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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Vodiaci pes je súčasťou pojmu „pes so špeciálnym výcvikom“, ktorý je v legislatíve
Slovenskej republiky (ďalej len SR) definovaný ako kompenzačná pomôcka pri kompenzovaní
dôsledkov ťažkého zrakového postihnutia (Ďalej len ŤZP). Vodiaci pes je iba jednou z mnohých
iných pomôcok, určených na kompenzáciu ťažkého zrakového postihnutia. 1 Pri výbere
kompenzačných pomôcok je pre osobu s ŤZP rozhodujúca funkcia, ktorú má pomôcka plniť
a tiež oblasť, v ktorej je pomôcka určená na kompenzáciu. Všetky kompenzačné pomôcky,
s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom, sú technické pomôcky a teda neživé predmety.
Predpokladá sa, že všetky pomôcky, vrátane vodiaceho psa, budú spĺňať požiadavky pre
kompenzáciu príslušnej oblasti osoby s ŤZP. Na všetky kompenzačné pomôcky, uvedené
v zozname kompenzačných pomôcok a ich zohľadňovaných cien, je úradom práce sociálnych
vecí a rodiny poskytovaný príspevok na kúpu pomôcky. 2
Vodiaci pes je pomôcka, určená na kompenzáciu dôsledkov čiastočnej alebo úplnej
straty zraku, v oblasti orientácie a mobility. V oblasti kompenzácie straty, alebo ťažkého
poškodenia zraku, je možné v súvislosti s orientáciou a mobilitou využívať ako kompenzačnú
pomôcku bielu slepeckú palicu alebo vodiaceho psa. Rozdiel medzi pohybom s palicou
a s vodiacim psom je najmä v rýchlosti, plynulosti chôdze a spôsobe riešenia danej situácie.
Biela palica slúži osobe s ŤZP na detekciu prekážok v priestore a ŤZP ňou určuje šírku, výšku
a hĺbku prekážok v priestore, v ktorom sa osoba s ŤZP pohybuje a poskytuje osobe s ŤZP
informáciu o možnosti a smere ďalšieho pohybu. V prípade, že osoba s ŤZP nedokáže palicou
získať informácie o prekážke, napríklad v prípadoch nadrozmernej prekážky, stavebných zábran
a podobne, a nedokáže určiť smer, ktorým je možné prekážku obísť, je odkázaná na pomoc
verejnosti. Práca s palicou vyžaduje určitú mieru neustáleho sústredenia, kontroly správneho
smeru a výbornú znalosť prostredia, v ktorom sa osoba s ŤZP pohybuje, pretože v prípade straty
kontroly vlastnej pozície v priestore, je osoba s ŤZP nútená riešiť situáciu svojpomocne alebo
s pomocou verejnosti. Vodiaci pes, na rozdiel od bielej palice, prekážky samostatne obchádza
tak, aby s nimi osoba s ŤZP neprichádzala do kontaktu. Chôdza s vodiacim psom je plynulá
a oslobodzuje jeho majiteľa od potreby neustálej kontroly priestoru a detekciu prekážok. Vodiaci
pes pracuje samostatne a v prípade neprehľadnej situácie, vie svojmu majiteľovi účinne pomôcť
a nájsť riešenie. V prípade nadrozmerných prekážok alebo prekážky v smere pohybu, vodiaci pes
dokáže svojho majiteľa z tejto situácie vyviesť a pokračovať v pôvodnom smere pohybu. Vodiaci
pes zabezpečuje svojmu majiteľovi bezpečnosť pri pohybe, vyhľadáva požadované prvky ako
označený priechod pre chodcov, dvere, schody, zastávku a podobne a má povolený vstup všade
na verejne prístupné miesta a to aj na miesta, kam je psom vstup zakázaný. 3
Podľa preferencií a záujmov majiteľa vodiaceho psa, vykonáva vodiaci pes svoju prácu
napríklad v interiéroch nákupných priestorov, školiacich zariadení, kultúrnych zariadení,
cirkevných budov, športovísk, reštauračných zariadení, je taktiež spolu so svojim majiteľom
prepravovaný v prostriedkoch verejnej dopravy a podobne.

Ustanovenie § 24 ods. 2 Zákona o peňažných príspevkoch
Opatrenie č. 7/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
3 ustanovenie § 4a Zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
1
2
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Z uvedeného vyplýva, že vodiaci pes sa pohybuje na všetkých verejne prístupných
miestach, vo všetkých interiéroch aj v exteriéroch, za plnej prevádzky a účasti verejnosti. Jeho
ovládateľnosť a vhodná povaha bez známok agresie je preto kľúčová.
Práca psov so špeciálnym výcvikom, teda aj vodiaceho psa, je náročná a vyžaduje
dôkladný približne 7 až 8 mesačný každodenný tréning na to, aby pes potrebné zručnosti
nadobudol a bol schopný efektívne pomáhať a plniť úlohu, na ktorú bol vycvičený. Vodiaci pes
ovláda približne 38 pokynov, z ktorých časť je používaná pri bežnej ovládateľnosti, ku ktorej patrí
poslušnosť psa a prvky určené na manipuláciu so psom a časť určená pre vykonávanie
špeciálnych úloh pri vodení osoby so zrakovým postihnutím. Pes je živý tvor a nie je možné
predpokladať, že tréningom nadobudnuté zručnosti pod vedením konkrétneho trénera, budú
môcť byť automaticky aplikované v praxi s akoukoľvek inou osobou.
Tak ako pes musí na svoju úlohu nadobudnúť potrebné zručnosti, rovnako musí osoba,
ktorá má jeho zručnosti využívať, nadobudnúť zručnosti potrebné pre vzájomnú spoluprácu.
Spolupráca osoby so zrakovým postihnutím s vodiacim psom má jasné zásady, rozdelené
kompetencie aj zodpovednosť a tvoria spolu tím, v ktorom človek je navigátorom a pes
operátorom.
Z dlhoročných skúseností ako aj z domácej a zahraničnej praxe vieme, že verejnosť
predpokladá, že vodiaci pes ako súčasť všeobecného spoločenského života, spĺňa kritéria, ktoré
sú zárukou bezproblémového správania vodiaceho psa a jeho kvalitného výkonu. V niektorých
krajinách už rozličnými spôsobmi k prevereniu zdravotného stavu psa, jeho povahy a pracovných
zručností pristúpili, či už na úrovni poskytovateľov príspevku na kúpu vodiaceho psa alebo na
úrovni osoby oprávnenej na výcvik vodiacich psov. V praxi to znamená, že preskúšanie psov
vyžaduje buď investor psa, určujúci podmienky, ktoré musí pes splniť vo všetkých oblastiach
a taktiež určuje osobu oprávnenú psa preskúšať, alebo preskúšanie vodiaceho psa realizuje
osoba oprávnená na jeho výcvik a jedná sa spravidla o tú istú osobu, ktorá psa vycvičila.
V prípade preskúšania psa tou istou osobou, ktorá psa vycvičila, je preskúšanie výhradne
formálne a jeho objektivita môže byť spochybnená, z dôvodu konfliktu záujmov. V SR nie je
nijako definované, aké podmienky musí vodiaci pes splniť, aby získal status vodiaceho psa
a vodiacim psom sa môže stať akýkoľvek pes bez ohľadu na to, či je zdravý alebo chorý,
agresívny alebo mierumilovný, ovládateľný alebo neovládateľný a dokonca bez ohľadu na to, či
plní funkciu kompenzačnej pomôcky a či je schopný bezpečne a efektívne vodiť osobu so
zrakovým postihnutím.

