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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY  
 

Táto publikácia predstaví proces schvaľovania príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom 
a príspevok na výcvik používania pomôcky z iného, ako “úradného“ pohľadu, ktorý sa venuje výhradne 
administrácii tohto procesu a nijako v tomto procese nezohľadňuje psa ako živú pomôcku so 
špecifickými potrebami a nárokmi. Taktiež nezohľadňuje špecifický proces  odovzdania psa so 
špeciálnym výcvikom osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP). Publikácia predstaví 
krok po kroku proces, ktorý bol legislatívne pripravený pre kompenzačné pomôcky ako neživé 
predmety ale nie  pre živú pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom a z toho dôvodu nie je 
možné niektoré kroky vykonať v zmysle aktuálneho zákona a je potrebné hľadať alternatívne kroky, 
ktoré ale zákony neodporujú. Pes so špeciálnym výcvikom je veľmi špecifická pomôcka a nastavený 
proces schvaľovania príspevkov, ktoré so psom so špeciálnym výcvikom súvisia, nevyhovuje povahe 
tejto pomôcky a to v niekoľkých častiach administratívneho procesu. Hoci je prioritnou ambíciou 
publikácie predstaviť  samotný proces schvaľovania príspevkov spojených so psom so špeciálnym 
výcvikom, proces  je neoddeliteľnou súčasťou komplexných právnych úprav, ktorých predstavenie je 
z tohto dôvodu nevyhnutné.  

 
2. AKTUÁLNA PRÁVNA ÚPRAVA V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA KÚPU 

KOMPENZAČNEJ POMÔCKY A VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY 
 
2.1 DEFINÍCIA POJMU „KOMPENZAČNÁ POMÔCKA“ A PODMIENKY  POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU NA JEJ 

KÚPU 
 

Za kompenzačnú pomôcku sa v legislatíve SR považuje vec, technologické zariadenie alebo 
jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez 
ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou 
fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo 
aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať 
počítač a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. 

Nárok na poskytnutie príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky nie je automaticky nárokový 
a podlieha procesu zisťovania skutočností ako:  

 
 výška dosiahnutého príjmu žiadateľa v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom je podávaná žiadosť 
 miera ťažkého zdravotného postihnutia  
 posúdenie potreby sprievodcu, čo znamená, že osoba s ŤZP nevyhnutne potrebuje pri pohybe 

pomoc inej osoby alebo iného sprievodcu 
 posúdenie iných relevantných skutočností, ktoré sú v realizované v rámci sociálnej  posudkovej 

činnosti v rámci nastavených rámcov 
 

Minimálna percentuálna miera ŤZP, na poskytnutie tohto statusu, je 50% funkčnej poruchy zdravia. 
Pri tejto miere ŤZP však ešte stále nevzniká automaticky nárok na všetky dostupné 

kompenzačné pomôcky a v rámci posudkovej činnosti sa zisťuje finančná situácia osoby s ŤZP, ktorá 
o pomôcku žiada a taktiež spôsob a potreba používania pomôcky tak aby bol naplnený cieľ 
poskytnutia pomôcky. Cieľom poskytovania akejkoľvek kompenzačnej pomôcky je podpora sociálneho 
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začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri 
zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a v oblastiach ustanovených  zákonom.1  
 
2.2. DEFINÍCIA POJMU „VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY“ A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU NA 

REALIZÁCIU 
 

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností 
na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku. 

Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Ak absolvovanie výcviku používania 
pomôcky nie je úspešné, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný 
príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. 
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz.  
Problematikou kompenzačných pomôcok, poskytovaním príspevkov a posudzovaním nárokov sa 
zaoberá Zákon č. 447/2008 Z. z.Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
   
3. ANALÝZA PRÁVNEJ ÚPRAVY V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA KÚPU 

POMÔCKY, VÝCVIKU S POMÔCKOU A DEFINOVANIE NEDOSTATKOV A ICH DOPADOV 
V PRAXI 

 
3.1. POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU NA KÚPU KOMPENZAČNEJ POMÔCKY 
 

K podmienkam poskytovania príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky, respektíve, 
posudzovania nároku na poskytnutie príspevku, je potrebné dodať, že hoci priamo nesúvisí 
s procesom schvaľovania príspevkov, nemožno súhlasiť s nastavenými podmienkami  a to 
v podmienkach posudzovania nároku na rôzne príspevky v súvislosti s výškou príjmu žiadateľa s ŤZP, 
kedy pri  výšky príjmu v sume  presahujúcej 5 násobok životného minima, zaniká osobe s ŤZP nárok 
na príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky ale aj iných poskytovaných príspevkov. 
 

V roku 2008, podľa posledných zverejnených štatistických údajov na Slovensku, z celkového 
počtu 261 tisíc občanov so ZP, starším ako 15 rokov, zamestnaných iba 23 tisíc, čo predstavuje iba 
9% .  

V kontexte uvedených údajov, si uvedomujeme, že nie každý občan s ŤZP dostane príležitosť 
byť zamestnaným a priemerná výška samotného invalidného dôchodku predstavuje zhruba 400 eur 
mesačne.  

Osoba s ŤZP, ktorá disponuje takýmto príjmom, ktorý predstavuje sumu do 2 násobku 
životného minima, má pri splnení ostatných zákonných podmienok nárok na poskytnutie príspevkov 
na kompenzačné pomôcky, zácvik používania s pomôckou a s tým súvisiace príspevky ako napríklad 
príspevok na zvýšenú starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom.  

                                                 
1 ustanovenie §1 ods. 2, článku 1, zákona o peňažných príspevkoch 
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Cena psa so špeciálnym 
výcvikom 

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený 
v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
ustanoveného osobitným predpisom2   
do 2 do 3 do 4 do 5 

  100 % 95 
% 

90 
% 

80 % 

 
 

Cena pomôcky, cena výcviku 
používania pomôcky, cena 
úpravy pomôcky, cena 
zdvíhacieho zariadenia, cena 
potrebnej úpravy osobného 
motorového vozidla a cena 
potrebnej úpravy bytu, 
rodinného domu alebo garáže 

Príjem fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím vyjadrený 
v násobkoch sumy 
životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu 
ustanoveného osobitným 
predpisom 

  

do 2 do 3 do 4 do 5 
do 331,94 eura 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny 

výcviku používania pomôcky, z ceny úpravy 
pomôcky, z ceny zdvíhacieho zariadenia, z ceny 
potrebnej úpravy osobného motorového vozidla 
a z ceny potrebnej  úpravy bytu, z ceny potrebnej 
úpravy rodinného domu alebo z ceny potrebnej 
úpravy garáže3  

do 1 659,70 eura 95 % 85 % 75 % 65 % 
nad 1 659,70 eura 95 % 90 % 80 % 70 % 

 
 

Výška životného minima pre rok 2020 bola stanovená na sumu: 214,83 eur, čo pri 2 násobku 
predstavuje sumu 429,66 eur, 3 násobku 644,49 eur , 4 násobku 859,32 eur a 5 násobku 1 074,15 
eur 
Hranica výšky príjmu, ktorá znemožňuje nárok na poskytnutie príspevkov je teda 1 074, 16 eur. 

Uvádzame porovnanie finančnej náročnosti pre získanie psa so špeciálnym výcvikom, zácvikom 
používania tejto pomôcky a príspevku na zvýšené náklady spojené so starostlivosťou o psa.  

