová, v zmysle uznania nároku a  poskytnutia 
kompenzačnej pomôcky,  ale poskytovala by aj  následnú komplexnú  podporu tak, aby nedochádzalo 
pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím k ťažko riešiteľným situáciám. Také situácie môžu nastať 
napríklad pri reklamácii VP  kedy  v prípade sporu vznikne   potreba posúdenia zručností VP. V SR nie je 
inštitút, ktorý zručnosti VP posúdi a absentuje aj zoznam zručností a ich požadovaná úroveň  ktorú má 
VP zvládnuť či preukázať.   

Štúdia má za cieľ priniesť čo najkomplexnejšie poznatky zo zahraničnej praxe, aby bolo možné 
vyselektovať z nej pozitívne aspekty s možnosťou ich komparácie s domácou praxou. Zdieľaním 
získaných informácií s kolegami v zahraničí je zároveň možné podporiť v jednotlivých krajinách potrebu 
jednotných noriem v súvislosti so štandardami pre VP, dodávateľa aj majiteľa VP. V súčasnosti sa 
pracuje na tvorbe európskej normy CEN, ktorá má ambíciu zjednotiť štandardy týkajúce sa poskytovania 
VP, a to na úrovni výcviku VP, osoby oprávnenej na výcvik VP, štandardy samotného VP a pracovných 
zručností tímu vodiaci pes a jeho majiteľ. Na tvorbe uvedenej normy CEN sa podieľa mnoho štátov EU. 
Návrhy štandardov, ich pripomienkovanie a finalizácia je časovo náročný proces a materiály, ktoré sú 
začiatkom roka 2020 k dispozícií sú zatiaľ iba pracovnými verziami. Tieto témy sú stále aktuálne a 
komunikované aj na medzinárodných konferenciách, ktorých usporiadateľom je Medzinárodná 
federácia škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF), a ktoré sa konajú každé dva roky.  
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12.  Prílohy 
 

I. Zoznam zručností pre VP v ČR 
II. Protokol o skúške VP  v Nemecku 
III. Zdravotné požiadavky pre VP v Rakúsku 

IV. Protokol o skúške VP v Rakúsku 
V. Štandardy na posúdenie tímu v Austrálii 
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I. Zoznam zručností pre VP v ČR 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. 
 
Dovednosti vodicího psa 
Poslušnost, ovladatelnost a chování 
 
1. Ovladatelnost na vodítku za klidu, na místě. Cílem dovednosti je, aby pes následoval osobu se 
zrakovým postižením při obratech a změně směru za klidu, na místě. 
 
2. Ovladatelnost psa na vodítku za pohybu. Cílem dovednosti je, aby při chůzi pes zvládal chůzi na 
vodítku u nohy osoby se zrakovým postižením a kopíroval její pohyb. 
 
3. Polohy psa v klidu vedle osoby se zrakovým postižením. Dovednost obsahuje zvládání cviků sedni, 
lehni, vstaň u nohy osoby se zrakovým postižením. 
 
4. Aport. Cílem dovednosti je, aby se upuštěný nebo odhozený předmět dostal zpět do ruky osoby se 
zrakovým postižením; pes usedne nebo zůstane v klidu před osobou se zrakovým postižením, popřípadě 
u její nohy. 
 
5. Odložení a ponechání psa o samotě se provádí v místech s pohybem osob tak, že osoba se zrakovým 
postižením se od psa vzdálí do takového místa, aby na ni pes neviděl. Odložený pes se musí chovat 
klidně, neopouštět místo odložení, nesmí štěkat na kolemjdoucí a ani je nijak obtěžovat. 
 