2. AKTUÁLNA LEGISLATÍVA SÚVISIACA S VODIACIMI PSAMI
1.
Ustanovenie § 24 ods. 6 Zákona o peňažných príspevkoch: 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.
Z uvedeného vyplýva, že osoba s ťažkým zrakovým postihnutím, môže ale nemusí
absolvovať výcvik s pomôckou-vodiaci pes, ktorý je ale pre bezpečnú spoluprácu nevyhnutný
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s ohľadom na bezpečnosť verejnosti aj osoby so zrakovým postihnutím, pretože nie je
definované v akých prípadoch je výcvik na používanie pomôcky potrebný a kto posúdi fakt, či je
alebo nie je výcvik na používanie pomôcky potrebný. V takomto prípade nie je vyžadovaná
bezpečná a efektívna práca psa. Z uvedeného ďalej vyplýva, že nie je zohľadnený fakt, že pes je
živý tvor a každý je individualitou s inou povahou, spôsobom práce, spôsobom komunikácie,
úrovňou sústredenia alebo mentálnej činnosti a podobne. V prípade, že osoba so zrakovým
postihnutím, ktorej bol poskytnutý príspevok na vodiaceho psa opakovane, a ktorá ale nemá
nárok na opakovaný výcvik s pomôckou, ktorý je ale nevyhnutný, sa ocitne v situácii, kedy
v zmysle aktuálnych predpisov nie je vyžadovaná bezpečná a efektívna práca psa a to
v súvislosti vyššie uvedených skutočností.
2.
Ustanovenie § 25 ods. 1 Zákona o peňažných príspevkoch: Pes so špeciálnym výcvikom
je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s
ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes
nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odstavca 5.
Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím odborne spôsobilá osoba podľa odstavca 5. V preukaze psa so
špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá
psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený,
dátum o vykonanej skúške psa, meno priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným
na známke, plemeno a farba psa a vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so
špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
„assistance dog, guide dog, hearing dog“, identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v
preukaze psa so špeciálnym výcvikom.
Z uvedeného vyplýva, že legislatíva požaduje výhradne technické prvky ako povinnosť
mať známku, označenie druhu výcviku a podobne. Predpis žiadnym spôsobom neurčuje
podmienky získania statusu pre vodiaceho psa, preverenie jeho zdravia, ktoré priamo súvisí
s efektívnym výkonom jeho práce, preverenie kvality psa ako kompenzačnej pomôcky, jeho
ovládateľnosť, vzhľadom na ťažké zrakové postihnutie jeho majiteľa a dokonca ani preverenie
jeho povahových vlastností v súvislosťou s jeho výsadami, pohybovať sa bez povinnosti mať
nasadený náhubok. Taktiež v legislatíve SR absentuje proces preverenia zručností vodiaceho
psa ako aj ostatných psov so špeciálnym výcvikom, ktorý by mal byť východiskom pre udelenie
tohto výnimočného statusu, ktorý:
a) priamo ovplyvňuje bezpečnosť osoby so zrakovým postihnutím ale aj bezpečnosť osôb s iným
zdravotným postihnutím, ktoré používajú psa so špeciálnym výcvikom,
b) umožňuje všetkým psom so špeciálnym výcvikom vstupovať na všetky verejne prístupné
miesta bez obmedzenia
c) oslobodzuje psov so špeciálnym výcvikom od povinnosti nosiť náhubok.
Predmetné ustanovenie síce požaduje v preukaze vodiaceho psa uviesť dátum „skúšky“,
žiadnym spôsobom ale nedefinuje ako je potrebné skúšku deklarovať, rozsah zručností
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určených na preskúšanie, neurčuje osobu oprávnenú psa preskúšať, ani podmienky, ktorých
splnenie umožní získať psovi status vodiaceho psa.
V zmysle uvedeného predpisu, nie je vyžadovaná bezpečná a efektívna práca psa
a rovnako nie je zaručená bezpečnosť verejnosti pred možnou neprimeranou reakciou psa na
akýkoľvek environmentálny podnet.
3.
Ustanovenie § 25 ods. 2 Zákona o peňažných príspevkoch: 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.
Z uvedeného vyplýva, že hoci je definované v akej oblasti má osobe so zrakovým
postihnutím vodiaci pes pomáhať, nie sú definované jeho konkrétne zručnosti ani ich kvalita.
V zmysle uvedeného predpisu, nie je vyžadovaná bezpečná a efektívna práca psa.
4.
Ustanovenie § 25 ods. 5 Zákona o peňažných príspevkoch: 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 prihlášky.
Z uvedeného vyplýva, že osobou spôsobilou na výcvik psa so špeciálnym výcvikom sa
môže stať ktokoľvek v priebehu niekoľkých dní. Stačí splniť 2 podmienky a to zriadenie voľnej
živnosti a podania prihlášky do akejkoľvek medzinárodnej organizácie, nezávisle od jej oblasti
pôsobenia. Legitímne je aj opakované podanie prihlášky do tej istej medzinárodnej organizácie,
výhradne za účelom splnenia uvedenej zákonnej podmienky, ktorá definuje splnenie podmienky
„iba“ požiadaním o členstvo ale neuvádza napríklad počet možných opakovaní žiadosti
o členstvo alebo iné parametre požadujúce deklarovanie praxe či odbornosti. Uvedený fakt,
najmä v kombinácii s absenciou štandardov pre výkon, povahu a zdravie psov so špeciálnym
výcvikom nezaručujú bezpečnú a efektívnu prácu psa.
5.
Ustanovenie § 4a ods. 1 Zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so
špeciálnym výcvikom, má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne
prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na
sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta
vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. b).
Z uvedeného vyplýva, že vodiaci pes a rovnako každý pes so špeciálnym výcvikom, má
osobitné prístupové práva na všetky miesta, ktoré sú verejne dostupné. Tento predpis, explicitne
zameraný na prístupové práve psov so špeciálny výcvikom je veľkým krokom v uplatňovaní
zásady nediskriminácie osôb so zdravotným postihnutím. Na druhej strane zostáva ale faktom,
že psom so špeciálnym výcvikom môže byť v zmysle platnej legislatívy a absencie štandardov,
akýkoľvek pes a to aj pes prejavujúci známky agresie. Bez vytvorenia štandardov pre psov so
špeciálnym výcvikom a funkčného systému preverenia spôsobilosti psov so špeciálnym
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výcvikom, predstavujú nevhodné psy potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť aj psovoda so
zdravotným postihnutím.
6.
Ustanovenie § 4a odst. 2 Zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:
Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú
bol pes vycvičený.
Z uvedeného vyplýva, že hoci proti samotnému predpisu nemožno nič namietať,
pretože pes, má mať možnosť vykonávať prácu, na ktorú bol vycvičený a patrí k nej aj
podávanie predmetov, legislatívny predpis „automaticky“ predpokladá absenciu agresivity
u psov so špeciálnym výcvikom a to bez vytvorených potrebných štandardov a ich preverenia.
Prax s týmto predpokladom nekorešponduje a jedným z dôkazov je žiadosť polície o vyjadrenie
po útoku vodiaceho psa na fyzickú osobu, archivovaný v sídle Výcvikovej školy pre vodiace
a asistenčné psy (ďalej len VŠVAP).
7.
Zákon o verejnom stravovaní Pes so špeciálnym výcvikom má ako kompenzačná
pomôcka aj ďalšiu výnimku, potvrdzujúcu jeho status a to, explicitne povolený vstup do
zariadení verejného stravovania, kam inak psom vstup povolený nie je. 4
Z uvedeného vyplýva, že vodiaci pes, ktorý je subsumovaný pod skupinu psov so
špeciálnym výcvikom, má v spoločnosti výsadné postavenie a práva, ktoré mu prináležia, ako
kompenzačnej pomôcke v procese samostatnosti a inklúzie osôb so zrakovým postihnutím. SR
je jedna z mála krajín, ktorá ma explicitne definované práva vodiaceho psa vstupovať do
všetkých verejných priestorov. Na druhej strane výsadných práv, nie sú ale definované žiadne
povinnosti na to, aby mohol vodiaci pes svoje práva uplatňovať. Poskytovatelia rozličných typov
služieb sú povinní zabezpečiť vodiacemu psovi prístup do všetkých verejne prístupných budov
a priestranstiev, pričom poskytovatelia nedokážu zaručiť okoliu absolútnu bezpečnosť zo strany
vodiaceho psa. Majú povinnosť zabezpečiť prístup akémukoľvek psovi, ktorý splní technické
náležitosti uvedené v bode 2 článku 2.

3. ANALÝZA POTREBY ZRIADENIA SKÚŠOBNEJ KOMISIE
Téma vodiacich psov je v SR pomerne mladá a jej história je v samostatnej SR datovaná
od roku 1993. Od tohto obdobia po súčasnosť uplynulo 27 rokov a prinieslo do praxe
legislatívne predpisy uvedené v článku 2 odstavci 1 až 5. Súčasné legislatívne predpisy
umožňujú v podstate akémukoľvek psovi aby sa stal psom so špeciálnym výcvikom a kvalita
výcviku, úroveň zručností psa na prácu, zdravie psa, správanie psa a ostatné dôležité aspekty,
sú ponechané na morálke a etike samotných dodávateľov, čo nemôže byť považované za
definitívne postačujúce, s prihliadnutím na funkciu psa, v súvislosti s bezpečnosťou osoby so
zdravotným postihnutím, verejnosti ale aj na vhodné životné podmienky psa tzv. welfare psa,
ktoré je definované nasledovne: „Welfare zvierat je telesná, mentálna, sociálna a
environmentálna pohoda zvierat. 5
VŠVAP realizovala v súvislosti s potrebou zriadenia skúšobnej komisie pre preskúšavanie
psov so špeciálnym výcvikom, diskusiu za okrúhlym stolom s medzinárodnou účasťou za účelom
4
5

ustanovenie § 26, ods. 4 a), 355/2007 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
https://wsava.org/wpcontent/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf
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predstavenia fungujúcich modelov preskúšavania psov v zahraničí a dôvodu ich realizácie.
Z diskusie za okrúhlym stolom je zhotovený zvukový záznam 6 so simultánnym prekladom
z nemeckého do slovenského jazyka a taktiež je vyhotovený zápis z ktorého vyberáme
nasledovné:
K otázke zdravotného stavu psov so špeciálnym výcvikom a dodržiavania zásady welfare pán
Weissenbacher uviedol, že prvoradou úlohou psa so špeciálnym výcvikom je ľuďom pomáhať
a to dokáže pes len vtedy, ak je úplne zdravý a cíti sa dobre. Uviedol, že majú presné smernice
na potrebné vyšetrenia, ktoré zahŕňajú klinické vyšetrenia, vyšetrenie krvi, srdca, röntgen a sú
jasné smernice na to, čo je prípustné a nie je prípustné. Pripravili jasné predpisy pre veterinárov,
aby vedeli čo majú vyšetriť a na nič nezabudli. Následne sa všetky vyšetrenia vyhodnotia a určí
sa, či bude pes pripustený ku skúške. Posúdenie zdravotného stavu psa je teda dôležitou
zložkou celého skúšobného procesu. Testovanie zdravotného stavu nie je fixné, je to živý proces
a pružne reaguje na aktuálnu situáciu, vznik nových chorôb a pod. Pes musí byť tak zdravý, aby
dokázal klientovi pomáhať niekoľko rokov a boli tak chránené aj práva spotrebiteľa. Je to
zároveň aj ochrana zvierat, nakoľko len zdravý pes sa cíti dobre a vie dobre vykonávať svoju
prácu. V Rakúsku bol schválený zákon v roku 1999, avšak ešte od roku 1989 sa predávali
choré psy. Ponúkol, že sa radi podelia o ich skúsenosti, s používaním týchto štandardov. Spôsob
preskúšavania v Rakúsku prebrali aj iné európske krajiny - Nemecko, Estónsko, Švédsko.
Uviedol, že podľa jeho vedomostí sme na Slovensku ďaleko viac pripravení na prijatie takýchto
smerníc ako mnohé iné európske krajiny. Vynikajúci zdravotný stav psa so špeciálnym výcvikom
je aj v záujme širokej verejnosti, nakoľko tieto psy majú umožnený vstup s klientom všade.
Pokiaľ pes nie je úplne zdravý, necíti sa dobre a pokiaľ má bolesti tak sa nespráva štandardne
a môžu sa vyskytnúť negatívne odchýlky v jeho správaní, ktoré by mohli vyústiť až do pohryzenia.
Pani Zlejšia uviedla, že služobné policajné psy sú celoživotne vystavované veľkej a trvalej
záťaži, neustále podstupujú výcvik a priamy výkon služby. Prvoradou vecou je preto ich dobrý
zdravotný stav. Kontroluje sa chrbtica aj prechodový stavec, lakte, bedrá a pes musí byť úplne
zdravý. Pes, ktorý má zdravotné problémy je nepoužiteľný, je to pre zviera trápenie a pokiaľ
ochorenie vypukne tak je to pre psa utrpenie pracovať v takomto stave. Tým, že sa nekomfortne
cíti, môže neadekvátne reagovať. Kým pes nesplní zdravotné požiadavky, ani neskúmajú jeho
povahové vlastnosti. Zdravie je prvá vec, ktorú požadujú. Pani Zlejšia vyjadrila presvedčenie, že
toto je rovnako dôležité aj vo sfére psov so špeciálnym výcvikom, nakoľko rovnako dennodenne
podávajú výkon, je zaťažená ich psychika aj fyzická kondícia a pokiaľ majú spoľahlivo pomáhať
ťažko zdravotne postihnutým, tak musia byť úplne zdraví. Ťažko zdravotne postihnutý je na psa
so špeciálnym výcvikom odkázaný a je veľmi nefér, pokiaľ sú takýmto ľuďom predávané choré
psy. Vyjadrila presvedčenie, že je potrebné tieto požiadavky na zdravotný stav psa riadne
definovať, aby sa takýmto situáciám predišlo.
K osobe spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom pán Weissenbacher uviedol, že pre
nich v Rakúsku je nie je podstatné kto psa vycvičí. Čo však podstatné je, či výsledný tím – pes
a človek – prejdú úspešne skúškou. Vodiace psy sú špecifické a nie je možné aby si vodiaceho
psa vycvičil klient sám. Je potrebné aby tréner psa videl, vedel ho odmeniť a posúdiť či pes úkon
vykonal správne. Pri asistenčnom psovi je skôr možné, že si psa vycvičí klient pod supervíziou
sám. U nás v Rakúsku tiež nie je špecificky definované, kto môže psa vycvičiť. Máme určité
6

