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1. ÚVOD 
 

Súčasťou každej ľudskej spoločnosti sú aj ľudia so zdravotným postihnutím. Miera zdravotného 
postihnutia je vyjadrovaná v percentách, pričom je osoba, posúdená ako ťažko zdravotne postihnutá 
(ďalej len ŤZP), spravidla pri strate funkčnosti posudzovanej oblasti o 50%. Čísla, uvádzané ako 
približný počet ťažko zdravotne postihnutých ľudí v jednotlivých štátoch sa pohybujú v rozpätí od 9,5 % 
po 12% a nemajú klesajúcu tendenciu. Čísla, uvádzané ako približný počet ľudí s ťažkým zrakovým 
postihnutím v jednotlivých krajinách, sa pohybujú v rozpätí od 1,5% po 4%  podľa posúdenia straty 
funkčnosti zraku v percentách.1 V každej krajine je z uvedeného počtu ľudí s ťažkým zrakovým 
postihnutím aj určitý počet ľudí, ktorí využívajú ako kompenzačnú pomôcku, vodiaceho psa. 

V Slovenskej republike (Ďalej len SR) je možnosť využívať ako kompenzačnú pomôcku 
vodiaceho psa,  podmienená stratou funkčnosti zraku na 70%. Tak ako v iných krajinách, ani v SR nie 
je možné vyčísliť približný počet osôb s uvedenou mierou zrakového postihnutia, pretože podobné 
štatistiky nie sú k dispozícii a percentuálne vyčíslenie počtu osôb s ťažkým zrakovým postihnutím je 
globalizované ako predpoklad na základe dostupných údajov, uvedených v poznámke pod čiarou pod 
číslom jedna. 
 
2. VÝVIN VNÍMANIA A AKCEPTOVANIA  VODIACEHO PSA V SR V SÚVISLOSTI S VÝVINOM 

SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV 
 

Akceptácia nevidiacich s vodiacimi psami v jednotlivých krajinách, je priamo závislá od 
parametrov, ktoré s ňou súvisia. Jedným z najdôležitejších parametrov je vývoj a dosiahnutá úroveň 
poskytovania sociálnej pomoci osobám s ŤZP v danej krajine, ich nediskriminácia, integrácia a inklúzia 
v spoločnosti, história vodiacich psov v posudzovanej krajine, teda ako dlho vodiace psy v danej 
krajine operujú, a taktiež legislatíva súvisiaca s prístupnosťou vodiacich psov. Súčasťou pozitívneho 
vnímania a akceptácie vodiacich psov je aj informovanosť ľudí s ŤZP v danej krajine, s čím súvisí 
mnoho ďalších parametrov, ako úroveň zamestnanosti osôb s ŤZP a  iné možnosti, napríklad možnosti 
realizácie voľnočasových aktivít a iných záujmových činností, ktoré sú bez obmedzení dostupné pre 
ostatnú verejnosť. 

V SR je téma vodiacich psov pomerne mladá, datuje sa od roku 1993, kedy bol na Slovensku 
vycvičený a odovzdaný prvý vodiaci pes. Je potrebné dodať, že štátne zriadenie bolo 
v predchádzajúcich obdobiach nestabilné a premenlivé, s čím súvisel aj pohľad verejnosti na osoby so 
zdravotným postihnutím, pretože integrácia a inklúzia osôb s ŤZP nebola v tomto období realizovaná 
v dostatočnej miere tak, aby sa osoby s ŤZP zúčastňovali na verejnom živote. 

V tomto období, približne od roku 1992 do roku 1998  bola akceptácia osôb so zrakovým 
postihnutím, ktoré používali  vodiacich psov, založená výhradne na empatii jednotlivcov a absentovala 
legislatíva, ktorá by zaručovala ich nediskrimináciu alebo explicitné prístupové práva. Bolo bežnou 
praxou, že osobe s ŤZP bol odmietnutý vstup do bežných prevádzok, ako sú kaviarne, cukrárne, kiná, 
prevádzky poskytujúce služby alebo predaj tovarov a dokonca nebol samozrejmosťou ani prístup do 
štátnych inštitúcií. V tomto období, sme pri odovzdávaní vodiacich psov a realizovaní výcviku 