Osoba s ŤZP má pri príjme, ktorý tvorí základný invalidný dôchodok, vo výške približne 400 eur, 
nárok na: 

 
 100% jednorazový príspevok na kúpu psa so špeciálnym výcvikom, čo predstavuje sumu 7 302 

eur 
 95% jednorazový príspevok na zácvik používania pomôcky, čo predstavuje sumu zhruba 1140 eur 
 Mesačný príspevok na zvýšené náklady, spojené so starostlivosťou o psa v sume 43 eur. 
 Nárok na ostatné príspevky ako príspevok na ošatenie, stravu a podobne, priemerne 40 eur. 

 
Pri zadávaní údaju o priemernej výške invalidného dôchodku, sme vychádzali  z údajov, 

poskytnutých zhruba 20 klientmi Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (ďalej len VŠVAP). 
Výška životného minima bola od 1.7.2020 stanovená na sumu 214,83 eur. 

 

                                                 
2 Príloha č. 11 k zákonu č. 447/2008 Z. z.  
3 Príloha č. 10 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 
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Osoba s príjmom do 2 násobku ŽM (429,66 eur) má nárok na všetky príspevky s účasťou na 
spolufinancovaní najviac 5%. 
Cena za psa so špeciálnym výcvikom je 7302 eur, spolufinancovanie tvorí 0 eur. 
Výcvik používania psa so špeciálnym výcvikom je 1200 eur, spolufinancovanie tvorí 5%, čo je suma 60 
eur. 
Finančná náročnosť obstarania psa so špeciálnym výcvikom je: 60 eur. 
 

Osoba s príjmom do 3 násobku ŽM ( 644,49 eur ) má nárok na všetky príspevky s účasťou na 
spolufinancovaní najviac 15%. Taktiež zostáva zachovaný nárok na príspevky na ošatenie a diétne 
stravovanie, v prípade nároku.  
Cena za psa so špeciálnym výcvikom je 7302 eur, spolufinancovanie tvorí 5%, čo je  suma 365,10 
eur. 
Výcvik používania psa so špeciálnym výcvikom je 1200 eur, spoluúčasť tvorí 15%, čo je 180 eur. 
Finančná náročnosť obstarania psa so špeciálnym výcvikom je: 545,10  eur. 
 

Osoba s príjmom do 4 násobku ŽM (859,32 eur )  má nárok na príspevok na kúpu psa 
a príspevok na výcvik používania pomôcky. Nárok na ostatné príspevky ako príspevok na starostlivosť 
o psa, ošatenie a diétne stravovanie osoba s touto výškou príjmu nemá.   
Cena za psa so špeciálnym výcvikom je 7302 eur, spolufinancovanie tvorí 10%, čo je suma 730,20 
eur. 
Výcvik používania psa so špeciálnym výcvikom je 1200 eur, spolufinancovanie tvorí 25%, čo je 300 
eur. 
Finančná náročnosť obstarania psa so špeciálnym výcvikom je: 1030,20 eur. 
 

Osoba s príjmom do 5 násobku ŽM (1 074,15 eur) má nárok na príspevok na kúpu psa 
a príspevok na výcvik používania pomôcky. Nárok na ostatné príspevky ako príspevok na starostlivosť 
o psa, ošatenie a diétne stravovanie osoba s touto výškou príjmu nemá.  Cena za psa so špeciálnym 
výcvikom je 7302 eur, spolufinancovanie tvorí 20%, čo je suma 1460,40 eur. 
Výcvik používania psa so špeciálnym výcvikom je 1200 eur, spolufinancovanie tvorí 35%, čo je suma 
420 eur. 
Finančná náročnosť obstarania psa so špeciálnym výcvikom je: 1880,40 eur. 
 

Osoba s príjmom nad 5 násobok ŽM (napríklad 1100 eur) nemá nárok na poskytnutie 
žiadneho príspevku a je nutné samofinancovanie všetkých kompenzačných pomôcok. 
Cena za psa so špeciálnym výcvikom je 7302 eur. 
Výcvik používania psa so špeciálnym výcvikom je 1200 eur. 
Finančná náročnosť obstarania psa so špeciálnym výcvikom je: 8500 eur. 
 

Z uvedeného jednoznačne vyplýva veľká finančná nevýhoda pre osobu s ŤZP, ktorá je 
zamestnaná. Paradoxne, v rámci inklúzie osôb so zdravotným postihnutím, ekonomickej situácie 
osoby, možnosti sebarealizácie, ale aj prínosu do spoločnosti z dôvodu aktívnej účasti na sociálnom 
systéme, je zamestnaná osoba s ŤZP prínosom. Nastavený systém núti ľudí brzdiť svoje pracovné 
schopnosti a nevyvíjať rovnakú pracovnú aktivitu, či dosahovať vysoké pracovné výsledky, ktoré by 
viedli k dobrému finančnému ohodnoteniu. Nastavený systém núti osoby s ŤZP dosahovať iba takú 
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výšku príjmu, ktorá im neznemožní participovať na poskytovaní príspevkov na kúpu kompenzačných 
pomôcok. 
 
3.2. POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU NA VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY 
 

Praktická stránka legislatívnej úpravy, podľa ktorej sa príspevok na výcvik používania pomôcky 
poskytuje iba raz pri používaní rovnakého druhu pomôcky,  nie je v praxi vôbec uplatniteľná. 
Znamenalo by to, že pri každom druhom a ďalšom psovi so špeciálnym výcvikom nie je potrebný 
spoločný výcvik osoby s ŤZP a psa so špeciálnym výcvikom pre definovanie vzájomných potrieb, ich 
vzájomnej komunikácie, spôsobe práce, komunikačných prostriedkoch a podobne. Je definitívne 
známe, že každý tvor s vyššou nervovou sústavou je jedinečný a iný v prejavoch, postojoch, názoroch, 
výkonoch a ďalších dôležitých aspektoch. Pri psovi so špeciálnym výcvikom to ale nie je inak, naopak, 
je to ešte komplikovanejšie tým, že od vzájomnej komunikácie a porozumenia je priamo závislá 
bezpečnosť osoby s ŤZP, ale taktiež jeho pocit komfortu a pohody. Ak sa k tomu pridá absencia 
zrakovej kontroly, situácia je ešte náročnejšia pre obe zúčastnené strany, teda osoby s ŤZP, ale aj psa 
so špeciálnym výcvikom. Výcvik psa so špeciálnym výcvikom je veľmi náročný proces, ale ukončením 
výcviku práve začína ešte náročnejšia fáza a to vytvoriť harmonický pracovný, aj osobný vzťah medzi 
osobou s ŤZP, ktorá sa stane majiteľom psa a samotným psom so špeciálnym výcvikom. Bez 
úspešného ukončenia fázy výcviku používania pomôcky, nie je možné psa ponechať u nového 
majiteľa. Štát tak ponecháva na dodávateľoch ako sa vyrovnajú so zvýšenými nákladmi, ktoré sa 
v prípade nutnosti opakovaných návštev a dlhšej ako štandardnej dĺžky podpory, ešte navyšujú 
v prípade dodania druhého a ďalšieho psa so špeciálnym výcvikom. 
 
4. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA KÚPU KOMPENZAČNEJ 

POMÔCKY PES SO ŠPECIÁLNYM VÝCVIKOM A POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI O 
PRÍSPEVOK NA VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY 

 
Žiadosť o kompenzačnú pomôcku podáva na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

plnoletá osoba s ŤZP alebo v prípade závažných okolností, aj iná osoba spôsobilá na právne úkony, 
ktorá má na tento úkon súhlas osoby, v ktorej mene žiadosť podáva.4   
 
Žiadosť musí obsahovať: 
 požadované, osobné údaje 
 označenie druhov kompenzačných pomôcok, prípadne požadovaných príspevkov, s odôvodnením 

žiadosti 
 aktuálny lekársky nález 
 potvrdenie o príjme za predchádzajúci  kalendárny rok, prípadne potvrdenie o príjme osôb, ktorých 

príjmy sa posudzujú spolu s príjmami osoby s ŤZP 
 
V prípade žiadosti o príspevok na kúpu psa so špeciálnym výcvikom je potrebné taktiež doložiť: 
                                                 
4 https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-
zdravotne-postihnuty-s-potrebou-pomocok/ziadost-o-penazny-prispevok-na-kupu-
pomocky.html?page_id=270489&urad=240283 

 

https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-zdravotne-postihnuty-s-potrebou-pomocok/ziadost-o-penazny-prispevok-na-kupu-pomocky.html?page_id=270489&urad=240283
https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-zdravotne-postihnuty-s-potrebou-pomocok/ziadost-o-penazny-prispevok-na-kupu-pomocky.html?page_id=270489&urad=240283
https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-zdravotne-postihnuty-s-potrebou-pomocok/ziadost-o-penazny-prispevok-na-kupu-pomocky.html?page_id=270489&urad=240283
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 potvrdenie o členstve osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, pričom 
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 prihlášky. 

 potvrdenie o predmete činnosti, ktorou je  výcvik psov so špeciálnym výcvikom 
 

Na základe podania Žiadosti s povinnými prílohami je osobe s ŤZP vystavený „Komplexný 
posudok“, ktorý je podkladom na rozhodnutie o poskytnutí príspevku. Príspevok, zasiela úrad na účet 
žiadateľa s ŤZP a ten je povinný zdokladovať jeho použitie do 3 mesiacov od poskytnutia príspevku 
alebo do 6 mesiacov od poskytnutia príspevku v prípade, že prekážka vznikla na strane dodávateľa 
kompenzačnej pomôcky.  

V prípade, že pre používanie kompenzačnej pomôcky je nutný výcvik používania pomôcky, pri 
ktorom získa žiadateľ s ŤZP zručnosti, potrebné na efektívnu prácu s pomôckou, je nutné predložiť na 
príslušný úrad práce „Potvrdenie o úspešnom absolvovaní výcviku používania pomôcky“. „Potvrdenie 
o úspešnom absolvovaní výcviku používania pomôcky“ je podmienkou poskytnutia príspevku na kúpu 
kompenzačnej pomôcky, ku ktorej sa výcvik viaže. Príspevok na výcvik používania pomôcky je možné 
poskytnúť iba raz, ak sa vzťahuje na rovnakú kompenzačnú pomôcku. 

 
5. ANALÝZA POSTUPOV PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA KÚPU 

KOMPENZAČNEJ POMÔCKY PES SO ŠPECIÁLNYM VÝCVIKOM A POSTUPOV PRI 
VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY A ICH 
DOPADOV V PRAXI 

 
Samotný postup pri vybavovaní žiadosti, o poskytnutie príspevku na kúpu psa so špeciálnym 

výcvikom a o poskytnutie príspevku na výcvik používania pomôcky, je odbremenený od neprimeraných 
administratívnych úkonov a je podľa nášho názoru jednoduchý a zrozumiteľný.  

Ako sme už v úvode uviedli, pes so špeciálnym výcvikom je živý tvor a preto je problémové, že 
sú pri posudzovaní a poskytovaní príspevku na jeho kúpu alebo výcvik používania, nastavené 
v prípade neživej a živej pomôcky, rovnaké kritériá. Navyše aj  v samotnej kategórii „pes so špeciálnym 
výcvikom“, kam patrí vodiaci, asistenčný a signálny pes, sú veľké rozdiely v zručnostiach, ktoré je 
potrebné dosiahnuť, aby osoba s ŤZP, mohla efektívne a bezpečne psa používať.  Taktiež absentujú 
štandardy v súvislosti so psom so špeciálnym výcvikom. 

Hoci v legislatívnom procese je možné oddeliť príspevok na kúpu psa so špeciálnym výcvikom 
a príspevok na výcvik používania pomôcky, pes so špeciálnym výcvikom, oba procesy veľmi úzko 
súvisia v rovine deklarovania zručností osoby so zrakovým postihnutím v rozsahu, ktorý umožní 
bezpečné a efektívne používanie tejto špecifickej pomôcky a taktiež v rozsahu zručností, ktoré má 
preukázať pes, aby získal štatút vodiaceho psa.  

 
a) Problémové oblasti pri poskytovaní príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a príspevku na 

výcvik používania pomôcky, zamerané na vodiaceho psa: 
 
1. V prípade samostatnej žiadosti o príspevok na kúpu vodiaceho psa, bez žiadosti o príspevok na 
výcvik používania pomôcky, nepreukazuje osoba, ktorá bude psa používať zručnosti, ktoré sú potrebné 
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na spoluprácu s vodiacim psom. V praxi je práca človeka a psa v tíme spoluprácou, kde človek je 
navigátor a pes operátor. Pri nedostatočných zručnostiach v oblasti POSP a mobility s vodiacim psom 
u osoby s ŤZP, ktorá používa vodiaceho psa, nedokáže pes efektívne využívať vlastné zručnosti, 
z dôvodu absencie kvalitnej navigácie a  spätnej väzby zo strany človeka.  
 
2. V prípade žiadosti  o príspevok na výcvik používania pomôcky, predkladá osoba s ŤZP na 
príslušnom úrade práce, potvrdenie o absolvovaní výcviku používania pomôcky. Potvrdenie 
o absolvovaní výcviku používania pomôcky, pritom nemá žiadne jednotne  definované prvky, ktoré sú 
nevyhnutné pre úspešnú spoluprácu osoby so zrakovým postihnutím a vodiaceho psa. V praxi je práca 
človeka a psa v tíme spoluprácou, kde človek je navigátor a pes operátor. Pri nedostatočných 
zručnostiach v oblasti POSP a mobility s vodiacim psom u osoby s ŤZP, ktorá používa vodiaceho psa, 
nedokáže pes efektívne využívať vlastné zručnosti, z dôvodu absencie kvalitnej navigácie a spätnej 
väzby zo strany človeka.  
 
3. V súvislosti s vydaním „Potvrdenia o úspešnom absolvovaní výcviku používania pomôcky“, nie 
je definovaná osoba, oprávnená na tento úkon. 
 
4. V prípade zručností vodiaceho psa, nie sú taktiež nastavené žiadne štandardné prvky, ktoré má 
vodiaci pes zvládnuť, aby mohol byť deklarovaný ako vodiaci pes a taktiež nie je definovaný spôsob 
preverenia jeho zručností, čo považujeme   vzhľadom na jeho úlohu, za potrebné. V tejto súvislosti je 
potrebné dodať, že každá mechanická kompenzačná pomôcka, má vystavený od výrobcu, takzvaný 
technický list, ktorý udáva parametre a tým aj funkčnosť pomôcky. Pri vodiacom psovi absentuje 
akýkoľvek popis potrebných zručností a jeho funkcionalita. V praxi je preto možné stretnúť aj vodiacich 
psov, ktorí nevodia, či už z dôvodov uvedených v bode 1 a 2 kapitoly 6 a), alebo z dôvodu 
nedostatočných zručností pre túto prácu.   
 