https://youtu.be/ODqWXDw8ySo a https://youtu.be/wlKB4deJrSo
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prepojenie na živnosť, ale nielen to. Dôležité sú určité skúsenosti ale aj dodržiavanie pravidiel
na zaobchádzanie so zvieratami.
K poskytovaniu príspevku na kúpu psa a súvisiacich príspevkov sa pán Krivošík zaujímal
o spôsob poskytovania príspevku pre hendikepovaných v Rakúsku, nakoľko je tento omnoho
vyšší ako u nás. Konkrétne v ktorom štádiu výcviku psa dostane hendikepovaná osoba tento
príspevok, alebo je to až po vykonaní záverečnej skúšky. V prípade, že ho dostane predtým, či je
povinná ho v prípade, že neurobí skúšku vrátiť.
Pán Weissenbacher uviedol, že tento príspevok, pokiaľ je zákonne upravený, je
poskytnutý až po splnení skúšky. Je to motivačné aj pre klienta aj výcvikovú školu, aby bol pes
riadne vycvičený a vhodný aj po zdravotnej stránke. To isté platí aj pre súkromných
podporovateľov, teda financujú tieto psy až potom ako prejdú skúškou. Predfinancovanie bolo
kedysi realizované aj vopred, ale už sa od tohto upúšťa. Idea je podporovať až niečo, čo je už
hotové a pripravené, čiže až konečný produkt, teda až po skúške tímu (pes plus postihnutý
človek). Ako spomenul, cena vodiaceho psa je od 38-45tis. EUR, výška príspevku je 30tis. EUR.
Cena asistenčného psa je 20-25tis. EUR, príspevok sa poskytuje vo výške 10tis. EUR. Vyjadril aj
presvedčenie, že sú aj proti tomu, aby bolo niečo plne financované poisťovňou ale podporujú aj
ten psychologický efekt toho, že klient musí prispieť k tomu, aby niečo mohol získať a pričiniť sa
o to. Gloria Petrovics uviedla, že v Nemecku sú vodiace psy plne hradené zdravotnou poisťovňou
a nevidiaci má na tohoto psa právo. Aj preto v Nemecku tá kontrola nie je taká dobrá a práve
fakt, že pes je plne hradený sa podpisuje na tom, že psy často nie sú dostatočne dobre
vycvičené a ľudia ich častokrát majú doma ako drahých domácich miláčikov.
K opakovanému poskytovaniu príspevku na výcvik s pomôckou pán Weissenbacher uviedol, že
v Rakúsku po skúške nasleduje tímová skúška aj s novým psom a výcvik trvá minimálne 6
týždňov. Toto je bežná prax pri každom psovi, či je to prvý, druhý alebo ktorýkoľvek ďalší pes.
Pokiaľ toto bolo v zákone definované voľne, tak sa stávalo, že klienti prišli na skúšku už po 4och týždňoch a vo väčšine prípadov ju neurobili. 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.
Pani Chorvátová prítomným vysvetlila systém poskytovania príspevkov na psa so
špeciálnym výcvikom. V rámci peňažných príspevkov je v zákone definovaný príspevok na výcvik
používania pomôcky. Jeho výška je maximálne 8 630EUR. Predstava ministerstva bola, že práve
dodávateľ psa so špeciálnym výcvikom zabezpečí, aby bol klient riadne zaučený pracovať so
psom a mal všetky potrebné zručnosti, ktoré potrebuje na jeho používanie. Následne má klient
možnosť požiadať o príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky. Jeho výška je maximálne 7
303EUR. Logické kroky v zákone sú nastavené takto, je možné, že v praxi sú tieto kroky časovo
rozdelené inak a aj práve preto sme tu aby sme toto zosúladili.
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.
Pán Belík, uviedol zo svojej skúsenosti, že pri získaní druhého psa si tiež myslel, že to
sám zvládne a bez zácviku, ale uznal, že to nebolo možné, dokonca to bolo životu nebezpečné,
keďže nemal zažité reakcie psa.
K preskúšaniu psov so špeciálnym výcvikom a prevereniu zdravotného stavu sa pán Krivošík
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opýtal, či je v Rakúsku k dispozícií nejaký príspevok na preskúšavanie psa so špeciálnym
výcvikom, keďže ako bolo spomenuté, psy sú preskúšavané každé tri roky a aké sú následky, ak
sa klient so psom na takéto preskúšanie nedostaví. Rovnako sa zaujímal aj o pravidelné
preverovanie zdravotného stavu psa so špeciálnym výcvikom, konkrétne či toto preverovanie
môže vykonať ktorýkoľvek veterinárny lekár alebo sú špeciálne určení zmluvní veterinári.
Pán Weissenbacher uviedol, že skúšky sú hradené ministerstvom, teda zo strany štátu.
Dodatočné skúšky sú tiež hradené štátom a pokiaľ sa klient so psom na tieto skúšky nedostaví,
tak bude psovi odňatý štatút asistenčného psa a klient bude predvolaný na Úrad pre sociálne
veci a bude naplánované riadne pojednávanie. Keďže je to štátom nariadené preskúšanie, tak
sa postupuje rovnako ako pri ostatných príspevkoch a zrejme tam dochádza aj k nejakým
postihom. Zároveň uviedol, že takéto niečo sa im zatiaľ nestalo a všetci klienti doposiaľ na
skúšky prišli. Čo sa týka veterinárov, tak majú niekoľko druhov týchto vyšetrení. Mnohé z nich
môžu vykonať bežní veterinári. Čo sa však týka vyhodnotenia týchto vyšetrení, tak tieto vykonáva
Univerzita vo Viedni a špecializovaní pracovníci, priamo vyškolení na tieto hodnotenia. Takíto
špecialisti, ktorí prešli špeciálnym kurzom, sú v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku, je možné že aj
v Prahe sú títo špecialisti. Diagnózy musia byť popísané v nemčine alebo v angličtine. Títo
špecialisti sú potrební primárne na röntgeny a vyšetrenia očí. Sú veterinári, ktorí si na niektoré
vyšetrenia netrúfnu a je to v poriadku. Sú potom špecializované pracoviská, ktoré tieto
náročnejšie vyšetrenia vedia vykonať. Všetky zvieratá sú kastrované. Musí to byť kastrácia
nenávratná, nie chemická, nakoľko táto je vratná. Toto je definované aj v európskych normách
CEN.
Pán Weissenbacher uviedol, že skutočne to musí byť iný a nezávislý orgán, ktorý
preskúšava výsledný produkt výcvikovej školy. Škola nemôže skúšať sama seba. Uviedol, že
vieme aj na Slovensku vytvoriť podobný základ ako má inštitút Messerli a je možné prebrať
všetky materiály a postupy priamo od nich. Odborníkov na Slovensku, ktorí rozumejú pokrytým
témam máme a inštitút Messerli nám bude rád pomáhať tento cieľ dosiahnuť.
Pani Petrovics zdôraznila, že je veľmi dôležité aby boli psy jednoznačne a unifikovane
označené, aby bolo každému úplne jasné, že je to pes so špeciálnym výcvikom.

4. ANALÝZA RIZÍK VYPLÝVAJÚCICH Z ABSENCIE ŠTANDARDOV A PRESKÚŠANIA
VODIACICH PSOV
Skutočnosť, že neexistujú žiadne podmienky, ktoré by kontrolovali kvalitu vodiacich psov,
ich cvičiteľov a osoby s ŤZP, ktoré ich majú byť spôsobilé ovládať, spôsobuje niekoľko závažných
spoločenských problémov, a to predovšetkým:
a) z hľadiska ochrany osôb s ŤZP: vodiaci pes má dôležitú funkciu, ktorej nesprávne plnenie
môže ohroziť zdravie aj život zrakovo postihnutej osoby odkázanej na jeho sprievod;
b) z hľadiska ochrany širokej verejnosti: na vodiaceho psa sa z dôvodu jeho účelu počas
výkonu jeho funkcie uplatňuje viacero zákonných výnimiek, bez ktorých by nemohol
pomáhať svojmu majiteľovi, a ktoré nie sú dostupné pre bežných psov z dôvodu
prevažujúceho verejného záujmu založeného na ochrane života a zdravia spoločnosti;
c) z hľadiska ochrany zvierat: pri absencii potrebného pozitívneho vzťahu medzi človekom
a zvieraťom, ktorý je následkom nesprávneho alebo nedostatočného výcviku vodiaceho psa

11

alebo nedostatočných zručností majiteľa psa tak aby bola zabezpečená bezproblémová
spolupráca, nie je možné zabezpečiť ani súvisiacu psychickú a fyzickú pohodu a zdravie psa.

K bodu a) Riziká pre osoby s ŤZP
V zmysle platnej právnej úpravy vodiaci pes nie je bežné domáce zviera slúžiace napr.
na psychologický účel blízkosti živého tvora, ale má dôležitú funkciu zabezpečovať svojmu
majiteľovi dôstojný život, chrániť ho a zvyšovať jeho životnú úroveň rovnako ako pri iných
formách postihnutia mechanický či elektrický vozík alebo načúvací aparát. Vodiaci pes ani
nemôže byť hodnotený ako domáce zviera, keďže je s výnimkou spánku konštantne v službe
a naozaj v zásadnom rozsahu nahrádza zrak nevidiacej osoby. Z funkcie vodiaceho psa vyplýva,
že nemôže reagovať na zvyčajné podnety, ktoré sú bežne rušivé pre normálne psy, t. j. nemôže
napr. trhnúť, ak ide okolo mačka, rozbehnúť sa za jedlom alebo sa obzerať za inými psami či po
nich štekať. Súčasne pri svojej činnosti nemôže vyžadovať žiadne korekcie správania od osoby
s ŤZP, ale musí vyhodnocovať všetky podnety samostatne a rozhodovať napr. o trase, ktorá je
pre jeho majiteľa najbezpečnejšia a dokonca svojho majiteľa neposlúchnuť, v prípade, že vydá
pokyn, ktorý by ho ohrozil. Napríklad v prípade prekážky, ktorú nie je možné prekonať, vodiaci
pes odmietne pokyn pokračovať v pohybe ďalej a to aj napriek tlaku a naliehaniu zo strany jeho
majiteľa. Vodiaci pes tak musí byť bez prestávky v celom rozsahu sústredený na to, aby svojmu
majiteľovi pomohol vyhnúť sa jamám, opravám a dieram na chodníku, správne ho previedol cez
prechod pre chodcov a každý schod či výmoľ, ktorý im stojí v ceste.
Rovnako je nevyhnutné zdôrazniť, že keďže vodiaci pes je kompenzačná pomôcka,
žiadny ďalší subjekt, nie je ako asistent, potrebný. Zrakovo postihnutá osoba tak musí so psom
tvoriť dokonale fungujúci tím, keďže bez zrakových zmyslov nie je schopná reagovať
a vyhodnocovať všetky podnety a situácie, ktoré v živote psa v priebehu dňa nastanú, a teda
napríklad rozhodnúť, či sa so psom ocitli v nebezpečnej situácii alebo okolo nich prebehla
mačka. Zákonná úprava však tieto, či akékoľvek iné obdobné požiadavky na schopnosti
vodiaceho psa neuvádza, v dôsledku čoho môže byť osoba s ŤZP sprevádzaná psom, ktorý ju
privedie do nebezpečenstva, prípadne ju ohrozí na zdraví alebo živote.