                                                 
1 https://www.dbsv.org/zahlen-fakten.html , https://www.who.int/blindness/publications/globaldata/en/ ,   
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5820628/  
 

https://www.dbsv.org/zahlen-fakten.html
https://www.who.int/blindness/publications/globaldata/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5820628/
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používania pomôcky v mieste bydliska klientov zaznamenali veľkú mieru priamej diskriminácie osôb 
s ŤZP, ktoré ako kompenzačnú pomôcku používali vodiaceho psa. V snahe vyhnúť sa nepríjemným 
konfrontáciám pri vstupe do verejných priestorov, majitelia vodiacich psov takéto priestory 
nenavštevovali. V tomto období bola sebaobhajoba náročná aj z dôvodu absencie legislatívy, ktorá by 
práva používateľov vodiacich psov podporila a majiteľom vodiacich psov tak chýbali argumenty pri 
obhajobe prístupových práv pre vodiacich psov. 
 

Z historického hľadiska vnímania a akceptovania nevidiacich s vodiacimi psami v SR, môžeme 
začať približne rokom 1922, kedy boli zaznamenané prvé pokusy o výcvik vodiacich psov vo vtedajšej 
prvej Česko-slovenskej republike, na území Česka. Výcvik vodiacich psov bol v tom období činnosťou 
nadšeného kynológa Jozefa Podhorského a v tom čase nebolo možné hovoriť priamo o akceptácii 
nevidiacich s touto špecifickou pomôckou, iba o ich existencii. 

Uvedené pokusy o výcvik vodiacich psov, na území vtedy spoločnej republiky, dočasne stlmilo 
obdobie po roku 1945, ktorá sa dodnes nazýva obdobím rozkvetu ústavnej a rezidenčnej 
starostlivosti. Ústavy na inštitucionalizáciu osôb so zdravotným postihnutím sa zriaďovali na okrajoch 
miest a obcí, čo najďalej od bežného života. „Za pozitívum tohto obdobia možno považovať, že sa 
zaznamenali aj začiatky sociálnych služieb v domácom prostredí a uznanie niektorých zvýšených 
výdavkov na život ľudí so zdravotným postihnutím ako takých, ktorí si zasluhujú finančnú 
kompenzáciu vo forme doplnkovej starostlivosti.“2 Patrí sem aj príspevok na zvýšené výdavky spojené 
s vodiacim psom, avšak napriek tomu bolo veľkou raritou stretnúť nevidiaceho so špeciálne 
vycvičeným psom na ulici. Už samotný názov tohto obdobia napovedá, že osoby s ŤZP boli 
umiestňované  v štátnych  zariadeniach na to určených, prichádzalo k ich segregácii a nebolo z toho 
dôvodu možné posúdiť  spôsob ich vnímania a mieru ich akceptácie spoločnosťou. 

V rokoch 1974 bol vo vtedajšej Československej socialistickej republike, výcvik vodiacich psov 
pod výrobným podnikom META Praha, zväzu invalidov a informácie o vodiacich psoch a ich 
možnostiach začali prenikať aj na územie súčasnej SR. 

Obdobie ústavnej a rezidenčnej starostlivosti pretrvalo viac menej až do roku 1989, kedy padol 
komunistický režim. Hoci aj v tomto období platili zákony, ktoré sa zaoberali sociálnou politikou,3 tieto 
boli, v oblasti nediskriminácie a komplexnej obhajoby práv osôb so zdravotným postihnutím, veľmi 
nevýrazné a zaoberali sa najmä stránkou finančného zabezpečenia uvedenej komunity. Keďže boli 
stále aplikované princípy inštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím, stále bolo v SR raritou 
stretnúť na ulici nevidiaceho s vodiacim psom. 

Nasledujúce obdobie bolo obdobím rokovaní o rozdelení dovtedy dvoch spojených území Čiech 
a Slovenska, na samostatné republiky, ku ktorému prišlo v decembri 1992. Toto obdobie je zároveň 
počiatočným obdobím samostatných právnych predpisov, nevynímajúc oblasť, ktorá pokrýva práva 
osôb so zdravotným postihnutím. 

