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1. ÚVOD 
 
Práca trénera vodiacich psov, je veľmi komplexná a zahŕňa nielen samotný tréning, ale aj výber 
vhodných psov, ktorému predchádza ich posudzovanie. Aby bolo možné správne posúdiť správanie 
psa, je potrebná znalosť etológie psa, na veľmi dobrej úrovni čo rozsiahla problematika 
a samostatný vedný odbor. Ďalšou  pracovnou oblasťou, ktorá je obvykle (nie nevyhnutne) spojená 
s prácou trénera vodiacich psov, je znalosť problematiky zrakového postihnutia, vrátane spôsobov 
mobility a orientácie.  
V téme vodiacich psov sa tak spájajú dve veľmi rozdielne oblasti a to KYNOLÓGIA a SOCIÁLNA 
PRÁCA. Publikácia „Štandardy pre trénera vodiacich psov“, je materiál, ktorý komplexne definuje  
kritériá, pre pozíciu trénera vodiacich psov, ako z hľadiska kynológie, tak aj z hľadiska sociálnej 
práce. V rámci sociálnej práce nerieši tréner vodiacich psov komplexnú problematiku, ale výhradne 
prvky, súvisiace s vodiacim psom-mobilitu a orientáciu.  
Štandardizovať kritériá pre trénerov vodiacich psov aj na medzinárodnej úrovni, je aktuálnou 
iniciatívou medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov, so sídlom vo Veľkej Británii 
(International guide dog federation IGDF), ale taktiež má podobnú iniciatívu samostatne aj Európa 
(Európski vodiaci psi /Europe guide dogs EGD). Štandardy, vytvárané na medzinárodnej úrovni, 
majú ambíciu stať sa záväznou normou pre prácu trénera vodiacich psov, pre členov IGDF. 
Dôvodom tejto iniciatívy, je snaha zjednotiť  metodiku práce trénerov do takej miery, aby bol taktiež 
kvalitatívne štandardizovaný výsledok práce- vycvičený vodiaci pes. V súčasnosti, je  možné 
pozorovať veľkú mieru zhody v metodikách výcviku vodiacich psov, v jednotlivých krajinách, no 
napriek tomu, je vo väčšine štátov,  stále možné deklarovať ako vodiaceho psa aj zviera, ktoré sa 
správa agresívne, alebo nemá zručnosti potrebné pre prácu vodiaceho psa, na takej úrovni, aby 
mohol bezpečne vodiť nevidiacu osobu.  
 