K bodu b) Hrozby pre širokú verejnosť
Právna úprava z dôvodu vyššie opísaného účelu vodiacich psov týchto vníma ako psov
so špeciálnym výcvikom nepatriacich do režimu aplikovateľného pre bežné zvieratá.
Najdôležitejším zákonom je z tohto hľadiska Zákon o podmienkach držania psov. Podľa daného
zákona „Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom
so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne
prístupných miestach.“ 7 Na takúto osobu sa nevzťahuje ani zákaz vstupu so psom na miesta,
na ktoré má pes vstup zakázaný na základe všeobecne záväzného nariadenia obce. 8 Vodiaci
pes súčasne nemusí pri činnosti, na ktorú bol, resp. mal byť vycvičený, t. j. sprevádzanie
nevidiacej osoby, nosiť náhubok. 9
Ustanovenie § 4a ods. 1 Zákona o podmienkach držania psov.
Ustanovenie § 4a ods. 1 Zákona o podmienkach držania psov.
9 Ustanovenie § 4a ods. 2 Zákona o podmienkach držania psov.
7
8
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Pes, ktorý má status vodiaceho psa, tak má ako sprievodca osoby s ŤZP prístup bez
náhubku napr. do obchodných domov, reštaurácií, kultúrnych pamiatok, nemocníc či miest, na
ktorých sa vyskytujú deti. Pokiaľ by osoba s ŤZP nebola vpustená do prevádzky z dôvodu
prítomnosti vodiaceho psa, bola by v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o
rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov diskriminovaná a mala by právo požadovať primerané
zadosťučinenie. Prevádzke by taktiež mohla byť uložená pokuta vo výške od 150 do 20.000
EUR, keďže ide o správny delikt porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 26 ods. 4 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. 10
Vyššie uvedené výnimky zákonodarcovia ustanovili správne a v súlade s modernými
štandardmi a účelom vodiaceho psa. Zároveň však v celom rozsahu odignorovali potreby
zabezpečiť a garantovať ostatnej verejnosti, bezproblémové správane vodiaceho psa a to najmä
v súvislosti s možnými prejavmi agresivity alebo iného nevhodného správania pri realizácii
prístupových práv na verejne prístupné miesta. Sme toho názoru, že k právam vodiaceho psa
a jeho majiteľa je potrebné priradiť povinnosť, splniť určené podmienky tak aby nebol ohrozený
majiteľ vodiaceho psa ani verejnosť v bezprostrednej blízkosti vodiaceho psa.

K bodu c) Hrozby pre psy
Nedostatočnou legislatívou trpia v neposlednom rade aj samotné psy. Osoby s ŤZP
spravidla nemajú kynologické zručnosti a spolupráca so psom je s vylúčením zrakovej kontroly
nesmierne náročná. V prípade, že osoba so zrakovým postihnutím pracuje so psom, ktorý nemá
vhodnú povahu, nemá potrebné zručnosti a naopak má zlozvyky a problémové správanie alebo
kombinácie uvedených aspektov, nie je bezpečná spolupráca možná a v takom prípade nie je
možná dôvera a dobré vzťahy, ktoré sú základom dobrého spolužitia so psom. Z dôvodu
frustrácie majiteľa psa sa pes stáva odmietaným, čo vedie k frustrácii psa a jeho, ešte
problémovejšiemu správaniu. Táto situácia je neprijateľná pre majiteľa, ale rovnako aj pre psa
a nie je v súlade s welfare psa.
V krajných prípadoch sa správanie psa alebo majiteľa psa z dôvodu frustrácie stáva
vysoko rizikovým a VŠVAP boli doručené aj sťažnosti verejnosti kedy verejnosť oznámila fyzické
atakovanie a hrubé zaobchádzanie s vodiacim psom.

Ustanovenie § 56 ods. 17 a 18 a ustanovenie § 50 písm. a) v spojení s § 54 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Daná právna úprava by
však mala byť naformulovaná jednoznačnejším spôsobom, pokiaľ je objektom jej ochrany aj dôstojnosť a práva
osôb s ŤZP. Skutočnosť, že predmetné pravidlo je uvedené len ako výnimka z inak sankcionovaného zákazu vstupu
zvierat, totiž ponecháva priestor na právnu úvahu, či je za správny delikt alebo priestupok považované iba
porušenie zákazu vstupu zvierat alebo aj odmietnutie vpustenia vodiaceho psa.
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5. NÁVRH NA ZRIADENIE SKÚŠOBNEJ KOMISIE
Návrh na zriadenie komisie na preskúšanie vodiacich psov, vychádza z potreby
preverenia povahových vlastností a zručností vodiaceho psa v požadovanej kvantite a kvalite.
Skúšobnú komisiu zriaďuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ako svoj poradný orgán.
Ideálnym a odporúčaným modelom sa javí medzirezortná spolupráca Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len MPSVaR) s Ministerstvom vnútra (ďalej len MVSR), konkrétne
medzi organizačnými zložkami MPSVaR odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím
a MVSR a jeho organizačnou zložkou „Prezídium policajného zboru odbor kynológie a hipológie“.
Zo vzájomných stretnutí a diskusií medzi VŠVAP a zástupcami odboru kynológie a hipológie
vyplynulo nasledovné:
Pre úspešnú realizáciu návrhu na zriadenie skúšobnej komisie pre vodiace psy je
nevyhnutná medzirezortná spolupráca MPSVaR ako poskytovateľa príspevku na kúpu
kompenzačnej pomôcky a teda garanta funkčnosti a bezpečnosti pomôcky a MVSR ako
predstaviteľa záruky odborného posúdenia správania psov a ich pracovného výkonu.
K dispozícii sú všetky relevantné podklady, potrebné na proces vzdelávania v oblasti psov
so špeciálnym výcvikom tak aby bolo zabezpečené relevantné posúdenie ich práce.
Je nevyhnutné aby sa v záujme zachovania kontinuity, spájala funkcia člena skúšobnej
komisie s funkciou v rámci odboru kynológie a hipológie, napríklad s funkciou inštruktora pre
výcvik služobných psov. V oblasti administrácie samotnej skúšky prisľúbilo pomoc aj Rakúsko,
konkrétne zástupca inštitútu Messerli, pán Weissenbacher, Inštitút realizuje skúšky pre
všetkých psov, na ktorých sa v rámci legislatívy SR vzťahuje pojem „Pes so špeciálnym
výcvikom“. Súčasťou skúšok sú samozrejme aj vypracované postupy, profil členov skúšobnej
komisie, podmienky a priebeh skúšky, hodnotiaca schéma zameraná na správanie psa, jeho
ovládateľnosť, pracovné zručnosti aj požiadavky na zdravotný stav vodiaceho psa.
Členom skúšobnej komisie sa môže stať každý občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je
spôsobilý na funkciu člena skúšobnej komisie podľa článku 5.1.1 tejto publikácie. Záujemci
o členstvo v skúšobnej komisii, posúdenie ich kompetencií a výber členov komisie bude
v kompetencii MPSVaR , odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím.
Je nevyhnutné zabezpečiť edukáciu pre všetkých členov komisie v oblastiach: mobilita
osôb so zrakovým postihnutím, zručnosti vodiaceho psa, zručnosti dvojice osoba so zrakovým
postihnutím a vodiaci pes a to najmä z dôvodu relevantného posúdenia výkonu vodiaceho psa
a jeho psovoda so zrakovým postihnutím. Posudzovanie výkonu špecifickej spolupráce
vodiaceho psa a jeho majiteľa je veľmi odlišné od posudzovania štandardného výkonu
služobného psa v spoločnosti

5.1. ÚLOHA SKÚŠOBNEJ KOMISIE
Úlohou skúšobnej komisie je posúdiť spôsobilosť dvojice, osoba so zrakovým postihnutím
a vodiaci pes, bezpečne a efektívne spolupracovať. Úlohy pri spolupráci sú rozdelené rovnakým
dielom medzi človeka a psa, pričom človek má úlohu „navigátora“ a pes úlohu „operátora“.
Úlohou skúšobnej komisie je posúdiť kompetencie obidvoch členov tímu, ktorých
výsledkom bude požadovaná kvalita práce dvojice. Skúšobná komisia bude posudzovať
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výhradne spoluprácu dvojice a nie samostatné aktivity človeka alebo psa. V prípade, ak by
v rámci dvojice dosahoval požadované zručnosti potrebné na efektívnu prácu samostatne iba
človek alebo iba pes a druhý z dvojice by potrebné zručnosti nedosahoval, práca dvojice nebude
hodnotená ako dostatočná pre úspešné absolvovanie skúšky.
Skúšku absolvuje psovod s ťažkým zdravotným postihnutím so psom so špeciálnym
výcvikom, ktorého bude používať ako kompenzačnú pomôcku.
Skúšobná komisia bude pri skúškach posudzovať dvojicu, osoba so zrakovým
postihnutím a vodiaci pes, v rozsahu zručností uvedených v prílohe č.1, tejto publikácie.
Úlohou skúšobnej komisie bude taktiež, pred zahájením samotnej skúšky preveriť
zdravotnú spôsobilosť vodiaceho psa a splnenie ostatných požadovaných podmienok, na
predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č. 2, tejto publikácie.
Samotné posudzovanie výkonu bude skúšobná komisia realizovať v zmysle „Skúšobného
poriadku“, ktorý tvorí prílohu č. 3, tejto publikácie. Hodnotené cviky sú rozdelené do troch
kategórií a maximálne bodové ohodnotenie vyjadruje dôležitosť cviku v súvislosti od bezpečnosti
a efektivite pri vodení:
Kategória cvikov „A“ je tvorená jednoduchšími cvikmi určenými na spoluprácu, ktoré ale
nemajú z pohľadu bezpečnosti najvyššiu prioritu.
Kategória cvikov „B“ je tvorená cvikmi s najvyššou prioritou. Cviky priamo súvisia
s bezpečnosťou osoby so zrakovým postihnutím a efektívnym pohybom.
Cviky v kategórii „C“ sú v kynologickej praxi označované ako cviky „formálnej poslušnosti psa“
a nemajú vplyv na samotný pracovný výkon vodiaceho psa počas vodenia.
Trvanie skúšky je stanovené na 90 minút, pričom čas strávený vodením a posudzovaním
cvikov v kategórii „A“ a „B“ vrátane cviku v kategórii „B“ „zaujatie miesta v miestnosti“, je
minimálne 70 minút vrátane prepravy prostriedkom verejnej dopravy a čas potrebný na cviky
formálnej poslušnosti je maximálne 20 minút vrátane manipulácie pri skladaní a zakladaní
postroja vodiacemu psovi.
Po absolvovaní skúšky podľa „Skúšobného poriadku“, vydá skúšobná komisia osobe
odborne spôsobilej podľa osobitného predpisu 11 vyplnený „Protokol o skúške vodiaceho psa, v
zmysle prílohy č. 4 tejto publikácie, na ktorom je bodovým ohodnotením zručností psa,
zaznamenaná jeho spôsobilosť na výkon práce.
Osobitnou úlohou skúšobnej komisie je zrušenie statusu psa so špeciálnym výcvikom,
na základe:
a) písomného a odôvodneného potvrdenia veterinárneho lekára o tom, že zdravotný stav psa
tomuto neumožňuje plniť funkciu kompenzačnej pomôcky;
b) písomného a odôvodneného prehlásenia odborne spôsobilej osoby, ktorá psa so špeciálnym
výcvikom vycvičila, podľa ktorého jeho pracovné zručnosti klesli natoľko, že nie je ďalej
spôsobilý plniť funkciu kompenzačnej pomôcky alebo
c) vlastných zistení, z ktorých vyplýva, že pes so špeciálnym výcvikom prestal plniť funkciu
kompenzačnej pomôcky.
11

ustanovenie § 25 ods. 5, Zákona o peňažných príspevkoch
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Komisia o zrušení statusu psa so špeciálnym výcvikom písomne informuje osobu s ŤZP,
ktorá psa využíva ako kompenzačnú pomôcku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
a odborne spôsobilú osobu, ktorá psa vycvičila.