Ako bolo vyššie uvedené, téma „vodiaci pes“ v samostatnej SR sa datuje od roku 1993 a  
v dobe jej vzniku neexistovali žiadne právne nariadenia zabezpečujúce prístupové práva do 
obchodných prevádzok nevidiacim v sprievode ich vodiaceho psa. „Obdobie po páde socialistického 

                                                 
2 Repková K.: Rozkvet ústavnej starostlivosti. In: http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2005repkova5 (Online: 
10.04.2020). ISSN 1335-8316 
3 Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii (ďalej len „ústavný zákon č. 143/1968 Zb.“), ktorý 
nadobudol účinnosť 1. januára 1969, nazývaný aj „kompetenčný“ zákon (zrušený pre územie Slovenskej republiky Ústavou 
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb 
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režimu, čo bolo od začiatku 90. rokov možno už nazvať obdobím občianskeho prístupu k otázkam 
sociálnoprávnej ochrany ľudí so zdravotným postihnutím. Akékoľvek sociálne intervencie sa postupne 
začali organizovať na princípe uplatňovania ľudských a občianskych práv osôb so zdravotným 
postihnutím a na princípe nediskriminácie z dôvodu zdravotného hendikepu.“4 

Od roku 1993 začala Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (ďalej len VŠVAP) realizovať 
výcvik vodiacich psov pre slovenských občanov a tým aj pomáhať pri obhajobe ich práv. V prvých 
rokoch svojej existencie, v období 1993 do 2000 ich odovzdala 55 a vodiacich psov už bolo možné 
častejšie stretnúť v uliciach. Ich prítomnosť na verejných miestach a vo verejných priestoroch bola ale 
vecou tolerancie a empatie a nie samozrejmosťou a zákonným právom majiteľov vodiacich psov. 
Členovia trénerského tímu VŠVAP, boli často konfrontovaní s nepríjemnými situáciami, kedy im bol pri 
spoločných tréningoch nevidiaceho s novým psom, odmietnutý vstup do akejkoľvek prevádzky. Je až 
neuveriteľné, aké dlhé obdobie táto stigma pretrvávala a v určitej miere pretrváva dodnes. 

Prvý zákon, ktorý upravoval status vodiaceho psa bol zákon č. 195, prijatý v roku 1998.5 
Zaujímavosťou bolo zrovnoprávnenie vodiaceho psa a vidiacej osoby, ktorá sprevádzala osobu so 
zrakovým postihnutím a to v prílohe č.6. Zákona č. 195 o sociálnej pomoci, ktorá udeľuje vodiacemu 
psovi nasledovný status: 
Za sprievodcu sa považuje občan alebo pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje občanovi s 
ťažkým zdravotným postihnutím sprievod na zabezpečenie pohybu, orientácie a dorozumievania so 
spoločenským prostredím. 

V roku 2004 sa objavuje potrebný, antidiskriminačný zákon,6 v ktorom sa uvádza: 
„Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, 
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby 
pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 
alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.“ 
V oblasti prístupových práv pre osoby, ktoré používali vodiaceho psa ako kompenzačnú pomôcku, to 
bol začiatok možnosti sebaobhajoby a argumentácie. 

Z uvedeného zákona priamo vyplýva, že vodiaci alebo asistenčný pes (t.j. pes so špeciálnym 
výcvikom) je považovaný za pomôcku a sprievodcu svojho majiteľa slúžiacu na umožnenie pohybu 
alebo asistencie pre osoby so zdravotným postihnutím. Znemožnenie prístupu takejto pomôcky 
znamená znemožnenie prístupu aj sprevádzanej osobe, čo podlieha antidiskriminačnému zákonu ako 
priama alebo nepriama diskriminácia osoby so zdravotným postihnutím. 

Obdobie od roku 1993 do roku 2004 môžeme v uvedených súvislostiach definovať ako 
obdobie postupného začleňovania vodiacich psov do spoločnosti, aj keď stále iba v zmysle ich 
existencie a s minimálnou akceptáciou a absenciou účinnej legislatívnej podpory. 