6. Přivolání. Pes se musí okamžitě vrátit a s osobou se zrakovým postižením navázat tělesný kontakt 
jako reakci na své jméno s povelem „ke mně“ (popřípadě jiný povel, píšťalka podle verbálních možností 
osoby). Cílem dovednosti je, aby pes na povel osoby se zrakovým postižením zanechal dosavadní 
činnosti a okamžitě přiběhl na zavolání. Přivolání musí být pes schopen bez ohledu na rušivé vjemy 
(např. jiný pes, jakékoli jiné zvíře, hračky, děti, odhozená potrava, exkrementy). Pes je přivoláván z klidu 
(odložení) i z volného pohybu. 
 
7. Chování psa na veřejných prostranstvích. Pes se musí umět chovat na veřejných prostranstvích, i 
když nevede osobu se zdravotním postižením. Nesmí obtěžovat kolemjdoucí, projevovat známky strachu 
nebo agresivního chování. Musí být čistotný, dobře ovladatelný, klidný v různorodých prostředích. Při 
odpočinku osoby se zrakovým postižením, v restauraci, čekárně, apod. musí pes zůstat v bezprostřední 
blízkosti osoby se zrakovým postižením. Není přípustné na žádost osoby se zrakovým postižením učit 
psa dovednosti sloužící k obraně nebo ochraně osoby (osob) nebo majetku, lovecké a slídičské 
dovednosti. 
 
8. Chování psa při průchodu skupinou osob. Cílem dovednosti je, že se pes nechová ke skupině osob 
bázlivě nebo agresivně, neobtěžuje skupinu a ochotně vede osobu se zrakovým postižením. 
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9. Lhostejnost psa vůči zvukovým vjemům. Tímto se rozumí lhostejnost ke hlukům z pneumatických 
kladiv, kompresorů, těžkých nákladních aut, střelby apod. Pes by na tyto zvuky neměl reagovat vůbec 
nebo jen tak, aby jeho úlek nebo strach neohrozil bezpečnost osoby se zrakovým postižením. 
 
10. Lhostejnost psa vůči pachovým a zrakovým vjemům. Pes by měl vést osobu se zrakovým postižením 
lhostejně kolem osob, vozidel, psů i jiných zvířat, kolem obchodů s potravinami, nádob s odpadky, 
pohozené potravy, apod. Pokud psa určité podněty ze soustředění vyruší, musí se na povel neprodleně 
soustředit na výkon své činnosti. 
 
Dovednosti potřebné k vodění osoby se zrakovým postižením 
 
11. Zahájení a udržení směru a tempa chůze. Na povel „vpřed“ se dá pes do pohybu tak, aby vodič byl 
napnut. Pes jde po levé straně osoby se zrakovým postižením, musí jít před ní, aby jí mohl označit 
případné překážky. Pes v postroji má pravidelný krok, musí být při obvyklé chůzi uvolněný, nesmí příliš 
táhnout a bezdůvodně uhýbat ze směru chůze a musí se soustředit na cestu. Pes se musí pohybovat ve 
stálém tempu, nesmí chůzi zrychlovat ani zpomalovat, nemá-li k tomu závažný důvod (vyhýbání se 
překážkám apod.), musí umožňovat bezpečný a plynulý pohyb s ohledem na podmínky prostředí. 
 
12. Změna směru chůze. Pes musí podle pokynů změnit směr chůze (odbočit do levé a pravé strany). Na 
povel „doleva“ nebo „vpravo“ odbočí buď ihned nebo, pokud to vyžaduje situace, vyhledá nejbližší 
možné a bezpečné místo pro odbočení do požadovaného směru a pokračuje plynule v chůzi. Na povel 
„zpět“ udělá pes s osobou se zrakovým postižením obrat na pravou ruku o 180 stupňů, vrací se po 
stejné trase a čeká na další povel. 
 
13. Změna tempa a přerušení chůze. Chce-li osoba se zrakovým postižením chůzi zrychlit, dá psovi 
opakovaný povel „vpřed“ a sama chůzi zrychlí. Pes musí povel uposlechnout a chůzi zrychlit, aby byl 
vodič stále napnut. Na povel „pomalu“ musí pes zpomalit. Současně zpomaluje chůzi i osoba se 
zrakovým postižením, může psa ovlivnit i mírným škubnutím vodiče. Přerušení chůze - na povel „stůj“ se 
pes okamžitě zastaví a čeká na další povel. 
 