5.1.1. PROFILY ČLENOV SKÚŠOBNEJ KOMISIE
Splnenie požiadaviek na ovládateľnosť, správanie a špeciálne pracovné zručnosti psa
určeného na vodenie osoby so zrakovým postihnutím, preskúma trojčlenná skúšobná komisia,
ktorej členmi sú:
a) inštruktor sociálnej rehabilitácie pre osoby so zrakovým postihnutím s oprávnením
realizovať služby v oblasti sociálnej rehabilitácie, ktorá súvisí s používaním psa so
špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu, 12 alebo fyzická osoba, ktorá sa preukáže
minimálne 5 ročnou praxou v oblasti mobility s vodiacim psom
b) kynológ s minimálne 5 ročnou praxou, v rámci ktorej priamo realizoval výcvik psov alebo
tyflokynológ s minimálne 5 ročnou samostatnou realizáciou výcviku vodiacich psov alebo
inštruktor výcviku psov s minimálne 5 ročnou aktívnou praxou
c) osoba oprávnená na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, prípadne ňou poverená osoba
podľa osobitného predpisu. 13

6. ZÁVER
Zastávame názor, že pre kvalitnú spoluprácu osoby so zrakovým postihnutím a psa je
nevyhnutné dosiahnutie požadovanej úrovne zručností zo strany človeka aj psa. Preverenie
zručností a potvrdenie kvality práce dvojice bude zabezpečená bezpečnosť a efektivita
kompenzačnej pomôcky, v súvislosti s tým aj bezpečnosť osoby so zrakovým postihnutím
a efektivita štátom vynaložených prostriedkov. Štát by mal mať záujem na tom, aby osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím bola poskytnutá adekvátna, efektívna a v zásade rýchla
možnosť kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Napriek tomu by nemal
rezignovať na dostatočnú mieru odbornosti a kontroly vo vzťahu k povahe kompenzačnej
pomôcky, ktorú jej poskytuje. Najmä ak je tou pomôckou živý tvor, ktorý pri nesprávnom výcviku
môže vážne ohroziť nielen osobu, ktorú vedie. V SR nie je dostupná štatistika prípadov
neprimeraného správania vodiacich psov, napriek tomu je podľa nášho názoru nazerať na túto
problematiku optikou preventívneho pôsobenia právnych predpisov. Z tohto dôvodu je namieste
prísnejšia regulácia predpokladov na vodiacich psov a overenie ich zručností zo strany
nezávislého a kvalifikovaného subjektu. Zastávame názor , že mechanizmus hodnotenia výcviku
vodiaceho psa a jeho kooperácie s osobou so zdravotným postihnutím uplatňovaný v Rakúskej
republike je najvhodnejším spôsobom skutočného zabezpečenia kvality a bezpečnosti práce
vodiaceho psa pre všetky zainteresované subjekty. Týmto orgánom by mohla byť v podmienkach
SR komisia ako poradný orgán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je
§ 15, § 62 - § 66 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
13 ustanovenie § 25 ods. 5 Zákona o peňažných príspevkoch
12
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príslušným orgánom podľa Zákona o peňažných príspevkoch a zložená by bola z odborníkov na
výcvik vodiacich psov, a problematiku mobility osôb so zrakovým postihnutím.
Preverenie kvality práce dvojice osoby so zrakovým postihnutím a vodiaci pes by
jednoznačne mala byť podkladom pre poskytnutie príspevku na kúpu tejto špecifickej
kompenzačnej pomôcky. Príkladom je dlhoročná prax uvedeného postupu, v Rakúsku aj
v Nemecku.
V niektorých krajinách nájdeme taktiež inšpiratívny postup pri preverovaní kvality práce
dvojice počas ich následného spoločného života. Majitelia vodiacich psov majú napríklad
v Rakúsku povinnosť, zúčastniť sa každé dva roky so svojím psom opätovného preskúšania.
Komplexne o problematike referuje štúdia s názvom: Zaostrené na asistenčné psy legislatíva, starostlivosť o zvieratá a výskum 14
Riešenia súčasnej situácie v absencii preverovanie kvality práce vodiaceho psa
a absencie základných štandardov, by podľa nášho názoru viedlo nielen k zvýšeniu kvality práce
vodiacich psov, ale aj k eliminácii možných špekulatívnych konaní zo strany subjektov, ktoré
môžu za súčasnej právnej úpravy jednoducho získať status odborne spôsobilej osoby.