Napriek zákazu diskriminácie, definovanom zákonom 365/2004, bol pre majiteľov vodiacich 
psov aj po roku 2004 problém vstúpiť do prevádzok verejného stravovania bez ohľadu na jej 
zameranie. Pri návšteve kaviarne alebo reštaurácie nebolo isté, či nevidiaci so psom, nebude 
konfrontovaný s nevôľou a odmietnutím vstupu do prevádzky. Majitelia s vodiacimi psami riešili 
situáciu tak, že v mieste svojho bydliska navštevovali prevádzku, v ktorej sa stretli s ústretovým 
                                                 
4 Repková K.: Rozkvet ústavnej starostlivosti. In: http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2005repkova5 (Online: 
10.04.2020). ISSN 1335-8316 
5 Ustanovnie § 59 ods. (3) Zákona o sociálnej pomoci. 
6 Zákon č. 365/2004 Z.z o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou  
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správaním. Je potrebné dodať, že ani v tomto období, napriek legislatívnej podpore, nebolo vnímanie 
vodiacich psov a ich prítomnosť vo verejných priestoroch stále samozrejmosťou a odmietnutím 
prístupu boli porušované práva osôb so zdravotným postihnutím. Najvýraznejším problémom tohto 
obdobia boli zariadenia, v ktorých sa nachádzali chladiace pulty, ako cukrárne a samoobslužné 
reštaurácie. Argumentom na odmietnutie vstupu s vodiacim psom do prevádzok, boli, z pohľadu 
majiteľov prevádzok, hygienické predpisy. 
V súlade s predpismi platnými v tomto období, podporil práva nevidiacich s vodiacimi psami aj ďalší 
dôležitý zákon a to Zákon č. 355/2007, v ktorom je explicitne povolený vstup psov so špeciálnym 
výcvikom do prevádzok spoločného stravovania.7  

Ďalším dôležitým dokumentom je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(ďalej len Dohovor), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25. júna 2010 v súlade s čl. 45 
ods. 2. Jeho implementácia však bola s počiatku (a stále v niektorých prípadoch je) vnímaná ako 
určitá klauzula bez uvedomovania si váhy a dôležitosti informácie širokou verejnosťou.8 Hoci od jeho 
uvedenia do platnosti uplynulo 10 rokov, zlepšila sa implementácia Dohovoru, možnosti opravných 
prostriedkov pre nevidiacich majiteľov vodiacich psov a zlepšili sa aj výsledky riešení jednotlivých 
podnetov a možno hovoriť o integrácii vodiacich psov do spoločnosti, stále nie je funkčná plná inklúzia 
majiteľov vodiacich psov a to z dôvodu používania tejto špecifickej kompenzačnej pomôcky. 

Obdobie medzi rokmi 2004 a 2010 je možné v súvislosti s vnímaním a akceptáciou vodiacich 
psov ako obdobie riešenia prvých podnetov zo strany nevidiacich majiteľov vodiacich psov, ktorým 
nebol v sprievode vodiaceho psa, umožnený vstup do verejných priestorov a tým snahu o ich 
integráciu. Začína obdobie informačných kampaní, súvisiacich s prístupovými právami do verejných 
priestorov, zameraných na verejnosť, poskytovateľov služieb, štátne inštitúcie ale rovnako aj na 
informovanosť samotných majiteľov vodiacich psov o ich právach a možnostiach sebaobhajoby. 

Ďalšiu explicitnú podporu pre majiteľov vodiacich psov, poskytla novela zákona 282/2002, 
ktorá nadobudla platnosť dňa 1.1.2017,9 a ktorá oprávňuje majiteľov vodiacich psov vstupovať na 
všetky verejne prístupné miesta. Uvedený zákon mal z pohľadu majiteľov vodiacich psov, najvyššiu 
pozorovanú účinnosť a vplyv na dodržiavanie prístupových práv, či vnímanie vodiacich psov. V tomto 
období je stále väčšia časť verejnosti naklonená akceptácii vodiacich psov aj keď ich vnímanie 
a akceptácia zo strany verejnosti sa stále zakladá vo vyššej miere na empatii ako na znalosti 
legislatívnych pravidiel. 

Obdobie medzi rokmi 2010 a 2020 je pri posudzovaní vnímania a akceptácie majiteľov 
vodiacich psov,  obdobím snahy o  postupnú inklúziu majiteľov vodiacich psov do spoločnosti. 