14. Označení chodníku. Před vstupem do vozovky pes musí signalizovat okraj chodníku tak, že se 
zastaví co nejblíže u jeho hrany. Pes zastavuje vždy, i když se jedná o chodník se sníženým nájezdem 
pro vozíčkáře. Pes stojí a čeká až na povel k převedení přes vozovku. Při vstupu z vozovky na chodník je 
žádoucí, aby pes zastavil s předníma nohama na chodníku, aby se osoba se zrakovým postižením co 
nejméně zdržovala ve vozovce. Není chybou, pokud pes označí vstup z vozovky na chodník pouze 
krátkým zastavením nebo zpomalením chůze. 
 
15. Převádění přes vozovku. Vozovku musí pes přecházet na povel „převeď“ přímo, pokud není ve 
směru přecházení překážka, kterou je třeba obejít. Pes přechází vozovku kolmo na chodník, vyrovnaným 
tempem chůze, nesmí během přecházení bezdůvodně zpomalit nebo zastavit, aby se v jízdní dráze 
zdržoval co nejméně a co nejkratší dobu. 
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16. Chůze po schodech. Schody směrem dolů pes označí tak, že zůstane stát na kraji prvního schodu a 
čeká na další povel. Není chybou, když před schody zpomalí tempo chůze. Před schody směrem nahoru 
se zastaví s předníma nohama na prvním schodu a vyčká na další povel. Po schodech vyjde až na povel 
„vpřed“, zpomalením nebo zastavením označí poslední schod. Pes musí po schodech jít plynule, 
přiměřenou rychlostí, podle potřeb osoby se zrakovým postižením, která jde vedle psa nebo za ním. 
 
17. Vyhýbání překážkám po pravé straně. Pokud se na trase nachází překážka na pravé straně, pes tuto 
překážku obchází se zrakově postiženou osobou po její levé straně tak, že musí nechat volný prostor, 
aby jím osoba se zrakovým postižením mohla bezpečně projít a překážku minout. Není chybou, jestliže 
pes při míjení překážky zvolní rytmus chůze a tím upozorní osobu se zrakovým postižením, že míjí 
nějaké nebezpečné místo. 
 
18. Vyhýbání překážkám po levé straně, průchod zúženým prostorem. Vyhýbání překážkám po levé 
straně je obdobné jako v předchozím bodu, jen s tím rozdílem, že pes s osobou se zrakovým postižením 
obchází překážku z její pravé strany. Pokud se při průchodu okolo překážky prostor zúží tak, že by pes s 
osobou se zrakovým postižením bezpečně neprošel, pes výrazně zpomalí tempo. 
 
19. Vyhýbání vysokým překážkám. Pes musí umět řešit i vysoké překážky, pod kterými by sám podešel. 
Pes tyto překážky obchází nebo označuje zastavením, není-li možno se jim vyhnout. Tyto zvýšené 
překážky se často vyskytují při opravách střech domů, při označení výkopů, lešení, závory apod. Může se 
jednat i o větve stromů. 
 
20. Překážky pod úrovní terénu, terénní nerovnosti. Pes musí označit a bezpečně se vyhnout překážkám 
pod úrovní terénu (díry v chodníku, nechráněné výkopy, velké louže). 
 
21. Pohyblivé překážky na trase jsou chodci, kočárky, děti apod., které osoba se zrakovým postižením 
se psem míjí nebo předchází. V těchto případech se pes samostatně rozhoduje, z které strany překážku 
obejde tak, aby do ní osoba se zrakovým postižením nenarazila. 
 