BREMHORST, A., MONGILLO, P., HOWELL, T., MARINELLI, L. Spotlight on Assistance Dogs—Legislation, Welfare
and Research. Animals. In: Animals [online] Basel, 2018 Aug; 8(8): 129.2018. [cit. 2020-06-12]. Dostupné na:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115927/
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PRÍLOHA č. 1
Požiadavky na ovládateľnosť, správanie a špecifické pracovné zručnosti vodiaceho psa .
1. Pes na vôdzke aj bez nej, je spôsobilý nasledovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (Ďalej
len osoba s ŤZP)pri obratoch na mieste aj pri zmene smeru pri chôdzi.
2. Pes na vôdzke aj bez nej je spôsobilý pri chôdzi osoby s ŤZP kráčať pri nohe osoby a kopírovať jej
pohyb.
3. Pes riadne ovláda pokyny „sadni“, „ľahni“, „vstaň“ pri nohe osoby s ŤZP.
4. Pri odpočinku osoby s ŤZP, v reštaurácii, čakárni, a pod. musí pes zostať v bezprostrednej
blízkosti osoby.
5. Pes je spôsobilý priniesť spadnutý alebo hodený predmet a podať ho osobe s ŤZP a následne
zaujať miesto a polohu podľa požiadaviek osoby s ŤZP.
6. V prípadoch, keď osoba s ŤZP ponechá psa osamote na mieste s pohybom iným osôb, pes je
spôsobilý správať sa pokojne, zostať na mieste, neštekať a ani inak neobťažovať ostatných ľudí.
7. V prípade privolania psa osobou s ŤZP, pes sa musí okamžite k osobe s ŤZP vrátiť a nadviazať
s ňou fyzický kontakt. Signál na privolanie dáva osoba s ŤZP psovi buď pokynom „ku mne“ alebo
iného naučeného hesla, prípadne iným spôsobom podľa možností osoby s ŤZP, ktorá bude psa
využívať ako kompenzačnú pomôcku podľa § 25 . Na privolanie je pes spôsobilý reagovať ihneď,
bez ohľadu na činnosti, ktoré aktuálne vykonával a rušivé vnemy, ktoré sa môžu v prostredí
vyskytovať.
8. Pes nesmie v interiéroch a exteriéroch obťažovať ostatné osoby, zvieratá a prejavovať známky
strachu, či agresie.
9. Pes je spôsobilý ignorovať rušivé zvukové, pachové a zrakové vnemy vonkajšieho prostredia.
Reaguje na nich len do tej miery, aby jeho prejavy neohrozili bezpečnosť osoby s ŤZP a ostatných
osôb v blízkosti.
10. Pri cestovaní sa pes musí správať pokojne a nesmie prejavovať známky strachu alebo kinetózy.
Na vlakových nástupištiach sa pes musí pohybovať v dostatočnej vzdialenosti od kraja nástupišťa,
aby nebola osoba s ŤZP ohrozená pádom do koľajiska. Na električkových ostrovčekoch sa pes
musí správať pokojne, pohybovať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť osoby a na pokyn osoby musí
opustiť ostrovček požadovaným smerom (nájdenie prechodu pre chodcov, nástup do električky).
11. Zahájenie chôdze a pravidelný chod. Pri vedení osoby s ŤZP pes zaháji pohyb na pokyn „vpred“
tak, aby bola rukoväť vodiča napnutá. Pes kráča zvyčajne po ľavej strane osoby s ŤZP, musí ísť
pred ňou, aby jej v prípade potreby mohol označiť prekážky. Pes má pravidelný krok, musí byť pri
obvyklej chôdzi uvoľnený, nesmie osobu s ŤZP príliš ťahať a bezdôvodne uhýbať zo smeru chôdze.
V ojedinelých prípadoch alebo na žiadosť osoby s ŤZP, ktorá bude psa využívať ako kompenzačnú
pomôcku môže pes pracovať na pravej strane osoby s ŤZP.
12. Odbočovanie a vracanie sa späť. Pes musí byť pripravený podľa pokynov zmeniť smer chôdze. Na
povel „doľava“ a „vpravo“ musí vedieť reagovať podľa okolností čo najrýchlejšie a okamžite ako
podmienky dovoľujú, odbočiť požadovaným smerom. Následne plynule pokračuje v chôdzi. Na
pokyn "späť" urobí pes s osobou s ŤZP obrat doprava o 180 stupňov, vykročí po rovnakej trase a
čaká na ďalší pokyn.
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13. Zrýchlenie, spomalenie a prerušenie chôdze. Pes musí vedieť reagovať na pokyny, ktorými chce
osoba s ŤZP zmeniť tempo chôdze alebo prerušiť chôdzu. Uvedené realizuje pokynmi: „tempotempo“ = zrýchlenie; „pomaly“ = spomalenie; „stoj“ = prerušenie chôdze.
14. Označenie chodníka a prevedenie cez vozovku. Pred vstupom na vozovku musí byť pes spôsobilý
signalizovať osobe s ŤZP okraj chodníka tak, že zastaví čo najbližšie pri jeho hrane. Pes zastane
a počká na pokyn na prevedenie cez vozovku. Pri prechádzaní cez vozovku má pes primerané
tempo tak, aby sa osoba so zrakovým postihnutím čo najmenej zdržiavala na vozovke. Pri
prechádzaní z vozovky na chodník musí pes obrubník označiť zastavením prednými nohami na
chodníku.
Pri prechádzaní cez vozovku musí pes prechádzať na pokyn "preveď" priamo, pokiaľ nie je v
smere prechádzania prekážka, ktorú je potrebné obísť. Pes prechádza vozovku v šírke
vymedzenej priechodom pre chodcov a podľa možnosti kolmo na protiľahlý chodník. V príde
absencie označeného priechodu pre chodcov, prechádza pes kolmo na protiľahlý chodník
vyrovnaným tempom chôdze, nesmie počas prechádzania bezdôvodne spomaliť alebo zastaviť,
aby sa v jazdnej dráhe zdržiaval čo najmenej a čo najkratšiu dobu.
15. Chôdza po schodoch. Pri schádzaní schodov smerom nadol, pes označí schody tak, že zostane
stáť na kraji prvého schodu a čaká na ďalší povel. aby sa osoba so zrakovým postihnutím čo
najmenej zdržiavala na vozovke. Nie je chybou, keď pred schodmi spomalí tempo chôdze. Pred
chôdzou schodmi smerom nahor pes zastaví prednými nohami na prvom schode a počká na
ďalší povel. Po schodoch vykročí až na povel "vpred" a zastavením označí posledný schod. Pes
musí po schodoch kráčať podľa potrieb osoby s ŤZP, ktorá ide vedľa psa. V prípade požiadavky
osoby s ŤZP je možné viesť psa na vodidle. Pes nesmie ťahať alebo inak ohroziť bezpečnosť
osoby s ŤZP, ktorú vedie alebo vedľa nej kráča.
16. Prekážky sprava a zľava. Ak sa na trase, ktorou vedie pes osobu s ŤZP nachádza prekážka na
pravej alebo ľavej strane, pes prekážku obchádza s osobou s ŤZP tak, aby zabezpečil osobe
s ŤZP dostatočne široký priestor, a mohla bezpečne prejsť bez kontaktu s prekážkou. Nie je
chybou, ak pes pri prechádzaní okolo prekážky spomalí tempo chôdze a upozorní tak na neho
osobu s ŤZP. Ak je pri prechádzaní okolo prekážky priestor natoľko úzky, že by pes s osobou s ŤZP
bezpečne neprešiel, pes na také miesto upozorní zastavení podľa potreby výrazným spomalením
tempa alebo zastavením.
17. Povrchové prekážky. Ak sa na trase, ktorou vedie pes osobu s ŤZP nachádza povrchová prekážka
nad alebo pod úrovňou terénu, pes ju v prípade možnosti obíde bez zmeny tempa. V prípade, že
povrchovú prekážku nie je možné obísť, pes podľa potreby výrazne spomalí tempo alebo označí
prekážku zastavením.
18. Vysoké prekážky. V prípade výskytu vysokých prekážok, ktoré pes dokáže podísť, ale osoba s ŤZP
nie, musí byť pes spôsobilý identifikovať takúto prekážku a obísť ju alebo signalizovať jej výskyt
osobe s ŤZP zastavením, ak nie je možné sa jej vyhnúť.
19. Pohyblivé prekážky. Pohyblivé prekážky, ktoré sa vyskytnú na trase, ktorou pes vedie osobu s ŤZP
(iní chodci, detské kočíky, bicykle a pod.) pes obchádza spôsobom, ktorý dokáže operatívne
vyhodnotiť ako najbezpečnejší tak, aby osoba s ŤZP do prekážky nenarazila. Pritom sa
predpokladá aj aktívna súčinnosť zo strany osôb, ktoré predstavujú pohyblivú prekážku.
20. Vyvedenie z neprehľadnej situácie. V prípade, ak prekážka zaberá celú šírku chodníka, musí ju
pes označiť zastavením, na ďalší povel sa jej samostatne a bezpečne vyhnúť a pokračovať v
smere chôdze. Pes musí byť schopný zhodnotiť neprehľadnú situáciu, keď nemožno ďalej
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pokračovať v chôdzi. Pes sa musí na pokyn „vyveď“ vedieť zorientovať, samostatne situáciu
vyriešiť, obísť prekážku a vrátiť sa späť na pôvodnú trasu. Pes na známej trase nájde cestu späť z
interiéru (obchodné domy, stanice) ku vchodovým dverám a nájde trasu domov, ak osoba so
zrakovým postihnutím stratí orientáciu.
21. Vyhľadanie a jazda na eskalátore. V prípade používania eskalátora (pohyblivé schody), pes na
pokyn osobu s ŤZP privedie k eskalátoru, ktorý premáva správnym smerom, a zastaví tak, aby
bolo možné bezpečné overenie smeru pohybu eskalátora na držadle. Pes nastupuje na
eskalátor výhradne na pokyn "vpred" zároveň s osobou s ŤZP. Počas jazdy pes v kľude stojí,
neotáča sa, nesmie prejavovať strach. Pri vystupovaní pes v pokoji, plynulo z eskalátora vystúpi.
22. Chôdza pri okraji cesty bez chodníkov. Pes musí vedieť viesť osobu s ŤZP v situácii, kedy po
strane cesty nie sú žiadne vymedzené chodníky. Podľa pravidiel cestnej premávky musí ísť
chodec po ľavom okraji cesty. Na pokyn "doľava kraj“ alebo „vpravo kraj" sa musí pes držať ľavej
alebo pravej krajnice v takej blízkosti, ako to dovoľujú terénne nerovnosti. Pes musí vedieť
udržiavať bezpečnú vzdialenosť od okraja (krajnice) vozovky na ľavej aj na pravej strane.
23. Vyhľadanie priechodu pre chodcov a signalizačného zariadenia. Pes musí na pokyn „zebra“ vedieť
nájsť označený priechod pre chodcov alebo v relevantnom prípade nájsť zariadenie pre svetelné
signalizáciu na prechod pre chodcov. Pes privedie osobu s ŤZP do bezprostrednej blízkosti
zariadenia pre svetelnú signalizáciu tak aby bolo možné zariadenie použiť. Následne pes po
pokyne označí kraj chodníka smerom na cestu a zostáva stáť, kým nedostane pokyn na
prevedenie cez vozovku.
24. Vyhľadanie schodov. Na pokyn "schody" musí pes vedieť nájsť schody v interiéri aj exteriéri a
priviesť k nim osobu s ŤZP. Pes vyhľadá na pokyn „schody“ aj pri nástupe a výstupe pri preprave
verejnou hromadnou dopravou.
25. Vyhľadanie dverí. Na pokyn "dvere" musí pes vedieť nájsť najbližšie dvere, doviesť osobu s ŤZP
do ich tesnej blízkosti a vyčkať na ďalší pokyn. Je žiaduce, aby pes zastavil s hlavou pod kľučkou
dverí. Po otvorení dverí nimi pes s osobou bezpečne prejde, zastaví a počká, kým osoba s ŤZP
dvere zatvorí. V prípade, že sú dvere otvorené, pes zastavením označí priestor zárubní na
dverách, prípadne výrazne spomalí tempo chôdze a bezpečne prejde dverami tak, aby mala
osoba s ŤZP dostatok miesta na bezpečný prechod priestorom dverí. Pes na pokyn "dvere" nájde
dvere v exteriéri aj interiéri, dvere do aj z dopravných prostriedkov, dvere do výťahu aj samo
otváracie dvere.
26. Vyhľadanie zastávky. Na pokyn "zastávka" musí pes vedieť vyhľadať zastávku verejnej hromadnej
dopravy. Pes nesmie vykazovať známky strachu alebo stresu pri príchode prostriedku verejnej
hromadnej dopravy.
27. Nástup a výstup do a z dopravného prostriedku. Pri nástupe do električky, autobusu a trolejbusu
pes na pokyn "dvere" vyhľadá a označí dvere (zvyčajne prvé) do vozidla. Pes na pokyn "vpred"
nastúpi do vozidla a zaujme na pokyn " na miesto" miesto za vodičom alebo iné vhodné miesto
podľa konkrétneho dopravného prostriedku. V prípade, kedy nie je osobe s ŤZP známa poloha
sedadiel, pes na povel „ukáž miesto“ privedie osobu s ŤZP k voľnému sedadlu. Pri nástupe do
vlaku pes na pokyn "dvere" vyhľadá dvere, osoba s ŤZP drží psa na vôdzke, na pokyn "hop"
vyskočí pes do vlaku na plošinu a čaká. Osoba s ŤZP nastúpi samostatne za psom. Pes musí
nastupovať pokojne, v relevantnom prípade nájsť voľné sedadlo a zaujať určené miesto. Pes musí
byť schopný na pokyn nastúpiť do auta na určené miesto podľa typu vozidla.
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Pri vystupovaní z električky, autobusu, trolejbusu na pokyn "dvere" musí pes nájsť východ a
zastaviť pri prvom schode, pri nízko podlažných dopravných prostriedkoch pri hrane vozidla a
potom ísť na pokyn náležitým spôsobom za osobou s ŤZP rýchlosťou podľa potreby osoby a s
ohľadom na situáciu. Pri výstupe z vlaku pes vyhľadá dvere a privedie osobu s ŤZP k dverám.
Z vlaku vystupuje ako prvá osoba s ŤZP, pes zostáva na pokyn „zostaň“ pri dverách a až na pokyn
nasleduje osobu s ŤZP. Pri výstupe z auta smie pes opustiť auto až na pokyn, pri otvorení dverí
zostáva v pokoji a čaká na pokyn.
28. Vyhľadanie a označenie chodníka. Na pokyn "chodník" pes musí vedieť nájsť a označiť okraj
chodníka.
29. Vyhľadanie výťahu. V priestoroch s výťahom je pes spôsobilý vyhľadať a označiť dvere výťahu.
Osoba s ŤZP po otvorení dverí dá povel "vpred" pes vstúpi do výťahu a na povel "miesto" zaujme
miesto pri stene, nevstáva, nepobehuje, vstane až po zastavení výťahu na povel osoby.
30. Vyhľadanie voľného miesta na sedenie. Pes musí byť schopný vyhľadať na pokyn „ miesto“
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PRÍLOHA č. 2
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PRÍLOHA č. 3
SKÚŠOBNÝ PORIADOK
PRE SKÚŠKU VODIACICH PSOV
Skúšobný poriadok je manuál, určujúci pravidlá a postupy pri realizovaní skúšky
vodiaceho psa (ďalej len skúška).
O vykonanie skúšky písomne žiada osoba odborne spôsobilá na výcvik, podľa osobitného
predpisu, ktorá realizovala výcvik skúšaného psa. V prípade, že majiteľom psa je iná osoba ako
osoba, ktorá realizovala výcvik, je potrebný jej písomný súhlas s vykonaním skúšky.

1. Účastníci skúšky sú:
A) Skúšobná komisia podľa osobitného predpisu.
B) Osoba so zrakovým postihnutím (ďalej len psovod) so psom.
Skúšobná komisia má troch členov:
• kynológ s minimálne 5 ročnou praxou, v rámci ktorej priamo realizoval výcvik psov alebo
tyflokynológ s minimálne 5 ročnou samostatnou realizáciou výcviku vodiacich psov alebo
inštruktor výcviku psov s minimálne 5 ročnou aktívnou praxou a
• osoba oprávnená na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, prípadne ňou poverená osoba
• inštruktor sociálnej rehabilitácie pre osoby so zrakovým postihnutím s oprávnením realizovať
služby v oblasti sociálnej rehabilitácie, ktorá súvisí s používaním psa so špeciálnym výcvikom
alebo fyzická osoba, ktorá sa preukáže minimálne 5 ročnou praxou v oblasti mobility
s vodiacim psom.
Skúšobná komisia v priebehu skúšky nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť psovoda
alebo psa ani za prípadné škody nimi spôsobené.
Na skúške je povolená prítomnosť osoby odborne spôsobilej na výcvik, podľa osobitného
predpisu, ktorá realizovala výcvik skúšaného psa alebo osoby, ňou poverenej.
Skúšku absolvuje výhradne psovod so psom, ktorého bude používať ako kompenzačnú
pomôcku a ktorý absolvoval špeciálny tréning na účely vodenia osoby so zrakovým postihnutím.
Výkon psovoda a psa posudzuje skúšobná komisia.