5. Absencia výnimky pre poskytovanie príspevku na výcvik používania pomôcky pri každom 
poskytovanom psovi.  

 
Mohlo by sa zdať, že absolvovanie „výcviku používania pomôcky“, ktorý musí byť úspešný aby 

bol  poskytnutý príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky, je jednorazovo, dostatočným riešením. 
V súvislosti s inými, technickými kompenzačnými pomôckami, pri ktorých je realizovaný výcvik 
používania pomôcky, napríklad pri pomôcke notebook, je to jednoduchšie, aj keď ani s týmto 
postupom nemožno súhlasiť, vzhľadom na rýchlosť technického vývoja. V prípade vodiaceho psa je 
ale absencia výcviku používania, nezlučiteľná s poslaním psa, ktorý je určený na pomoc pri 
bezpečnom pohybe osoby s  ŤZP, ktorá ho bude používať a to bez ohľadu na to, koľko vodiacich psov 
už osoba predtým používala.  

Zo spoločného stretnutia za okrúhlym stolom, ktoré bolo realizované 29. októbra 2019 v rámci 
projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského 
začlenenia zrakovo postihnutých“  a ktoré bolo, okrem iného, venované aj názorom pozvaných hostí 
na potrebu výcviku používania pomôcky pri každom novom vodiacom psovi, vyplynuli nasledovné 
podporné stanoviská pre naše tvrdenia. Uvádzam vyjadrenia pozvaných zahraničných hostí, použité 
z oficiálneho simultánneho prekladu: 



               
 

 
 

11 
 

Pán Weissenbacher uviedol, že v Rakúsku po skúške psa s trénerom nasleduje tímová skúška 
osoby s ŤZP aj s každým novým psom a spoločný výcvik používania psa pred skúškou trvá minimálne 
6 týždňov. Toto je bežná prax pri každom psovi, či je to prvý, druhý alebo ktorýkoľvek ďalší pes. 
Dôležité je aj školenie držiteľa psa/klienta samotného. Klient preukazuje svoje schopnosti jednak 
prakticky, pri práci so psom, ale aj teoretické poznatky, či už z oblasti starostlivosti o psa, 
kynologické poznatky a pod. Podklady na túto skúšku dostanú záujemcovia vopred. 

K osobe pána Weissenbachera dodávame, že pán Weissenbacher je súčasťou rakúskeho 
skúšobného systému pre preskúšavanie psov so špeciálnym výcvikom, ktorý nielen požaduje výcvik 
používania každého vodiaceho psa ale rovnako požaduje, aby každá dvojica nevidiaci a vodiaci pes, 
povinne absolvovala preskúšanie, pričom nezáleží od počtu predchádzajúcich psov, s ktorými osoba 
s ŤZP pracovala. Rakúsky skúšobný systém zastrešuje inštitút Messerli.5   

Pani Petrovics uviedla, že toto je veľmi dôležité. To základné školenie a teoretické vedomosti 
stačí preškoliť raz, tie sa nemenia, ale to zžitie sa so psom a tie praktické skúsenosti je potrebné pri 
každom psovi opakovať. Často sa stáva, že ochorenie klienta sa časom zhoršuje a preto je dôležité, 
aby bol klient s novým psom opätovne riadne zaškolený vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav. 
 
b) Problémové oblasti pri poskytovaní príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a príspevku na 

výcvik používania pomôcky, všeobecne: 
 
1. Absencia  dokumentácie  o psovi so špeciálnym výcvikom na príslušnom úrade práce 
sociálnych vecí a rodiny a deklarovanie prevzatia psa osobou, ktorej bol poskytnutý príspevok na kúpu 
psa a to napríklad formou kúpnej zmluvy. 

Okrem faktu, že v slovenskej legislatíve chýbajú štandardy pre psov so špeciálnym výcvikom vo 
všetkých oblastiach, teda v oblasti všeobecných podmienok, zdravia, pracovných zručností na rôzne 
typy vykonávanej práce a ich preverenie, čo v praxi   znamená, že pes so špeciálnym výcvikom, na 
ktorého bol poskytnutý príspevok na kúpu, môže byť akýkoľvek pes bez ohľadu na primeranú výšku a 
váhu, vhodnú povahu a úroveň jeho zručností, viesť osobu so zrakovým postihnutím. Úrad taktiež 
nevykonáva žiadne zistenia o existencii alebo odovzdaní psa so špeciálnym výcvikom, na ktorého bol 
poskytnutý príspevok na jeho kúpu. Taktiež nie je požadované, preukázať jeho reálnu  existenciu. 
Jediným podkladom na poskytnutie príspevku na kúpu je faktúra, vystavená dodávateľom. V rámci 
úradu práce sociálnych vecí a rodiny máme ako dodávateľ jedinú skúsenosť, kedy bolo od nás 
požadované preukázanie známky služobného psa a služobného preukazu psa so špeciálnym 
výcvikom, na ich porovnanie, v zmysle zákona.6 

Legislatíva vyžaduje aby bolo číslo na známke služobného psa, zhodné s číslom v služobnom 
preukaze osoby s ŤZP. Táto požiadavka nie je bližšie špecifikovaná. Fyzické preukázanie psa so 
špeciálnym výcvikom doposiaľ žiadny úrad nevyžadoval, čo neodporuje žiadnemu legislatívnemu 
predpisu. 

 
2. Absencia relevantného potvrdenia o zdravotnom stave psa so špeciálnym výcvikom pred 
poskytnutím príspevku na jeho kúpu a naďalej v ročnej periodicite s relevantnými údajmi 
o zdravotnom stave psa. 

                                                 
5 https://www.vetmeduni.ac.at/de/assistenzhunde/ansprechpartnerinnen/ 
6 ustanovenie § 25 odst. (1) zákona o peňažných príspevkoch 



               
 

 
 

12 
 

Pri poskytovaní príspevku na zvýšené náklady na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom, je 
nárok na jeho vyplatenie, podmienený predkladaním dokladu o zdravotnom stave psa, ktorý vystavuje 
veterinárny lekár. Obvyklá je ročná periodicita požadovania dokladu, pričom nie je podmienkou, že 
doklad vystaví veterinárny lekár, ktorý má psa v starostlivosti a ktorý má k dispozíciu celú anamnézu 
psa. V súvislosti s potvrdením o zdravotnom stave psa je diskutabilný aj obsah samotného potvrdenia, 
ktoré nie je požadované v rozsahu vyšetrení, ktoré sú zamerané na prípadné, nepozorovateľné zmeny 
zdravotného stavu psa. Forma potvrdenia je voľná a obsahuje výhradne potvrdenie veterinárneho 
lekára o momentálnom a viditeľnom zdravotnom stave psa, čo považujeme za nedostatočné. Vizuálne 
zhodnotenie zdravotného stavu, nemôže byť považované za určujúci faktor zdravotného stavu a to 
u žiadneho zvieraťa, rovnako ako u človeka. 
V prípade psov so špeciálnym výcvikom je pritom, rovnako ako u ľudí,  dobrý zdravotný stav hlavným 
predpokladom plnohodnotného pracovného výkonu. Požadovanie plnohodnotného pracovného 
výkonu psa v prípade jeho  nevyhovujúceho zdravotného stavu je možné pokladať za porušovanie 
ustanovení vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat.7  
 
3. Absencia podmienok, za akých by úrad práce sociálnych vecí a rodiny akceptoval návrh osoby 
odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, podľa osobitného predpisu, prípadne inej 
osoby alebo orgánu, na vyradenie psa z aktívnej služby z dôvodu, ktorý je nezlučiteľný s vykonávaním 
funkcie, na ktorú je pes určený.  