2. VÝVOJ METODIKY VÝCVIKU VOIACICH PSOV 
 
2.1  Z histórie  
 
História vodiaceho psa a jeho používania siaha podľa zdrojov až do 1. storočia pred Kristom. 
Takúto informáciu publikoval STORK a poukazuje na obrazové znázornenia slepého muža 
sprevádzané psom. Z historických dokumentov vyplýva, že sa nejednalo o žiadnu konkrétnu rasu 
psov a nezachovali sa žiadne dokumenty, ktoré by uvádzali, že pes bol na takéto účely „trénovaný“ 
cudzou osobou. Do konca stredoveku sa následne dokumentuje drevoryt zobrazujúci nevidiaceho  
muža, ktorý má na vodidle stredne veľkého psa. V tejto súvislosti STORK zdôrazňuje, že 
interpretácia týchto vyobrazení však neposkytuje presvedčivý dôkaz o existencii vodiacich psov v 
staroveku a stredoveku. REHMANN odkazuje na vedecké štúdie HÄNNESTRANDA a hovorí o jasnom 
odkaze na použitie psa ako pomôcky pre nevidiacich v západnej Európe v 13. storočí nášho 
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letopočtu a na čínske hodvábne maľovanie z dynastie Ming z obdobia rokov 1368 - 1644 nášho 
letopočtu, ako zdroj informácií o tejto problematike..  
Prvý systematický pokus o výcvik psov na pomoc nevidiacim sa uskutočnil okolo roku 1780 v 
nemocnici Les Quinze-Vingts pre nevidiacich v Paríži. V tomto prípade už je možné uvádzať výcvik 
psa cudzou osobou. Ani z tohto obdobia sa však nezachovali dokumenty, ktoré by svedčili 
o metodickom výcviku. 
V dnešnej dobe existuje množstvo obrazov zobrazujúcich slepcov so psami, hoci sa dá 
predpokladať, že tí, ktorých sa to týka, vycvičili svoje psy sami, ako napríklad, približne v roku 1780 
rakúsky občan Josef Reisinger, Spomínaný rodák z Viedne a výrobca sitiek si v roku 1788 tak dobre 
vycvičil svojho psa rasy Špic, že jeho súčasníci veľmi často pochybovali o jeho slepote. Ďalším 
priekopníkom a samocvičiteľom svojho vodiaceho psa bol v polovici 19. storočia Jacob Birrer 
v Zürichu. 
Myšlienka metodicky trénovať vodiacich psov vidiacimi ľuďmi a následne zaškoliť konkrétnu dvojicu 
nevidiaci a vodiaci pes, pravdepodobne prišla po prvýkrát od riaditeľa rehabilitačného strediska pre 
nevidiacich vo Viedni (1819). Spomínaným riaditeľom bol JOHANN WILHELM KLEIN, ktorý vo svojej 
učebnici píše: „V stredisku pre nevidiacich môžu byť školení tiež psi, aby slúžili ako sprievodcovia 
pre jednotlivých nevidiacich (ktorí opúšťajú inštitúciu). Na to sú najvhodnejšie pudle a pastierske 
psy. Od obojku psa vedie vodidlo alebo palica do ľavej ruky slepého muža, ktorý má v pravej ruke 
palicu. Pes musí byť aspoň na začiatku výcviku trénovaný vidiacou osobou. (Združenie malých 
nemeckých  orgánov pre obstarávanie vodiacich psov pre nevidiacich (ed.) 1926, s. 7) 
JOHANN WILHELM KLEIN sa tak stal autorom prvej metodiky pre výcvik vodiacich psov a veľmi 
jednoduchou formou  definoval zručnosti trénera tým, že popísal, akým spôsobom má vodiaci pes 
pomáhať nevidiacemu človeku.. 
Viedenský lekár Senfelder sa po vypuknutí prvej svetovej vojny opäť začal zaoberať myšlienkou 
vodiacich psov ale jeho žiadosť, poskytnúť vodiaceho psa na pomoc rakúskym vojakom, ktorí prišli 
vo vojne o zrak, nebola Rakúskom podporená.  
V Nemecku  existoval od roku 1893 Spolok pre „sanitárnych psov“, ktorý združoval rôzne zamerané 
výcviky a bol rozšírený aj o výcvik policajných psov. Spolok spolupracoval s mnohými pracujúcimi 
výcvikovými strediskami v Nemecku a na základe  skúseností spolku bolo možné v čase vojny začať 
aj s výcvikom vodiacich psov. Spolok s názvom „Verein fur Sanitätshunde“, založil Jean Burgantz, 
ktorý bol autorom kníh s kynologickým zameraním a maliarom zvierat.    
Už prvé roky svetovej vojny si vyžiadali na všetkých frontoch vysoký počet ranených. Sanitárne psy 
z tohto spolku, ktoré boli vo vojne nasadzované, mali za úlohu vyhľadávať po bojoch vo vojnových 
zónach  medzi mŕtvymi aj tých, ktorí boli ranení ale prežili. Úspešnosť týchto psov bola naozaj veľmi 
vysoká a do 21.4.1915 bolo na frontu poslaných celkovo 1698 vycvičených psov so svojimi 
psovodmi. Efektívnosť ich používania bola nesporná a tak vznikla následne myšlienka možnosti 
pomáhať prostredníctvom psov aj vojakom s vojnovými zraneniami, ktorých následkom bola 
slepota. Proti tejto myšlienke sa zdvihla vo svete neočakávaná opozícia. Boli to predovšetkým 
teoretici, ktorí tvrdili, že pes nie je schopný viesť nevidiaceho človeka bez toho aby ho vystavil ešte 
väčšiemu nebezpečenstvu. Výcvik na širokej základni vraj nie je reálny a treba ho preto odmietnuť.  
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Do akej veľkej miery skepticizmus sprevádzal začiatok výcviku vodiacich psov, deklaruje napríklad 
aj nasledujúci komentár súčasného civilného nevidiaceho z roku 2010, ktorý uvádza: „Vo veľkom 
meste  je otázne, či pes dokáže bezpečne vodiť slepého  na rušné miesta a cez dopravné tepny.  
Napriek nesúhlasu opozície založil v auguste v roku 1916 predseda Nemeckej asociácie pre 
sanitárne psy, Stalling, s podporou ministerstva vojny prvú školu pre vodiacich psov na svete v 
Oldenburgu. 
 
Rok 1916 sa preto datuje ako začiatok funkčnej metodiky pre trénerov vodiacich psov. 
 