 
 

                                                 
7 ustanovenie §26 ods. 4, písmeno a) 
8 „Cieľom tohto dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a 
základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez akejkoľvek 
diskriminácie na základe zdravotného postihnutia. Tento medzinárodný dokument vychádza z presvedčenia zúčastnených 
štátov, že komplexný a ucelený medzinárodný dohovor významne prispeje ku kompenzovaniu výrazného sociálneho 
znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím a k presadeniu ich účasti v občianskych, politických, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych sférach na princípe rovnakých príležitostí, a to ako v rozvojových, tak aj vo vyspelých krajinách.“ In: 
https://www.employment.gov.sk (Online 10.04.2020) 
9 ustanovenie §4a  zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
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3. PRIESKUMY REALIZOVANÉ V OBLASTI AKCEPTOVANIA NEVIDIACICH S VODIACIMI 
PSAMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 
Prvým realizovaným projektom, zameraným na prístupové práva pre majiteľov vodiacich psov 

bol projekt, ktorý realizovala VŠVAP v roku 2010, v tom čase pod hlavičkou materskej organizácie Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.10 

S tromi rozličnými klientami a ich vodiacimi psami sme navštívili 150 prevádzok v 5 krajoch 
Slovenska, v rozlične veľkých mestách podľa vopred vypracovaného "kľúča návštev". Prevádzky sme 
rozdelili do 10tich kategórií, konkrétne prevádzky sme vyberali v danom meste náhodne, podľa 
dostupnosti a aktuálnych otváracích hodín. Zaznamenávali sme reakcie personálu a verejnosti na 
prítomnosť osoby s vodiacim psom v prípade negatívnych reakcií, sme konkrétne argumenty klienta a 
protiargumenty personálu/verejnosti ohľadne vstupu s vodiacim psom, zaznamenali do pripravených 
formulárov. 

Za bezproblémové vstupy sme považovali tie, kedy sme sa v danej prevádzke pohybovali 5 - 10 
minút, pričom nás bezpečne zaznamenalo niekoľko zamestnancov, ktorí ale na našu prítomnosť 
nijako nereagovali, pretože ju očividne považovali za samozrejmú. Z našej štatistiky vyplýva, že 
minimálne každý 20ty krát musí človek so zrakovým postihnutím, ktorého sprevádza vodiaci pes, za 
svoje prístupové právo argumentovať, prípadne znášať rôzne spôsoby nepatričného alebo 
dehonestujúceho správania, ktoré na neho obracajú nežiaducu pozornosť ostatnej verejnosti. Ak by so 
svojim VP psom navštívil 1 novú prevádzku denne, stretol by sa teda s určitou formou diskriminácie 
zhruba raz za mesiac. Treba brať do úvahy, že množstvo navštívených prevádzok nie je až také vysoké, 
aby tieto výsledky mohli byť považované za absolútne relevantné. 
 
V 89% prípadov bol problém so vstupom do potravín / samoobsluhy. 
V 11 % bol v kaviarni nákupného strediska. 
V 89 % prípadov mal námietky voči prítomnosti psa personál, len  v jednom prípade zákazníčka 
 

Ďalším projektom, zameraným na vnímanie a akceptáciu  majiteľov vodiacich psov bol projekt 
s názvom „Ústretová verejná doprava“,11 ktorý monitoroval vnímania a akceptáciu majiteľov vodiacich 
psov, ako cestujúcich pri preprave verejnou hromadnou dopravou. 

V rámci projektu bol realizovaný prieskum v bratislavskej MHD, ktorý bol zdokumentovaný 
pomocou videokamery. Členmi realizačného tímu boli ľudia so zrakovým postihnutím, aby boli 
vytvorené reálne situácie. Realizačný tím mal za úlohu vyhotoviť videozáznam, ktorý zaznamenával 
mieru ústretového správania vodičov MHD. Pracovník s videokamerou vytváral záznamy bez 
upozornenia vodičov na tento fakt. Bol postavený tak, aby mal v zornom poli zrakovo postihnutého 
dobrovoľníka, a aj každé vozidlo MHD, ktoré prichádzalo na zastávku. Vznikli tak celkom reálne 
situácie. Zaznamenávané boli vždy rovnaké situácie, kedy osoba so zrakovým postihnutím stála pri 
                                                 