V aktuálnej právnej úprave, súvisiacej s poskytovaním príspevku na kúpu psa so špeciálnym 
výcvikom absentuje možnosť návrhu na vyradenie psa z aktívnej služby z dôvodov, ktoré by ohrozovali 
zdravie psa alebo osoby s ŤZP, ktorá je majiteľom psa. V tejto súvislosti absentuje aj povinnosť osoby 
s ŤZP, predkladať potvrdenia funkčnosti psa a jeho schopnosti plnohodnotného pracovného výkonu, 
pričom osobou oprávnenou vydávať predmetné potvrdenie by mala byť osoba odborne spôsobilá na 
výcvik psa so špeciálnym výcvikom, podľa osobitného predpisu.8 Psy starnú omnoho rýchlejšie ako 
ľudia. Vekom, zdravotnými problémami ale aj inými environmentálnymi faktormi môže byť ich výkon 
ovplyvnený natoľko, že prestanú plniť svoju funkciu, čím môžu ohroziť svojho majiteľa alebo seba. 
Vodiaci pes je pri výkone svojej práce vo vysokej psychickej a fyzickej záťaži a z pohľadu jeho 
efektívnej a bezpečnej práce, ale rovnako z pohľadu psychického a fyzického zdravia psa,  je potrebné 
pravidelné  individuálne posúdenie jeho zdravotného stavu aj jeho zručnosti, vodiť osobu s ŤZP tak, 
aby bolo okrem bezpečnosti osoby s ŤZP, zachované aj pravidlo dobrého zaobchádzania so psom 
v zmysle osobitných predpisov.  

Absencia komunikácie medzi dodávateľom psa, ktorý je spravidla aj osobou odborne 
spôsobilou na výcvik psa, podľa osobitného predpisu, prináša do praxe nemalé problémy.  

Skutočnosti, týkajúce sa zmien vo výkone psa, spolupráci psa  a jeho používateľa, správaní psa 
alebo jeho zdravotného stavu, je nutné sledovať, pretože môžu viesť k situáciám, kedy bude ohrozená 
bezpečnosť jedného alebo oboch členov tímu. V aktuálnej legislatíve absentujú aj podmienky, za 
akých je úrad oprávnený nepriznať príspevok na kúpu psa v prípade, že prišlo k týraniu psa osobou 
s ŤZP a tieto skutočnosti sú potvrdené príslušnými inštitúciami.   

     

                                                 
7 ustanovenie §2, odst. (1) písmeno a) a písmeno b)  Vyhlášky č. 283/2020 Z. z. 
8 ustanovenie § 25, ods. 5 zákona o peňažných príspevkoch 
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6. NÁVRH OPATRENÍ NA SKVALITNENIE PROCESU SCHVAĽOVANIA PRÍSPEVKOV NA 
KÚPU A VÝCVIK POUŽÍVANIA KOMPENZAČNEJ POMÔCKY „ PES SO ŠPECIÁLNYM 
VÝCVIKOM“ 

 
V súvislosti so skvalitnením procesu schvaľovania príspevkov, súvisiacich so psom so 

špeciálnym výcvikom navrhujeme nasledovné zmeny: 
 

a) Problémové oblasti pri poskytovaní príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a príspevku na 
výcvik používania pomôcky, zamerané na vodiaceho psa.  

 
1. V prípade samostatnej žiadosti o príspevok na kúpu vodiaceho psa, bez žiadosti o príspevok na 
výcvik používania pomôcky, navrhujeme zaviesť predkladanie potvrdenia o získaných zručnostiach pre 
prácu s vodiacim psom v rozsahu uvedenom v  prílohe č. 1. Potvrdenie o absolvovaní výcviku p. p. 
  
2. V prípade žiadosti o príspevok na výcvik používania pomôcky, navrhujeme zaviesť povinnosť 
pre osobu s ŤZP, ktorá o príspevok žiada, predkladanie „Potvrdenia o výcviku používania pomôcky“ 
s definovaním získaných zručností pre prácu s vodiacim psom v rozsahu uvedom v prílohe č. 
1.Potvrdenie o absolvovaní výcviku p. p. 
 
3. V súvislosti s vydaním „Potvrdenia o úspešnom absolvovaní výcviku používania pomôcky“, 
navrhujeme definovať osobu, oprávnenú na tento úkon, v tomto prípade navrhujeme  oprávniť osobu 
spôsobilú na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, podľa osobitného predpisu.  
 
4. V prípade preukázania zručností vodiaceho psa, navrhujeme, predkladať pred poskytnutím 
príspevku na kúpu vodiaceho psa, potvrdenie o absolvovaní skúšky vodiaceho psa, minimálne 
interným preskúšaním  osoby spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom s preskúšaním 
zručností uvedených v prílohe č. 2. Protokol o skúške vodiaceho psa  
 
5. V prípade vodiaceho psa (a ostatných psov so špeciálnym výcvikom) navrhujeme zmenu 
aktuálneho ustanovenia § 24, odst. (6) zákona o peňažných príspevkoch. 

 
Pôvodné znenie:   

 
Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Ak absolvovanie výcviku používania 
pomôcky nie je úspešné, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný 
príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. 
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz. 
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Navrhované znenie:  
 

Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Ak absolvovanie výcviku používania 
pomôcky nie je úspešné, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný 
príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. 
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz, 
s výnimkou peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky, psa so špeciálnym výcvikom. 
 
b) Problémové oblasti pri poskytovaní príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a príspevku na 

výcvik používania pomôcky, všeobecne 
 
1. Navrhujeme zaviesť evidenciu údajov o psovi, na ktorého bude poskytnutý príspevok na kúpu 
psa so špeciálnym výcvikom v rozsahu: 
meno, dátum narodenia, ID (mikročip),  pridelené číslo, zhodné s číslom v preukaze  služobného psa 
podľa osobitného predpisu.9 Uvedené údaje sú súčasťou Prílohy č. 2 Protokol o skúške vodiaceho 
psa. 
 
2. Navrhujeme zaviesť povinnosť deklarovať zdravotný stav vodiaceho psa pred poskytnutím 
príspevku na zvýšenú starostlivosť o psa, predložením potvrdenia o zdravotnom stave psa, 
vystaveného veterinárnym lekárom, s definovaním jednotlivých kontrolných vyšetrení uvedených 
v Prílohe č. 3 Zdravotné požiadavky na psa so špeciálnym výcvikom.  
V nadväznosti na uvedené, ďalej navrhujeme, deklarovanie zdravotného stavu psa aj naďalej v ročnej 
periodicite tak, ako je tomu v súčasnosti. A to aj  v prípade, že osoba s ŤZP, ktorá je používateľom psa, 
nepoberá príspevok na zvýšenú starostlivosť o psa. 
 
3. Navrhujeme akceptovanie návrhu osoby spôsobilej na výcvik psov so špeciálnym výcvikom,  
prípadne inej  osoby alebo orgánu,  na vyradenie vodiaceho psa z aktívnej služby z dôvodu, ktorý je 
nezlučiteľný s vykonávaním funkcie, na ktorú je pes určený. Podanie návrhu na vyradenie psa 
z aktívnej služby pritom musí mať relevantný a dokázateľný dôvod.  
 