2. Cieľom skúšky je:
• preveriť úroveň bezpečného a efektívneho vodenia ako komplexnú spoluprácu psovoda
a psa. Na skúške nebudú zohľadnené výkony psovoda a psa jednotlivo,
• preveriť správanie psa v rôznych situáciách so zreteľom na jeho budúcu úlohu,
• preveriť ovládateľnosť psa v rôznych situáciách, so zreteľom na psovoda s poškodením zraku
alebo jeho absenciou.
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3. Dokumentácia:
3.1 Skúška psa môže byť realizovaná v prípade splnenia nasledovných požiadaviek:
• žiadateľ o skúšku predloží najneskôr deň skúšky skúšobnej komisii tlačivo „Zdravotné
požiadavky na psa so špeciálnym výcvikom“, potvrdené veterinárnym lekárom, nie staršie ako
1 mesiac,
• žiadateľ o skúšku predloží najneskôr deň skúšky skúšobnej komisii platný očkovací preukaz
psa, prihláseného na skúšku,
• pes dosiahol palicovou mierou výšku v kohútiku minimálne 50 cm a váhu minimálne 20 kg,
• pes je označený čipom pre spoločenské zvieratá a existencia čipu je zrejmá zo zápisu
v predpísanom tlačive „Zdravotné požiadavky na psa so špeciálnym výcvikom“ vyplnenom
veterinárnym lekárom,
• pes nemá v čase realizácie skúšky menej ako 18 mesiacov
• pes má vystavené potvrdenie veterinárneho lekára o zdravotnom stave psa nie staršie ako 5
dní, ktoré je potrebné na vylúčenie choroby psa v čase realizácie skúšky, pričom predloženie
tlačiva „Zdravotné požiadavky na psa so špeciálnym výcvikom“ nenahrádza požadované
potvrdenie.
3.2 Povinná výstroj psa:
obojok, krátke vodidlo, postroj s upraveným vodičom, náhubok, biela palica, praktické predmety
na aportovanie (hračky pre psa nie sú povolené.)
Psovod nie je povinný mať pri skúške nasadené nepriehľadné okuliare vzhľadom na
posúdenie jeho reálnej budúcej spolupráce so psom.

4. Zoznam cvikov:
Zoznam cvikov, ktorých prevedenie je požadované pri skúške vodiaceho psa je
zostavený na základe požiadaviek na zručnosti vodiaceho psa a jeho správanie tak aby bola
osobe so zrakovým postihnutím umožnená samostatná a bezpečná mobilita a bezproblémová
ovládateľnosť psa. Požadované cviky sú taktiež v súlade s požiadavkami Medzinárodnej
federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation, ďalej len IGDF).
Každý pes, ktorý na skúške dosiahne požadovaný počet bodov bude uznaný spôsobilým k
vodeniu osôb s ťažkým zrakovým postihnutím, čo člen/členovia skúšobnej komisie potvrdia
svojim podpisom na tlačive Protokol o skúške vodiaceho psa, ktorý po skúške odovzdajú osobe
oprávnenej na výcvik vodiaceho psa podľa osobitného predpisu a ktorá je spravidla žiadateľom
o vykonanie skúšky.
Kategória „A“
• zahájenie a prerušenie chôdze
• zrýchlenie a spomalenie chôdze
• odbočenie vpravo
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•
•
•
•
•
•

odbočenie doľava
ľahostajnosť k sluch. Vnemom
ľahostajnosť k čuch. a zrak. Vnemom
vracanie sa späť
pravidelný chod
a udržiavanie smeru

Kategória „B“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

označovanie chodníka smerom hore / dole
prevedenie cez vozovku v priamom smere s označením chodníka
prekážka sprava
prekážka zľava
prekážka pohyblivá
vyhľadanie priechodu pre chodcov „zebra
vyhľadanie chodníka
označovanie prekážok vysokých, nízkych a povrchových
vyhľadávanie schodov a chôdza po schodoch
vyhľadávanie dverí a prechádzanie dverami
vyhľadávanie a jazda na eskalátoroch
vyhľadávanie zastávky
chôdza po pravom okraji vozovky bez chodníka
chôdza po ľavom okraji vozovky bez chodníka
nástup, výstup a jazda dopravným prostriedkom
vyhľadávanie signalizačných zariadení pre chodcov
vyhľadávanie voľného miesta na sedenie
zaujatie miesta v miestnosti
vyvedenie z neprehľadnej situácie

Kategória „C“
•
•
•
•
•

privolanie
polohy sadni, ľahni, vstaň
obraty na mieste
aport
ponechanie psa na mieste s privolaním

5. Priebeh skúšky:
Skúška je rozdelená na dve časti:
1. Cviky potrebné na vodenie, ktoré tvoria kategóriu cvikov „A“ a „B“
2. Cviky formálnej poslušnosti, ktoré tvoria kategóriu cvikov „C“.
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Všetky predpísané cviky sa realizujú mimo trávnatých plôch, na spevnených verejných
komunikáciách, určených pre chodcov,. V rámci trávnatej plochy je povolené vykonať iba cvik
„privolanie“.
Trvanie skúšky je stanovené na 90 minút, v prípade, kedy je možné realizovať všetky
cviky v kategórii „A“, „B“, „C“, kontinuálne. V takomto prípade je čas na posúdenie cvikov
v kategórii „A“ a „B“ vrátane cviku v kategórii „B“ „zaujatie miesta v miestnosti“ a prepravy
prostriedkom verejnej dopravy stanovený na 70 minút a čas potrebný na cviky formálnej
poslušnosti je maximálne 20 minút.
V prípade, že nie je možné vykonať preskúšanie v doprave v uvedenom časovom limite,
zostáva v platnosti minimálny čas na preskúšanie cvikov v kategórii „A“ a „B“ vrátane zaujatia
miesta v miestnosti 50 minút, čas potrebný na cviky formálnej poslušnosti je maximálne 20
minút. Čas potrebný na preskúšanie psa v doprave je v tomto prípade na individuálnej dohode
psovoda a skúšobnej komisie podľa možností.
Cviky v kategórii „A“ a „B“ sú hodnotené na:
a) známej trase, ktorá je jednou z funkčných trás psovoda a ktorú pravidelne používa. Známu
trasu určí psovod a samostatne naviguje svojho psa z počiatočného bodu skúšky do vytýčeného
bodu známej trasy. Skúšobná komisia do tejto časti skúšky nezasahuje.
b) na neznámej trase, kedy je psovod navigovaný členom skúšobnej komisie po trase, ktorú pes
ani psovod nepozná. Trasu vyberá skúšobná komisia a psovod s ňou nie je oboznámený. Psovod
musí plniť požiadavky skúšobnej komisie, ktorá preveruje predpísané cviky v rozsahu „Protokolu
o skúške vodiaceho psa“. Skúšobná komisia má právo preveriť, či pes ovláda každý cvik , aj
opakovane, v rámci stanoveného časového limitu.
Po ukončení skúšky vydá skúšobná komisia osobe odborne spôsobilej na výcvik, podľa
osobitného predpisu, vyplnený a podpísaný „Protokol o skúške vodiaceho psa“ s kompletným
bodovým hodnotením a označením spôsobilosti alebo nespôsobilosti psa.
V prípade nespôsobilosti psa je možné skúšku opakovať, najviac však 3x.
Skúška sa prerušuje a pes je ohodnotený ako nespôsobilý ak:
• nie je možné psa privolať
• urobí viac ako 2 x hrubú chybu pri označovaní konca chodníkov a vstúpi do vozovky,
• urobí viac ako 2 hrubú chybu pri vodení, ktorou môže zaviniť vážne zranenie psovoda.
bodov.

Maximálny počet bodov je 455, minimálny počet, aby pes bol uznaný spôsobilým je 364

Členovia komisie podpíšu „Protokol o skúške vodiaceho psa“ a kópiu najneskôr do 14
dní obdrží aj cvičiteľ.
Po vyhlásení výsledku je výsledok skúšky právoplatný a nie je možné proti nemu podať
odvolanie.
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6. Kritériá pre hodnotenie cvikov
Pri hodnotení cvikov sa berie do úvahy v prvom rade praktické použitie skúšaného psa.
Kategória cvikov „A“ je tvorená jednoduchšími cvikmi určenými na spoluprácu, ktoré ale
nemajú z pohľadu bezpečnosti najvyššiu prioritu.
Kategória cvikov „B“ je tvorená cvikmi s najvyššou prioritou. Cviky priamo súvisia
s bezpečnosťou osoby so zrakovým postihnutím a efektívnym pohybom.
Cviky v kategórii „C“ sú v kynologickej praxi označované ako cviky „formálnej poslušnosti
psa“ a nemajú vplyv na samotný pracovný výkon vodiaceho psa počas vodenia.
Základný význam cviku je najčastejšie vyjadrený samotným názvom cviku (napr.
odbočenie vpravo). Hodnotí sa presnosť vykonaného cviku s ohľadom na okolnosti pri
prevedení. Nie je možné štandardizovať požadovanú rýchlosť vykonania cviku, ani presný
spôsob vykonania cviku, z dôvodu rozdielnych preferencií osôb so zrakovým postihnutím a ich
možností. Hodnotenie prevedenia jednotlivých cvikov, v súvislosti s rýchlosťou a spôsobom
prevedenia, je preto viazané na konkrétnu, posudzovanú dvojicu, pričom samotná kvalita
výkonu má byť zachovaná a pes má vykonať cvik jednoznačne a s ohľadom na bezpečnosť
psovoda.
Nedostatky vo vykonaní cviku sú vyjadrené v bodových stratách, ktoré podľa ich povahy,
dôležitosti a rozsahu delíme na:
a/ nesplnenie cviku
b/ hrubé chyby
c/ drobné chyby
a/ K nesplneniu cviku a tým k strate celkovej bodovej hodnoty dochádza buď okamžite alebo
súhrnom drobných, či hrubých chýb, keď súčet čiastkových bodových strát dosiahol alebo
prekročil maximálny počet bodov, ktoré možno za cvik získať.
b/ Hrubé chyby - sem patria chyby, ktoré ohrozujú splnenie cviku, ale cvik sa v konečnom
dôsledku uznáva za splnený. Bývajú dôsledkom metodických chýb pri nácviku, povahových
vlastností psa alebo nedocvičenia psa v požadovanej kvalite. Penalizujú sa bodovou stratou
v rozpätí 30 - 50 % za každú chybu.
c/ Drobné chyby - aj tieto chyby môžu po zrátaní ohroziť splnenie cviku. Vyplývajú hlavne z
nedostatočnej ovládateľnosti psa, nepresnosti povelovej techniky alebo nesprávneho
správania psovoda. Bodové straty sú v rozpätí 10 - 20 % za každú chybu.
Bodové straty musia byť úmerné nielen rozsahu chyby, ale aj rozdielnosti nebezpečnosti
prekážky.
V tabuľke hodnotenia cvikov sú opísané charakteristické chyby, ku ktorým najčastejšie
dochádza v kategórii cvikov „A“ až „C“ Chyby uvedené v tabuľke sa môžu vyskytovať aj v iných
nadväznostiach a v iných cvikoch, preto sa vždy hodnotia rovnako.
Pretože v mnohých cvikoch sa vyskytujú drobné chyby v rovnakých rozsahoch, aby ich
nebolo potrebné opakovať, uvádzame ich v niekoľkých bodoch:
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•