10 Názov Projektu: Informovanosť o právach a postavení vodiaceho psa je cestou k odstráneniu diskriminačného jednania 
vo vzťahu k zrakovo postihnutým, ktorých sprievodcom je vodiaci pes. Projekt bol realizovaný v rámci programu“ Akčný 
plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 
na rok 2010“ Názov konečného prijímateľa, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/Výcviková škola pre vodiacich 
psov, poskytovateľ dotácie: Úrad vlády slovenskej republiky.  
11 ZMLUVA o poskytnutí dotácie č. LrP/2011/01/11. Aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, 
názov konečného prijímateľa, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/Výcviková škola pre vodiacich psov, poskytovateľ 
dotácie: Úrad vlády slovenskej republiky, poskytovateľ dotácie: Úrad vlády slovenskej republiky. 
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označníku s vodiacim psom a bielou palicou, na dobre viditeľnom mieste, s úmyslom nastúpiť do 
dopravného prostriedku. Kontrolované zastávky boli frekventované miesta s maximálnym počtom 
liniek stojacich v zastávke, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že v zastávke budú súčasne stáť dve 
a viac vozidiel. 

Zhotovený záznam ukázal percentuálny pomer vodičov, ktorí sa správali ústretovo k cestujúcim 
so zrakovým postihnutím v sprievode vodiacich psov (20%) a vodičov, ktorých jednanie sa dá nazvať  
neústretovým, až ignorantským (80%). Z uvedeného vyplýva, že až 80% vodičov MHD v Bratislave 
ignoruje ľudí zo zrakovým postihnutím, ktorí stoja pri označníku s úmyslom nastúpiť do vozidla. 

V nadväznosti na negatívne výsledky v roku 2011, realizovala VŠVAP pod hlavičkou materskej 
organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pokračovanie monitoringu aj v nasledujúcom 
roku 2012. Tentokrát prieskum ukázal o niečo pozitívnejší percentuálny pomer vodičov, ktorí sa 
správali ústretovo k cestujúcich so zrakovým postihnutím v sprievode vodiacich psov (30%) a vodičov, 
ktorých jednanie bolo neústretové (70%). Druhý rok prieskumu teda vykazuje percentuálny pomer 
medzi ústretovými a neústretovými vodičmi, o 10% pozitívnejšie. 

Ďalší prieskum Vnímania osôb so zrakovým znevýhodnením a vodiacich psov širokou 
verejnosťou na Slovensku, bol realizovaný agentúrou AKO v dňoch 28.10. – 06.11.2019. Jednalo sa 
o prieskum verejnej mienky na vyššie uvedenú tému. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1000 
respondentov, pričom respondenti neboli oboznámení o tom, kto je zadávateľom prieskumu.  
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Kompletný prieskum je dostupný na webovom sídle ESCA.12  
 
4. SKÚSENOSTI OSÔB SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM S VODIACIMI PSAMI NA ICH 

AKCEPTÁCIU A VNÍMANIE V SPOLOČNOSTI 
 
V priebehu existencie VŠVAP sme boli často konfrontovaní s negatívnym vnímaním majiteľov 

vodiacich psov a absenciou ich akceptácie, či už z dôvodu neznalosti zákonov, alebo z iných dôvodov. 
V každom prípade, boli majitelia vodiacich psov vystavený nepriaznivej situácii, kedy museli 
argumentovať a obhajovať ich zákonné práva. Najväčším problémom, ktorý podľa nášho názoru 
pretrváva až dodnes, je práve špecifickosť tejto kompenzačnej pomôcky, nediferencovanie psa ako 
domáceho zvieraťa a psa ako kompenzačnej pomôcky. Mnoho obchodných prevádzok, cirkevných, 
vzdelávacích a štátnych inštitúcii, či poskytovateľov služieb vníma psa so špeciálnym výcvikom 
predovšetkým ako psa a tento fakt je najčastejším argumentom pri obmedzení, alebo odmietnutí 
vstupu do verejne prístupných priestorov, kam je psom ako domácim zvieratám vstup zakázaný. 
Podporou tejto nesprávnej argumentácie, pri odmietnutí vstupu s vodiacim psom, je aj prípadný 
piktogram, ktorý informuje o „zákaze vstupu psa“ pri vstupných dverách prevádzok, inštitúcií 
a ostatných verejne prístupných miest. Napriek tomu, že v zmysle aktuálnych zákonov, sa podobné 

                                                 