22. Jízda na eskalátoru nebo travelátoru. Pes dovede osobu se zrakovým postižením k eskalátoru nebo 
travelátoru, který jede správným směrem, a zastaví tak, aby si mohla rukou ověřit směr pohybu madla. 
Na povel „vpřed“ nastoupí pes na eskalátor nebo travelátor zároveň s osobou se zrakovým postižením. 
Během jízdy pes v klidu stojí, neotáčí se, nesmí projevovat strach. Při vystupování pes v klidu, plynule z 
eskalátoru nebo travelátoru vystoupí. 
 
23. Vyvedení z nepřehledné situace. Jestliže překážka zabírá celou šíři chodníku, musí ji pes označit 
zastavením, na další povel se jí samostatně a bezpečně vyhnout a pokračovat ve směru chůze. Pes 
musí být schopen zhodnotit nepřehlednou situaci, kdy nelze dále pokračovat v chůzi. Je to tzv. „slepá 
trasa", kdy je bezpečnost osoby se zrakovým postižením ohrožena. Osoba se zrakovým postižením dává 
psovi povel „vyveď“. Pes se musí umět zorientovat a samostatně situaci vyřešit, obejít překážku a vrátit 
se zpět na původní trasu. Pes na známé trase najde cestu zpět z interiéru (obchodní domy, nádraží) ke 
vchodovým dveřím a najde trasu domů, jestliže osoba se zrakovým postižením ztratí orientaci. 
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24. Schopnost chůze mimo chodníky a na venkově. Pes musí umět pracovat v situaci, kdy po straně 
vozovky nejsou žádné vymezené chodníky. Podle pravidel silničního provozu musí jít chodec po levém 
okraji. Na povel „kraj“ se musí pes držet levé krajnice tak těsně, jak to dovolují terénní nerovnosti. V 
relevantním případě lze na trase použít i chůzi po pravé krajnici. Pes musí umět udržovat bezpečnou 
vzdálenost od okraje (krajnice) vozovky na levé, popřípadě i na pravé straně. Pes musí být schopen 
pracovat i na venkově, kde za ploty štěkají psi, krajnice jsou nerovné, chodníky rozbité.  
 
Vyhledávací dovednosti 
 
25. Nalezení přechodu pro chodce. Pes musí nalézt správné místo pro přejití vozovky, přechod pro 
chodce - na povel „přechod“ nebo „zebra“ anebo v relevantním případě najít světelný přechod pro 
chodce. Pes při označení obrubníku zůstává stát, dokud nedostane povel k převedení přes vozovku. 
 
26. Nalezení schodů, eskalátoru nebo travelátoru. Na povel „schody“ pes musí umět nalézt schody a 
dovést k nim osobu se zrakovým postižením. Na povel pes rozliší směr schodů „nahoru“, „dolů“. Na 
povel „schody“ pes vyhledává schody v exteriéru i interiéru, při nástupu do dopravních prostředků a při 
výstupu z dopravních prostředků. Po nalezení schodů je musí pes správně označit a bezpečně vést (bod 
16). Na stejný povel pes vyhledává eskalátor i travelátor. Po nalezení eskalátoru nebo travelátoru, který 
jede správným směrem, jej musí pes bezpečně označit a nastoupit (bod 22). 
 
27. Nalezení dveří. Na povel „dveře“ pes musí umět nalézt nejbližší dveře, dovést osobu se zrakovým 
postižením do jejich těsné blízkosti a vyčkat na další povel. Je žádoucí, aby pes zastavil s hlavou pod 
klikou dveří. Po otevření dveří jimi pes s osobou bezpečně projde, zastaví a počká, až osoba se 
zrakovým postižením dveře zavře. Na další povel pokračují ve směru chůze. Pokud jsou dveře otevřené, 
pes zpomalí tempo chůze a plynule projde dveřmi tak, aby měla osoba dostatek místa na bezpečné 
projití. Pes na povel „dveře“ nalézá dveře v exteriéru i interiéru, dveře do i z dopravních prostředků, 
dveře do výtahu i samootvírací dveře. Pro nalezení správných dveří se používá přídavný povel „doleva“ 
nebo „vpravo dveře“. 
 