•

•

•
•

nepresné, neochotné a pomalé vykonanie cviku alebo jeho časti, pričom sa cvik nepokladá
za vykonaný pomaly, ak má psovod takéto preferencie alebo ak je zjavný dôvod na takéto
konanie psa,
bojazlivá reakcia psa na daný povel alebo bojazlivosť prejavujúca sa v priebehu cviku ako
dôsledok nesprávneho pôsobenia na psa v dobe jeho držania alebo prípravy na skúšky,
prešľapovanie, prílišná iniciatíva psa alebo poskakovania (napr. v dôsledku prílišného
temperamentu)
používanie zmätočných povelov psovoda
nadbytočná verbálna komunikácia psovoda s vyrušovaním psa

a) nesplnenie cviku – strata všetkých bodov
b) hrubé chyby – strata 30 – 50 %
c) drobné chyby – strata 10 – 20 %
Kategória cvikov „A“
Začiatok a prerušenie chôdze

Zrýchlenie a spomalenie chôdze

Odbočenie vpravo
Odbočenie vľavo
Ľahostajnosť k sluchovým vnemom

a) pes zostáva stáť, resp. nezastavuje
b) nenapnutý vodič alebo príliš veľký ťah, pri
zastavení treba povel niekoľkokrát opakovať
c) spomaľuje bez príčiny, ide neochotne alebo
neskoro reaguje na povely
a) pes nezrýchli , pes nespomalí
b) nedodrží zrýchlenie, spomalenie, kríži dráhu
psovoda
c) povel treba neustále opakovať
a) pes nereaguje
b) prílišné trhnutie vodičom, ovplyvňovanie psa
c) neprimerane veľký polomer obrátky
a) odmieta pokračovať v chôdzi, líha si, bojí sa
b) časté pobádanie psa, nervozita psa
c) neistota

Ľahostajnosť k zrakovým a čuchovým a) preruší chôdzu, ide za svojimi záujmami
vnemom
b) časté pobádanie psa, nervozita psa
c) neistota
Pravidelný chod a udržiavanie smeru

a) pes neustále mení bez povelu smer aj
rýchlosť
chôdze,
je
neusporiadaný
a nekonzistentný, bezdôvodne kľučkuje
b) bez dôvodu spomaľuje, ide neisto, bez
povelov vykonáva iné cviky,
c) ide neochotne, bez záujmu, čuchá

Vracanie sa späť

a) pes nereaguje
b) opakovanie povelu, ovplyvňovanie psa
c) váhanie psa, neprimeraný polomer
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Kategória cvikov „B“
Označovanie chodníka

a) pes nezastavuje, ide bezhlavo ďalej, je
ovplyvňovaný psovodom
b) zastavuje príliš ďaleko pred okrajom/za
okrajom
c) pes zastaví správne ale nečaká na ďalší
povel a pokračuje v chôdzi
Prekážka sprava
a) pes sa nevyhne prekážke, kolmý náraz
Prekážka zľava
psovoda, nebezpečné kolízie alebo pád
Prekážka pohyblivá
b) zachytenie prekážky časťou tela alebo
Označovanie prekážok nízkych,
možnosť potknutia
vysokých a povrchových
c) pes bezdôvodne zastavuje, aj keď je
možnosť obísť(každý pes má inú toleranciu
vzdialenosti od prekážky)
Prevedenie cez vozovku s následným a) pes nereaguje na povel
označením chodníka
b) prechádza neprimerane pomaly, reaguje na
ľudí alebo psa počas prechádzania cez
vozovku, prechádza neprimerane šikmo cez
vozovku, vybočí mimo priechodu, označenie
chodníka je pred/za okrajom
c) prechádzanie, vrátane označenia chodníka
je neplynulé
Vyhľadanie chodníka pri pohybe mimo a) pes nereaguje na povel
neho
b) nehľadá aktívne chodník, je bezradný, nevie,
ktorým smerom
c) je aktívny, hľadá, riešene trvá pridlho
Vyhľadávanie a chôdza po schodoch
a) pes ich nevyhľadá alebo pred nimi
nezastaví, bojí sa ísť po schodoch
b) zastavuje predčasne mimo dosah palice, ide
neochotne, ide prirýchlo
c) neoznačí koniec schodov
Vyhľadávanie a prechádzanie dverami

a) pes ich nevyhľadá, bojí sa prejsť dverami
b) zastavuje ďaleko od dverí
c) nevyčká ďalší povel a pokračuje v chôdzi

Nástup a výstup z dopravného
prostriedku

a) pes nereaguje na prvý povel
b) pes nereaguje na niektorý z ďalších povelov,
prílišnou iniciatívou ohrozuje psovoda,
c) správa sa neprirodzene, nervózne
Cvik sa preskúšava v električke, autobuse,
trolejbuse alebo vo vlaku

Vyhľadávanie a jazda na eskalátore

a) pes odmietne nástup, líha si, trasie sa od
strachu
b) nástup plazením, náhly nástup alebo výstup
skokom
c) očividné váhanie
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Vyhľadanie priechodu pre chodcov

a) pes nereaguje na povel
b) pes vyhľadá priechod viac ako 1 meter
mimo jeho okraju
c) pes vyhľadá priechod tesne pri kraji

Chôdza po pravom a ľavom okraji a) pes nereaguje na povel
vozovky
b) pes nerešpektuje líniu okraja a opakovane
vybočuje do vozovky, nutnosť neustáleho
opakovania povelu
c) pes ide plynulo ale dvojica pes-psovod idú
viac ako 1 meter od okraja
Vyhľadávanie signalizačných zariadení a) pes nereaguje na povel
pre chodcov
b) pes označí signalizačné zariadenie mimo
dosah psovoda
c) pes spomalením označí zariadenie, ale bez
povelu pokračuje k priechodu
Vyhľadávanie voľného miesta na
a) pes nereaguje
sedenie
b) pes pri označovaní miesta neberie ohľad na
bezpečnosť psovoda
c) pes je pri označení nerozhodný, plynulo
označuje viacero voľných miest
Zaujatie miesta v miestnosti
a) pes nereaguje na povel a nie je ochotný
zaujať miesto v miestnosti
b) pes je nepokojný a neustále mení svoju
polohu
c) pes mierne vokalizuje, vyžaduje pozornosť
Vyhľadávanie zastávky
a) pes nereaguje na povel
b) pes označí zastávku na nevhodnom mieste
a ani po opakovanom povele nie je schopný
správne miesto vyhľadať
c) mierna nepresnosť
Vyvedenie z neprehľadnej situácie
a) pes na povel nereaguje a nehľadá riešenie
z neprehľadnej situácie
b) pes rieši situáciu nevhodne a nepokračuje
správnym smerom po vyvedení
c) riešenie trvá neprimerane dlho
Kategória cvikov „C“
Privolanie

Obraty na mieste
Nasledovanie psovoda

a) nevykonanie cviku
b) nepriamy príchod, obrátené prisadnutie,
nekontaktovanie psovoda
c) kontaktovanie psovoda, príliš krivé
prisadnutie – sadá si mimo dosah psovoda
a) nevykonanie cviku
b) zaostávanie za pohybom psovoda, odbočuje
do strán, neprimerane pomalé reakcie,
neochota, križovanie
c) odchýlka polohy psa-mimo dosahu psovoda
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Sadni, ľahni, vstaň

a) nevykonanie cviku
b)opakovane nezotrvá v niektorej
z požadovaných polôh
c) malé nepresnosti

Aport

a) neprinesenie predmetu
b) vybiehanie, hranie sa s predmetom, dlhý
návrat
c) púšťanie predmetu pred psovodom

Ponechanie psa na mieste s privolaním

a) pes opustí miesto smerom od psovoda, pri
privolaní zostáva ležať
b) zmena miesta do vzdialenosti viac ako 2
metre od pôvodnej polohy, pri privolaní
prichádza neochotne, pomaly, zastavuje
c) niekoľkonásobná zmena polohy, nesprávny
príchod, nekontaktuje
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PRÍLOHA č. 4

PROTOKOL
o skúške vodiaceho psa
Meno psa:
Dátum
narodenia:

Plemeno:
Číslo psa (zhodné
s číslom známky
a preukazu):

Pohlavie:

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

.........

.........

pravidelný chod
a udržiavanie smeru

- 20

.........

vracanie sa späť

-5

Max. počet bodov „A“

75

„B“
Cvik

Max.
body

Skut.
body

označovanie chodníka
smerom hore / dole

- 20

prekážka sprava

Dosiahnutý počet
bodov „A“

..........

Max.
body

Skut.
body

.........

„B“
Cvik
prevedenie cez vozovku
v priamom smere
s označením chodníka

- 20

.........

- 20

..........

prekážka zľava

- 20

.........

prekážka pohyblivá

- 20

..........

- 20

.........

vyhľadanie chodníka

- 10

.........

- 20

.........

vyhľadanie priechodu
pre chodcov „zebra“
označovanie prekážok
vysokých, nízkych a
povrchových
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vyhľadávanie schodov
a chôdza po schodoch

.........

vyhľadávanie dverí
a prechádzanie dverami

- 20

- 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
nástup, výstup a jazda
dopravným
prostriedkom
- 20

.........

chôdza po ľavom okraji
vozovky bez chodníka
- 20
vyhľadávanie
signalizačných zariadení
pre chodcov
- 20
zaujatie miesta v
miestnosti

.........

vyhľadávanie voľného
miesta na sedenie

- 20

.........

vyvedenie
z neprehľadnej situácie

- 20

.........

Max. počet bodov „B“

340

„C“
Cvik

Max.
body

- 10

Dosiahnutý počet
bodov „B“

.........
.........
.........

..........

Skut.
body

„C“
Cvik

Max.
body

Skut.
body

-5

.........

- 10

.........

privolanie

- 10

.........

polohy sadni, ľahni,
vstaň

obraty na mieste

-5

.........

aport

ponechanie psa na
mieste s privolaním

- 10

.........

Max. počet bodov „C“

40

Dosiahnutý počet
bodov „C“

40

..........

HODNOTENIE SKÚŠKY
Max. počet bodov =

455

Min. počet bodov

364

=

Dosiahnuté body =
………..
Pri strate 91 bodov a viac je pes nespôsobilý.

ZHODNOTENIE
(spôsobilý, nespôsobilý)
………………………………………..

MENÁ A PODPISY ČLENOV KOMISIE:
……………………………………………..............
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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………………………………………..
meno cvičiteľa
………………………………………..
podpis cvičiteľa