12 https://ecsa.sk/aktuality/tvorba-a-optimalizacia-lepsej-verejnej-politiky-v-zaujme-odstranovania-barier-spolocenskeho-
zaclenenia-zrakovo-postihnutych/ 

 

https://ecsa.sk/aktuality/tvorba-a-optimalizacia-lepsej-verejnej-politiky-v-zaujme-odstranovania-barier-spolocenskeho-zaclenenia-zrakovo-postihnutych/
https://ecsa.sk/aktuality/tvorba-a-optimalizacia-lepsej-verejnej-politiky-v-zaujme-odstranovania-barier-spolocenskeho-zaclenenia-zrakovo-postihnutych/
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piktogramy vzťahujú výhradne na zákaz vstupu psov ako domácich zvierat, pre neznalosť zákonov 
neprichádza pri posudzovaní vodiaceho psa k potrebnej diferenciácii. 

Majitelia vodiacich psov uvádzajú, že akékoľvek konfrontácie pri snahe obhájiť zákonné práva 
v súvislosti s vodiaci psom sú pri absencii zraku veľmi nepríjemné, pretože nie je možné vyhodnotiť 
mimiku, gestiku, či posturiku oponenta, situáciu v bezprostrednom okolí a podobne. Majitelia 
vodiacich psov nevedia vyhodnotiť, koľko osôb sa pasívne na konfrontácii zúčastňuje a ako sa situácia 
v ich bezprostrednom okolí vyvíja a podobné situácie sú pre nich stresujúce. Je potrebné uviesť, že od 
začiatku samostatného výcviku vodiacich psov v SR sa situácia jednoznačne zmenila v prospech 
lepšej akceptácie vodiacich psov a vývin možno nazvať pozitívnym. Napriek tomu, sa majitelia 
vodiacich psov ešte stále stretávajú aj s negatívnymi reakciami a to zväčša z dôvodu 
neinformovanosti, čo ale nie je z pohľadu práva relevantné.  

V súvislosti s akceptáciou majiteľov vodiacich psov a ich vnímaním v doprave, prikladáme 
pripomienky majiteľov vodiacich psov k akceptácii vodiaceho psa a celkového vnímania jeho 
prítomnosti vo verejnej doprave. Príloha č. 1a) a 1b). 

V súvislosti s akceptáciou vodiaceho psa v prevádzke cukrárne, hotela a ubytovaní v rámci 
kúpeľov, prikladáme pripomienky a sťažnosti majiteľov vodiacich psov ako Prílohu č. 2a), 2b) a 2c).  

Komplexný podnet v rámci viacnásobného zlyhania pri akceptácii vodiaceho psa, prikladáme 
ako Prílohu č. 3a) a riešenie uvedeného podnetu v rámci kompetencií „Komisárky pre osoby so 
zdravotným postihnutím“ prikladáme ako Prílohu 3b). 
 
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov, uvádzame zaslané podnety majiteľov vodiacich psov bez 
osobných údajov. 
 
5. NÁVRHY NA ZLEPŠENIE SITUÁCIE 
 
Doprava 

V súvislosti so zlepšením situácie vnímania a akceptácie vodiacich psov pri sprevádzaní osoby 
so zrakovým postihnutím a to najmä zo strany poskytovateľov služieb vo verejnej doprave a ich 
zamestnancov, navrhujeme nasledovné: 
VZDELÁVANIE VODIČOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY K AKCEPTÁCII OSȎB SO ZRAKOVÝM 
POSTIHNUTÍM V SPRIEVODE VODIACEHO PSA. 

V tejto súvislosti je potrebné povinný základný i opakovaný výcvik profesionálnych vodičov vo 
verejnej osobnej doprave doplniť o časť zameranú na osvojenie si právneho vedomia, znalostí 
a zručností pri komunikácii s osobami so zdravotným postihnutím všeobecne i so zreteľom na osoby 
so zrakovým postihnutím v sprievode vodiaceho psa.  

Pravidelné vzdelávanie, ktorého súčasťou by malo byť opakované informovanie vodičov o ich 
povinnostiach vo vzťahu k cestujúcim s osobitnými právami, medzi ktorých osoby so zrakovým 
postihnutím jednoznačne patria, by malo obsahovať aj informovanie o právnych dôsledkoch ich 
neadekvátneho správania voči tejto špecifickej skupine našej populácie. A v neposlednom rade 
opakovane apelovať na potrebu ústretovým a ľudským spôsobom vytvárať osobám so zrakovým 
postihnutím s vodiacim psom optimálne podmienky na prepravu. 