28. Nalezení zastávky hromadné dopravy. Na povel „zastávka“ musí pes umět nalézt zastávku veřejné 
hromadné dopravy. Pes nesmí vykazovat známky nedůvěry nebo stresu při příjezdu prostředku veřejné 
hromadné dopravy. 
 
29. Nalezení chodníku. Na povel „chodník“ pes musí umět nalézt a označit okraj chodníku. 
 
30. Nalezení výtahu. Pes vyhledá a označí dveře výtahu. Osoba se zrakovým postižením po otevření 
dveří dá povel „vpřed“ pes vstoupí do výtahu a na povel „místo“ zaujme místo u stěny, nevstává, 
nepobíhá, vstane až po zastavení výtahu na povel osoby.  
 
Dovednosti při cestování v dopravních prostředcích 
 
31. Nástup do dopravních prostředků. Při nástupu do tramvaje, autobusu a trolejbusu pes na povel 
„dveře“ vyhledá a označí dveře (obvykle první) vozidla. Následuje povel „vpřed“ a po nastoupení zaujme 
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pes na povel „místo“ místo za řidičem nebo jiné vhodné místo podle konkrétního dopravního 
prostředku. Při nástupu do metra pes na povel „dveře“ vyhledá a označí kterékoliv dveře a na povel 
„vpřed" a „místo" zaujme místo vlevo, popřípadě vpravo u protilehlých dveří. Při nástupu do vlaku pes na 
povel „dveře" vyhledá dveře, osoba se zrakovým postižením pustí vodič postroje a drží psa na vodítku, 
na povel „hop" vyskočí pes do vlaku na plošinu a čeká. Osoba nastoupí samostatně za psem. Pes musí 
nastupovat klidně, v relevantním případě najít volné sedadlo a zaujmout určené místo. Pes musí být 
schopen na povel nastoupit do auta na určené místo podle typu vozidla. 
 
32. Výstup z dopravních prostředků. Při vystupování z tramvaje, autobusu, trolejbusu, metra na povel 
„dveře" musí pes najít východ, počkat u prvního schodu, u nízkopodlažních dopravních prostředků u 
hrany vozidla a poté jít na pokyn za osobou se zrakovým postižením (náležitým způsobem) rychlostí 
podle potřeby osoby a s ohledem na situaci. Z metra vystupuje pes co nejplynuleji. Při výstupu z vlaku 
pes dovede osobu ke dveřím vagonu, na plošině před schody osoba psa odloží na povel „zůstaň" a z 
vlaku vystupuje sama. Poté psa k sobě přivolá. Při výstupu z auta smí pes opustit auto až na pokyn, při 
otevření dveří zůstává v klidu a čeká na povel. 
 
33. Cestování. Při cestování nesmí pes projevovat známky strachu nebo kinetózy. V metru a na 
vlakových nástupištích se pes musí pohybovat v dostatečné vzdálenosti od kraje nástupiště, aby nebyla 
osoba se zrakovým postižením ohrožena pádem do kolejiště. Na tramvajových ostrůvcích se pes musí 
chovat klidně, pohybovat se tak, aby neohrozil bezpečnost osoby a na pokyn osoby opustit ostrůvek 
požadovaným směrem (nalezení přechodu pro chodce, nástup do tramvaje). 
 