4. Navrhujeme zriadiť centrálny register psov so špeciálnym výcvikom. 

 
7. ODÔVODNENIE NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ 
 

K jednotlivým návrhom, ktoré sú obsahom kapitoly 6 a), uvádzame nasledovné. 
K bodu: 
 
1. a 2. Spolupráca s vodiacim psom, je veľmi špecifická činnosť, ktorú nie je možné úspešne 
vykonávať bez predchádzajúcej prípravy tímu tak, aby bola spolupráca bezpečná a efektívna. Ani 
najlepší vodiaci pes na svete nie je schopný vodiť svojho psovoda so zrakovým postihnutím, bez jeho 

                                                 
9 ustanovenie § 25 odst. (1) 
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aktívnej a kvalitnej účasti na vodení. Úlohy v tíme sú spravodlivo rozdelené. Človek je zodpovedný za 
navigáciu psa, znalosti orientačných prvkov v priestore, v ktorom sa pohybuje, kontrolu výkonu 
psa, jeho motiváciu a pozitívne vedenie a pes je zodpovedný za bezpečnosť pohybu a riešenie situácií, 
kedy absencia zraku psovoda neumožňuje účasť na rozhodnutí o smere pohybu, prípadne riešenia 
situácie. Bez znalosti potrebných prvkov priestorovej orientácie a  mobility s vodiacim psom, kam patrí 
napríklad aj presné nasledovanie vodiaceho psa, môže pes vykonávať svoju prácu kvalitne ale celková 
hodnota práce tímu nebude dosahovať požadovanú úroveň. Dôsledky nesprávnej spolupráce 
z uvedených dôvodov,  môžu byť rôzne, napríklad: nezáujem psa o prácu, nepozornosť v dôsledku 
preťaženia, stres vyvolaný nadmernou záťažou, rýchle opotrebovania organizmu, stavy úzkosti a stresu 
z nadmernej záťaže a podobne, Tieto skutočnosti môžu viesť k oslabeniu pozornosti psa natoľko, že 
jeho funkcia efektívneho pomocníka pri mobilite a bezpečnosti osoby s ŤZP,  bude narušená.  
 
3. Sme toho názoru, že „potvrdenie o absolvovaní výcviku používania pomôcky“ by malo 
poskytovať určité záruky úspešnej spolupráce osoby s ŤZP a vodiaceho psa a mala by byť preto 
v kompetencii osoby spôsobilej na výcvik psov so špeciálnym výcvikom, ktorá by bola zároveň 
garantom vykonaného výcviku. Dodávateľ vodiaceho psa, ako osoba spôsobilá na výcvik psov so 
špeciálnym výcvikom, by mal byť ako jediný zodpovedný za  prácu tímu, osoba so zrakovým 
postihnutím a vodiac pes. 
 
4. Momentálny právny stav, kedy vodiacim psom môže byť akýkoľvek pes a to aj bez preukázania 
zručností vodiť osobu s ŤZP, či garantovania absencie agresivity, považujeme za nevyhovujúci, nielen 
z hľadiska kvality poskytovanej kompenzačnej pomôcky ale aj z hľadiska bezpečnosti verejnosti, 
pretože pes s nevhodnou povahou, môže reagovať agresívne. Z prieskumu, vykonaného agentúrou 
AKO vyplynulo, že zo vzorky 1000 respondentov, až 49,7% opýtaných, si myslí, že existuje zákon, ktorý 
reguluje štandardy pre vodiacich psov, viď Obrázok 1. 58,9% respondentov si myslí, že by štát mal 
dohliadať nad tým, aký pes splní požiadavky, napríklad formou preskúšania vodiaceho psa, viď 
Obrázok 2. Až 85,4% respondentov si myslí, že vodiaci pes sa musí vedieť pokojne správať a pokojne 
reagovať aj v hlučnom prostredí, viď Obrázok 3.10     

Z uvedeného jednoznačne vyplývajú očakávania verejnosti, že vodiace psy budú 
bezproblémové zvieratá a to v každej posudzovanej oblasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 https://ecsa.sk/aktuality/tvorba-a-optimalizacia-lepsej-verejnej-politiky-v-zaujme-odstranovania-barier-spolocenskeho-
zaclenenia-zrakovo-postihnutych/ Príloha č._1 Prieskum agentúry AKO 
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Obrázok 1.   
 

 
 
 
 
 
Obrázok 2. 
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Obrázok 3. 
 

 
 

 
Považujeme za potrebné, zaviesť aspoň minimálnu ochranu osoby s ŤZP, vyžadovaním 

predloženia Protokolu o vykonanej skúške, na ktorom  osoba spôsobilá na výcvik psov so špeciálnym 
výcvikom, potvrdí spôsobilosť psa na funkciu vodenia, pričom preskúšanie psa vyžaduje aj 
preskúšanie ostatných dôležitých prvkov, ako „reakcia na psov“, alebo ovládateľnosť psa. 

Osoba spôsobilá na výcvik psov so špeciálnym výcvikom tak bude zodpovedná za kvalitný 
výcvik vodiaceho psa a zároveň za kvalitný výcvik používania pomôcky vodiaci pes.  

 
5. Každý pes je jedinečný vo svojom prejave, komunikácii, spôsobe práce, motivačných 
a demotivačných stimulov a nie je možné ich odlišnosti štandardizovať.  Zručnosti získané pri jednom 
vodiacom psovi, teda absolútne neplatia pri inom psovi. Tento fakt, je aj dôvodom, prečo nie je možné 
využívať vodiaceho psa viacerými osobami s ŤZP. Aktuálne znenie zákona o možnosti poskytnutia 
príspevku na výcvik používania pomôcky iba raz, v prípade ak sa jedná o rovnakú pomôcku, v praxi 
znamená, že bremenom financovania výcviku používania pomôcky, pri druhom a ďalšom vodiacom 
psovi, je zaťažený dodávateľ, pretože by bolo nezodpovedné, odovzdať vodiaceho psa bez výcviku jeho 
používania. Nemáme vedomosť o tom, že by akýkoľvek subjekt v pozícii osoby spôsobilej na výcvik 
psov so špeciálnym výcvikom, ponechal vodiaceho psa u osoby s ŤZP bez výcviku používania každého 
nového psa, pretože takéto jednanie by bolo priamym ohrozením osoby s ŤZP.  
  

K jednotlivým návrhom, ktoré sú obsahom kapitoly 6 b), uvádzame nasledovné. 
K bodu: 
 
1. Pri súčasnej, nepostačujúcej legislatíve, týkajúcej sa vodiaceho psa a jeho štandardov, sme 
toho názoru, že základná evidencia živej kompenzačnej pomôcky je otázkou etiky v zmysle 
nasledujúcich bodov 2 a 3 a  poskytuje určitú možnosť dohľadu nad zaobchádzaním s ňou. 
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2. Dobrý zdravotný stav pracujúceho vodiaceho psa by mal byť absolútnou samozrejmosťou v 
každej spoločnosti, rovnako ako povinnosť chrániť spoločenské zvieratá, podľa osobitných predpisov. 
Pes je spoločenské zviera a zároveň je ako kompenzačná pomôcka, pomocník človeka s ťažkým 
zrakovým postihnutím, kedy pri absencii zraku  nie je vždy  možné, registrovať zmeny v zdravotnom 
stave psa. Sme preto toho názoru, že oprávneným subjektom na dohľad nad využívaním pomôcky, na 
ktorú bol poskytnutý príspevok, je poskytovateľ príspevku, teda úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 
pokiaľ tento nesplnomocní pre účely dohľadu inú osobu.  
 