Komplexné riešenia definovaných nedostatkov, súvisiacich s prepravou osôb so zrakovým 
postihnutím, ktoré sú súčasťou navrhnutých opatrení v rámci projektu Tvorba a optimalizácia lepšej 
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verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, sú 
uvedené na webovom sídle VŠVAP.13  
 
Obchodné prevádzky, inštitúcie, prevádzky poskytovania služieb 

V prípadoch odmietnutia prístupu do akýchkoľvek priestorov, ktoré sú verejne prístupné, 
výhradne na základe prítomnosti vodiaceho psa, zjavne zlyháva ľudský faktor a predpokladáme, že sa 
jedná o neznalosť legislatívnych pravidiel súvisiacich s prístupovými právami, či  ostatných práv osôb 
s ŤZP, vrátane ich kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patrí aj vodiaci pes. V súvislosti s lepšou 
akceptáciou vodiacich psov, pri sprevádzaní osoby s ŤZP, vnímame ako riešenie vzdelávanie 
a odbornú prípravu zamestnancov, na všetkých úrovniach, o tejto téme. Komplexné riešenia 
definovaných nedostatkov, súvisiacich s prepravou osôb so zrakovým postihnutím, ktoré sú súčasťou 
navrhnutých opatrení v rámci projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme 
odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, sú uvedené na webovom sídle 
VŠVAP.14  
 
6. ZÁVER 

 
Napriek 27 ročnej tradícii vodiacich psov v samostatnej SR, stále nie je akceptácia osôb s ŤZP, 

ktoré sprevádza pes so špeciálnym výcvikom, na potrebnej úrovni tak, aby majitelia vodiacich psov 
neboli vystavovaní nepríjemným situáciám v podobe konfrontácií pri obhajobe práv, súvisiacich 
s právami osôb s ŤZP. VŠVAP ako organizácia, ktorá má priamy a intenzívny kontakt s majiteľmi 
vodiacich psov, je toho názoru, že kompetentní predstavitelia, v oblastiach tejto témy, nie 
v dostatočnej miere reagujú na  pripomienky a podnety organizácií, ktoré zastupujú komunitu 
majiteľov vodiacich psov. Právne úpravy, novely, či implementácia nových navrhovaných opatrení,  
ktoré sa priamo vzťahujú na ochranu osôb so zrakovým postihnutím sprevádzajúcich vodiacim psom, 
sú riešené nepružne, ich uvádzanie do praxe komplikuje názor kompetentných predstaviteľov 
jednotlivých oblastí, na relatívne malú cieľovú skupinu, bez ohľadu na dôležitosť a účel navrhovaných 
zmien. Pritom je ale nesporné, že zároveň uznávajú dôležitosť témy a právne dokumenty súvisiace 
s touto témou, či už ochranou práv a slobôd osôb s ŤZP, alebo ochranou zvierat. Z nášho pohľadu je 
nevyhnutný intenzívnejší dialóg a dôslednejšie hľadanie riešení, ktoré povedú k zlepšeniu situácie 
majiteľov vodiacich psov pri realizácii všetkých aktivít v ich bežnom, každodennom živote. Zároveň 
vnímame ako dôležité, podporu kompetentných zástupcov jednotlivých oblastí, pri implementácii 
relevantných návrhov na zlepšenie situácie. 
 
  

                                                 
13 https://vodiacipes.sk/efektivna-verejna-sprava/navrhnute-opatrenia-zamerane-na-zefektivnenie-vs/ 
14 https://vodiacipes.sk/efektivna-verejna-sprava/navrhnute-opatrenia-zamerane-na-zefektivnenie-vs/ 
 

https://vodiacipes.sk/efektivna-verejna-sprava/navrhnute-opatrenia-zamerane-na-zefektivnenie-vs/
https://vodiacipes.sk/efektivna-verejna-sprava/navrhnute-opatrenia-zamerane-na-zefektivnenie-vs/
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Príloha 3a) 
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Príloha 3b) 
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