Dovednosti v místě bydliště 
 
34. Obchody, lavičky v místě bydliště, cesta domů. V místě bydliště se pes musí naučit potřebné trasy 
pro osobu se zrakovým postižením. Základní je trasa domů (obvykle na povel „domů"), dále do obchodu, 
včetně nalezení prodejního pultu, do parku, včetně nalezení lavičky, k lékaři, na poštu apod. podle 
potřeb osoby.    
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II. Protokol o skúške VP  v Nemecku 
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III. Zdravotné požiadavky pre VP v Rakúsku 
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IV. Protokol o skúške VP v Rakúsku 
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V. Štandardy na posúdenie tímu v Austrálii 
 
Appendix 3 

 

GUIDE DOGS AUSTRALIA 
VÝSLEDNÉ ŠTANDARDY PRE GD Tím 

 
Nasledujúce štandardy sa vzťahujú na zručnosti, ktoré môžu byť preukázané ako psovodom so 

zrakovým postihnutím, tak aj vodiacim psom (VP tím) pri ukončení tréningového programu s členskou 
organizáciou Guide Dog Australia. 

Dosiahnutie a dôsledné preukázanie týchto štandardov je nevyhnutné pre každý VP tím, aby boli 
schopní samostatne a nezávisle pracovať a získať akreditáciu ako VP tím. Príležitostne môžu určité 
okolnosti (ako napríklad psovod, ktorý má skoliózu) vyžadovať úpravu techniky (ako je poloha rukoväte 
postroja). 

Tieto normy uplatňujú všetky členské organizácie Guide Dogs Australia pri akreditácii ich GD 
tímov na konci intenzívneho tréningového programu. Udržiavanie týchto noriem monitorujú členské 
organizácie Guide Dogs Australia a je potrebné, aby si GD tím udržal svoju akreditáciu. 

Tieto výstupné štandardy spĺňajú a v niektorých prípadoch aj presahujú „Test verejného 
prístupu“, ktorý dodržiavajú akreditovaní členovia Assistance Dogs International, členovia International 
Association of Assistance Dog Partners a podľa potreby slúžia ako významná súčasť certifikácie 
vodiaceho, signálneho alebo asistenčného psa podľa Zákona o vodiacich, signálnych a asistenčných 
psoch (QLD) 2009. 

Akreditácia tímu vodiacich psov môže a bude odobratá, ak členské organizácie Guide Dogs 
Australia a ich vysoko kvalifikovaní GDMIs zvážia, že tieto normy sa nedodržiavajú. 

Psovod 
• Psovod je schopný preukázať nezávislé pochopenie trasy, na ktorej sa pohybuje. 
• Pes je pomôckou na pohyb a nie je možné sa naňho spoliehať pri orientácií na trase 
• Psovod je schopný preukázať nezávislú mobilitu pomocou primárnej pomôcky na mobilitu 

(preferovaná dlhá palica). To dokazuje schopnosti psovoda a zabezpečuje, že na psa sa nebudú 
klásť neprimerané a nereálne očakávania. 

Chôdza 
• Rukoväť postroja je držaná v blízkosti bedra psovoda (alebo až 100 mm pred bedrami), s 

miernym predklonom v lakte. Psovod sa neskláňa. Neexistuje žiadne zjavné alebo nadmerné 
napätie v polohe alebo priľnavosť k rukoväti. 

• GD tím sa pohybuje približne v strede chodníka a podľa pokynov psovoda. 

Prekážky 
• Pes rozpozná prekážku, vrátane dobre definovaných prekážok nad hlavou, a prechádza okolo 



               
 

 
 

 90 
 

nej tak, aby umožnil psovodovi dostatočný priestor na zabránenie dotyku, potom sa pes vráti do 
smeru chôdze pred prekážkou. 

• Nadzemné prekážky môžu vyžadovať špecifickú orientáciu. 
• Pes indikuje akúkoľvek významnú zmenu povrchových hladín. 

Zmena smeru 
• Zmena smeru sa deje len na pokyn psovoda. 

Zastavenie 
• Pes sa zastaví do 3 krokov od vydania príslušného príkazu psovodom. 

Schody 
• Pes sa zastaví v dolnej časti každého schodiska, keď vystupuje, alebo na vrchole každého setu 

schodov, keď klesá, a postupuje len vtedy, keď je k tomu vyzvaný. 
• Psovod môže držať držadlo popruhu alebo len držať vodič počas jazdy po schodoch. 