3. Súčasná legislatíva sa nezaoberá možnosťou predčasného vyradenia vodiaceho psa z aktívnej 
služby, z iného ako zdravotného dôvodu. Paradoxom takéhoto nastavenia je fakt, že nie je vyžadované 
žiadne relevantné veterinárne vyšetrenie, ktoré by odhalilo podstatné zmeny v zdravotnom stave psa 
a postačuje písomné konštatovanie veterinárneho lekára, že pes je klinicky zdravý, alebo, že v čase 
vyšetrenia, nevykazoval známky ochorenia. Takéto konštatovanie je potvrdené bez akéhokoľvek 
vyšetrenia, ktoré by odhalilo iné, ako voľným okom viditeľné zdravotné problémy psa. Na základe 
vyššie uvedeného potvrdenia, sa ale pes definitívne považuje za zdravého. Okrem relevantného 
zdravotného problému, ktorý môže ovplyvniť psa natoľko, že nebude môcť vykonávať funkciu 
kompenzačnej pomôcky, existujú aj iné, rovnako závažné faktory, ktoré môžu prácu psa zhoršiť 
natoľko, že stratí funkciu pomoci pri bezpečnej mobilite. Posúdenie výkonu vodiaceho psa, z hľadiska 
bezpečnosti pre osobu, ktorú pes vodí, je pomerne komplikovaná záležitosť, ktorú nedokáže posúdiť 
iná, ako odborne spôsobilá osoba na výcvik psov so špeciálnym výcvikom. Dôvodmi na uvedené 
zhoršenie výkonu psa môže byť napríklad, zlé zaobchádzanie so psom, zlé podmienky v rodine, kde je 
pes umiestnený, týranie psa, využívanie psa na funkciu, na ktorú nebol vycvičený a podobne.  
Musíme s poľutovaním konštatovať, že podobný prípad sa vyskytol, pes v dôsledku zanedbávania 
uhynul a fakty o priestupkovom konaní  v tomto zmysle, boli zaslané na ministerstvo práce sociálnych 
vecí a rodiny na posúdenie prípadného schválenia ďalšieho vodiaceho psa. Napriek argumentom 
a výpovediam svedkov nebol čin kvalifikovaný ako týranie napriek tomu, že vodiaci pes bol využívaný 
na ťahanie a sánkovanie, kopaný maloletou a neprimerane trestaný jeho majiteľom, a predmetnej 
osobe bol príspevok na kúpu nového vodiaceho psa schválený. Sme toho názoru, že rovnako je 
potrebné preskúmať častú alebo opakovanú eutanáziu vodiaceho psa a v tomto prípade si vyžiadať 
stanovisko veterinárneho lekára, ktorý mal psa v starostlivosti a rovnako zdravotné záznamy psa, aby 
neprichádzalo k nesprávnej starostlivosti o psa, ktorá by viedla k jeho predčasnému úhynu. V tejto 
súvislosti ako podporu odôvodnenia potrebných zmien prikladáme reakcie verejnosti v súvislosti 
s neadekvátnym zaobchádzaním s vodiacim psom. Prílohy č. 4a), 4b), 4c), 4d).  V súvislosti 
s problémovým správaním vodiaceho psa, ktoré vyústilo do napadnutia a uhryznutia inej soby, bez 
vyprovokovania útoku, prikladáme Prílohu č. 4e). V súvislosti so šetrením polície SR pri podanom 
podnete zlého zaobchádzania s vodiacim psom, prikladáme Prílohu č.4f).  
 
4. Centrálny register psov so špeciálnym výcvikom umožní jednoduchú a rýchlu identifikáciu psov 
a ich poskytovateľov a tiež diferencovanie jednotlivých skupín psov so špeciálnym výcvikom. Register 
by uvítali aj samotní pracovníci na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a tiež spôsob overenia identity 
alebo kvality psa so špeciálnym výcvikom. Viď nasledujúci obrázok.   
 



               
 

 
 

19 
 

 
 
8. ZÁVER 
 

Návrh opatrení zameraných na skvalitnenie procesu schvaľovania kompenzačnej pomôcky - 
vodiaci pes má ambíciu poukázať na problém subsumovania psa so špeciálnym výcvikom do 
komplexnej kategórie ostatných, technických kompenzačných pomôcok a problémov súvisiacich 
s touto skutočnosťou. Pri vytváraní administratívnych postupov a kontrolných mechanizmov 
súvisiacich so schvaľovaním kompenzačných pomôcok, ktorými sú napríklad, posúdenie odôvodnenia 
žiadosti, posúdenie podmienok nároku na pomôcku, potvrdenie o  schopnosti osoby s ŤZP využívať 
danú kompenzačnú pomôcku, nie je diferencovaný technický predmet, od živého tvora, pričom 
následky môžu byť nepríjemné až fatálne. V prípade nesprávnej starostlivosti o technické zariadenie je 
v najhoršom prípade možné, že sa zariadenie pokazí a následne opraví. Pri živom tvorovi, sú následky 
nesprávneho zaobchádzania diametrálne odlišné. Nie je pri tom rozhodujúce, či sa jedná 
o zanedbávanie psa a jeho potrieb alebo nesprávnu spoluprácu. V prípade, že by sa takéto 
skutočnosti neustále opakovali alebo dokonca stupňovali, pes sa dostane do stavu frustrácie, pretože 
prežíva emócie veľmi podobným spôsobom ako človek. V prípade dlhotrvajúcej frustrácie sa, úmerne 
jej miere, bude zhoršovať pracovný výkon psa, čo v konečnom dôsledku priamo ohrozí aj osobu s ŤZP. 
Z tohto dôvodu sme presvedčení, že je potrebné pristúpiť k diferencovaniu živej a neživej 
kompenzačnej pomôcky, vo všetkých aspektoch jej posudzovania a súvisiacich procesoch.  
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PRÍLOHY 
 
Príloha č. 1 Potvrdenie o absolvovaní výcviku používania pomôcky 
 

PRACOVNÁ VERZIA 
POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ VÝCVIKU POUŽÍVANIA POMÔCKY 

 
Meno/Názov..........................................................................................................             
ako osoba spôsobilá na výcvik psov so špeciálnym výcvikom, potvrdzujem, že  
Meno a Priezvisko................................................................................................. 
Bydlisko................................................................................................................. 
úspešne absolvoval výcvik používania pomôcky, ktorý je  potrebný pre spoluprácu s vodiacim psom, 
v nasledujúcom rozsahu: 

 
Technika práce s palicou/inak ako palicou (technika pri identifikácii predmetov)    
Preukázanie potrebnej znalosti  práce s palicou, alebo inej, zvolenej techniky, potrebnej na 
identifikáciu psom označených prekážok, rozdielov povrchov a úrovní a podobne.  
Identifikácia a prekonávanie prekážok 
Preukázanie schopnosti správne identifikovať a prekonávať prekážky, každého typu. (dokročenie 
k okrajom vozovky, schodom, prechod dverami, chôdza po schodoch a podobne) 
Udržiavanie priameho smeru a stabilita pri chôdzi 
Preukázanie schopnosti  kráčať vzpriamene a uvoľnene ( posudzované v kontexte ťažkého 
zdravotného postihnutia, jednotlivca) a absencia strachu z priestoru alebo pohybu. 
Prekonávanie križovatiek a prechodov  
Preukázanie schopnosti prekonávať cesty a križovatky, približne v priamom smere a schopnosť, 
približne  určiť priamy smer. Preukázanie schopnosti, využívať sluch v dostatočnej miere na kontrolu 
premávky pri prechádzaní cez vozovku. 
Nastupovanie do dopravného prostriedku a usadenie. (V prípade, že osoba s ŤZP využíva na prepravu, 
prostriedky verejnej dopravy) 
Odhad vzdialenosti 
Preukázanie schopnosti, odhadnúť približnú vzdialenosť.  
Odhad uhlov 
Preukázanie schopnosti približne odhadnúť štandardné uhly 45,90,180. 
Odhad sklonu a zakrivenia dráhy 
Preukázanie schopnosti, odhadnúť, stúpanie a klesanie dráhy pohybu a jej zakrivenie.  
Simulácia chôdze s vodiacim psom  
Preukázanie schopnosti, správne nasledovať psa, nebrániť mu v pohybe, blokovaním jeho dráhy 
pohybu, preukázanie reakcií, dostatočne rýchlych na zabezpečenie správnej spätnej väzby psovi, 
v každej situácii.  
 
Dátum realizácie  výcviku................................................................ 
 
Výcvik realizoval: 
Meno a priezvisko...........................................................................    
Podpis........................................... 
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Príloh č.2 Protokol o skúške vodiaceho psa 
Pracovný návrh 

 
PROTOKOL 

o skúške vodiaceho psa 

Meno psa:  Plemeno: 
 

Dátum 
narodenia:     

Číslo psa (zhodné 
s číslom známky 
a preukazu):  

Pohlavie:       Číslo mikročípu: _____________ 

Miesto konania skúšky:  Dátum:  
 

„A“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body 

 „A“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body 

zahájenie a prerušenie 
chôdze - 5 ......... 

 
zrýchlenie a spomalenie 
chôdze - 5 ......... 

odbočenie vpravo - 10  ......... 

 

odbočenie doľava - 10 ......... 

ľahostajnosť k sluch. 
vnemom - 10 ......... 

 
ľahostajnosť k čuch. 
a zrak. vnemom - 10 ......... 

vracanie sa späť - 5 ......... 

 
pravidelný chod 
a udržiavanie smeru  - 20 ......... 

Max. počet bodov „A“ 75   Dosiahnutý počet 
bodov „A“  .......... 

„B“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body  

„B“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body 

označovanie chodníka 
smerom hore / dole - 20 .........  

prevedenie cez vozovku 
v priamom smere 
s označením chodníka - 20 ......... 

prekážka sprava - 20 ..........  prekážka zľava - 20 ......... 

prekážka pohyblivá - 20 ..........  
vyhľadanie priechodu 
pre chodcov „zebra“ - 20 ......... 
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vyhľadanie chodníka - 10 .........  

označovanie prekážok 
vysokých, nízkych a 
povrchových - 20 ......... 

vyhľadávanie schodov 
a chôdza po schodoch - 20 .........  

vyhľadávanie dverí 
a prechádzanie dverami - 20 ......... 

„B“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body  

„B“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body 

vyhľadávanie a jazda na 
eskalátoroch - 10 .........  vyhľadávanie zastávky - 10 ......... 

chôdza po pravom okraji 
vozovky bez chodníka - 20 .........  

chôdza po ľavom okraji 
vozovky bez chodníka - 20 ......... 

nástup, výstup a jazda 
dopravným 
prostriedkom - 20 .........  

vyhľadávanie 
signalizačných zariadení 
pre chodcov - 20 ......... 

vyhľadávanie voľného 
miesta na sedenie - 20  .........  

zaujatie miesta v 
miestnosti - 10 ......... 

vyvedenie 
z neprehľadnej situácie  - 20 .........     

Max. počet bodov „B“ 340   Dosiahnutý počet 
bodov „B“  .......... 

„C“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body  

„C“ 
Cvik 

Max. 
body 

Skut. 
body 

privolanie - 10 .........  
polohy sadni, ľahni, 
vstaň - 5 ......... 

obraty na mieste - 5 .........  aport - 10 ......... 

ponechanie psa na 
mieste s privolaním - 10  .........     

Max. počet bodov „C“ 40   Dosiahnutý počet 
bodov „C“  .......... 
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HODNOTENIE SKÚŠKY 
 
Max. počet bodov = 455 
 
Min. počet bodov = 370 
 
Dosiahnuté  body = ……….. 

Pri strate xx bodov a viac je pes nespôsobilý. 
 
 
ZHODNOTENIE 
 
(spôsobilý, nespôsobilý) 
 
……………………………………….. 
 
 
MENÁ A PODPISY ČLENOV KOMISIE: 
 
……………………………………………..............  
  
………………………………………………………     …………………………………….. 
               meno cvičiteľa 
……………………………………………………… 
  
………………………………………………………    ……………………………………….. 
               podpis cvičiteľa 
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Príloha č.3 Zdravotné požiadavky na psa so špeciálnym výcvikom 
 

Pracovná verzia 
Zdravotné požiadavky na psov so špeciálnym výcvikom pre účely poskytnutia 

príspevku na zvýšenú starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom 
 
 

 

Plánované použitie psa so špeciálnym výcvikom 

Vodiaci pes Asistenčný pes Signálny pes 

 
Zdravotné záznamy 

Údaje o psovi 
Meno  
Pohlavie  
Dátum narodenia  
Plemeno  
Farba  
Výška (palicová miera)  
Váha  
Číslo mikročipu  
 
Dátum čipovania 

 

 
Majiteľ psa  
Anamnéza 

Povinné očkovania  

 

 

 
choroby, ošetrenia, operácie (zápal očí, uší, alergické reakcie, častá hnačka, zápal 
močového mechúra atď.) v priebehu posledných 12 mesiacov: 
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Veterinárna starostlivosť o psa za posledných 12 mesiacov 

Meno veterinárneho lekára 
 
Obdobie starostlivosti o psa 

 

Meno veterinárneho lekára 
 
Obdobie starostlivosti o psa 

 

Meno veterinárneho lekára 
 
Obdobie starostlivosti o psa 

 

Klinické vyšetrenia 

Výživový stav dobrý / veľmi dobrý 

uspokojivý 

kachetický (chudý) 

obézny 

Pokožka  bez patologického nálezu 

zmenené 

Srsť, pazúre bez patologického nálezu 

zmenené 

Telesné otvory bez patologického nálezu 

zmenené 

Telesná teplota vnútorná  

Sliznice bez patologického nálezu 

zmenené 

Oči, viečka bez patologického nálezu 
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zmenené 
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Príloha č. 4a)  reakcie verejnosti v súvislosti s neadekvátnym zaobchádzaním s vodiacim psom 
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Príloha č. 4b)  reakcie verejnosti v súvislosti s neadekvátnym zaobchádzaním s vodiacim psom 
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Príloha č. 4c)  reakcie verejnosti v súvislosti s neadekvátnym zaobchádzaním s vodiacim psom 
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Príloha č. 4d)  reakcie verejnosti v súvislosti s neadekvátnym zaobchádzaním s vodiacim psom 
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Príloha č.4 e) Žiadosť o odborné vyjadrenie a odpoveď v súvislosti s problémovým správaním 
vodiaceho psa 
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Príloha č.4 f) Šetrenie polície SR pri podanom podnete zlého zaobchádzania s vodiacim psom 
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