Cesty a prechody 
• Pes sa neustále zastavuje na, alebo až 300 mm pred, smerom nadol dobre definovaným 

obrubníkom cesty. Nedefinovaný obrubník / okraj môže vyžadovať špecifickú orientáciu. 
• Pes postupuje len vtedy, keď ho vyzve psovod. 
• Psovod je zodpovedný za vykonanie všetkých rozhodnutí o bezpečnom cestnom prejazde. 
• Pes prechádza najkratšou a najpriamejšou cestou cez cestu. 
• Psovod môže povoliť psovi na cestných križovatkách prechádzať rovno cez obrubníky. 

Súkromná a verejná doprava 
• Pes je uvoľnený, keď cestuje všetkými formami dopravy, ktoré od neho vyžaduje psovod a 

správa sa v súlade s týmito normami. 
• Pes sa priblíži, vstúpi do vozidla a opustí vozidlo podľa pokynov psovoda. 
• Pes je pod kontrolou, pokojný a umiestnený podľa pokynov psovoda počas jazdy ktoroukoľvek 

formou verejnej dopravy. 
Venčenie 

• Psovod musí poskytnúť psovi vhodné príležitosti na vykonanie potreby. 
• Ak sa pes potrebuje vyprázdniť, spoľahlivo reaguje na povel na vyprázdnenie vydaný psovodom. 
• Pes sa počas prechádzky nevyprázdňuje z vlastnej vôle. Ak je to potrebné, pes označí 

požiadavku na vyprázdnenie a čaká, pokiaľ je to možné, až kým nedostane príslušný pokyn 
psovoda. 

Koncentrácia (na vodiacu úlohu) 
• Rozptýlenie. Pes zostáva sústredený a / alebo reaguje na povel, aby efektívne ďalej vodil. To 

zahŕňa aj situácie keď pes prechádza okolo potenciálnych zdrojov rozptýleniami, ako sú 
potraviny, psy, mačky, vtáky a iné zvieratá. 

• Kontrola. Pes je považovaný, že je pod kontrolou, ak reaguje konzistentne na smer psovoda bez 
potreby opakovaných korekcií alebo zvukového usmernenia. 

• Vyľakanie. Ak je pes prekvapený (napríklad hlasný hluk alebo náhla neočakávaná konfrontácia), 
musí sa do 3 sekúnd zotaviť a pokračovať vo vedení. 

• Podozrenie. Pes nevykazuje nevhodné reakcie na strach zo známych podnetov alebo podnetov, 
na ktoré by pes normálne nereagoval. Pes sa zotaví do 3 sekúnd a pokračuje v navádzaní po 
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každom takomto podozrení. 
Kontrola a povely 

• Ak si príkaz vyžaduje okamžitú odozvu (napr. „Sedieť“, „dole“, „nie“, „opustiť“), pes vyhovie do 5 
sekúnd a pokračuje v dodržiavaní príkazu až do okamihu, keď mu psovod nariadi inú činnosť. 

• Ak je zadaný príkaz, ktorý nie je potrebné splniť okamžite (napr. „Nájdi vľavo / vpravo“, „vpred“, 
„nájdi dvere“, „rovno“, „nájdi ...“), reaguje pes, akonáhle je schopný alebo vtedy keď vzniká 
príležitosť. 

• Psovod je fyzicky schopný ovládať psa bez nadmerného úsilia a bez toho, aby sa uchýlil k 
nadmernej fyzickej korekcii alebo poškodeniu psa. 

• Pes je schopný byť vytrénovaný na premiestňovanie medzi špecifickými cieľmi cesty.  

Akceptácia verejnosťou 
• Pes sa na verejnosti prezentuje čistý, upravený a zdravý. 
• Pes nevykazuje žiadne zjavné známky agresivity alebo ochranného správania. 
• Postroj a ostatné pomôcky sú funkčné a v dobrom stave. 
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