Prvý vodiaci pes pre vojnového veterána bol odovzdaný v októbri 1916 teda dva mesiace po 
oficiálnom založení školy pre vodiacich psov. Tieto vodiace psy pôvodne slúžili ako „sanitárne“- 
vyhľadávacie psy a boli „preškolené“ na vodiace psy. Bezplatné poskytovanie vodiacich psov bolo 
spočiatku dostupné iba pre vojnových nevidiacich. V roku 1919 bolo vojnovým veteránom so 
stratou zraku poskytnutých 539 vodiacich psov a v roku 1920 bolo v prevádzke 867 psov. V 
priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov si Oldenburgská škola vodiacich psov udržiavala 9 
pobočiek (v Bonne, Vroclavi, Drážďanoch, Essene, Freiburgu, Hamburgu, Magdeburgu, Münsteri a 
Hannoveri) a každoročne vyškolila až 600 vodiacich psov. Spoločnosť však žiaľ musela v roku 1926 
ukončiť svoju činnosť pre rapídne zníženie kvality prác vodiacich psov. 
Druhá výcviková škola pre vodiacich psov bola založená v roku 1923 v Postupime, priniesla 
prelomový úspech a stala sa „Mekkou“ výcviku vodiacich psov a pôsobenia mnohých trénerov. Do 
roku 1941 dala škola viac ako 2500 psov, z ktorých iba 6% muselo byť stiahnutých kvôli 
nedostatočnému výcviku. V roku 1952 režim Nemeckej demokratickej republiky činnosť tejto školy 
náhle ukončil. Úspech školy v Postupime bol sledovaný so záujmom doma i v zahraničí. Dorothy 
Harrison Eustis (1886 - 1946) bola americká trénerka nemeckých ovčiakov ako policajných psov 
žijúca vo Švajčiarsku, ktorú nadchli vodiaci psi zo školy v Postupime a napísala o škole článok. V 
roku 1927 si mladý muž menom Morris Frank (1908 - 1980) prečítal tento článok  o tom, že psi sú 
trénovaní ako sprievodcovia pre nevidiacich veteránov z prvej svetovej vojny a kontaktoval Dorothy, 
ktorá keď dostala list od Franka Morrisa, súhlasila, že mu pomôže. Sľúbil jej, že keď sa vráti neskôr 
s vodiacim psom do Spojených štátov, bude šíriť osvetu o týchto úžasných psoch. Dorothy táto 
téma tak nadchla, že pracovala niekoľko mesiacov v roku 1927 ako dobrovoľník v Postupime, aby 
študovala metodológiu tejto školy. Po návrate do Švajčiarska otvorila Dorothy v roku 1928 prvú 
školu pre trénerov vodiacich psov a vycvičila prvého civilného vodiaceho psa, sučku nemeckého 
ovčiaka Buddy, pre Franka Morrisa. Neskôr, spolu s ním založila v roku 1929  v Morristowne v New 
Jersey prvú civilnú školu pre vodiace psy na svete, s názvom „Seeing Eye“. 
V Nemecku začiatkom 30. rokov 20. storočia v Inštitúte pre environmentálny výskum v Hamburgu 
vyvinul environmentálny psychológ Jacob von Uexküll a jeho asistent Emanuel Georg Sarris 
vedeckú výcvikovú metódu na výcvik vodiacich psov. VON UEXKÜLL píše o novom prístupe k 
výcviku vodiacich psov: „SARRIS si kladie za cieľ umiestniť výcvik vodiacich psov na úplne nový 
základ a skúsiť miesto drezúry trénovať psa tak, aby bol pri práci samostatný a konal v záujme 
nevidiacich. Obaja spomínaní spolupracovníci, vyvinuli výcvikovú metódy vodiacich psov pomocou 
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takzvaného umelého človeka, takzvaného Uexküllovho vozíka. Vozík bol skonštruovaný Sarrisom 
a Uexküllom tak, aby sa pes učil samostatne viesť vlastnou skúsenosťou, prispôsobovať sebou 
vnímaný priestor ľudskému priestoru a vyhýbať sa prekážkam po bokoch a obchádzať ich 
v potrebnej vzdialenosti, vo výške a na zemi. Heinz Brüll túto metódu ďalej rozvíjal v 40. a 50. 
rokoch 20. storočia. Táto metóda sa v Nemecku úspešne  používala približne až do roku 2000 teda 
veľmi dlho. 
Po 30. rokoch 20. storočia  sa po celom svete začali rozvíjať rovnaké iniciatívy a vznikali výcvikové 
školy pre vodiace psy postupne na celom svete. 
Dôležitosť a spoločenský status vodiacich psov z povojnového obdobia deklarujú aj tlačené 
„núdzové peniaze“ s obrázkami vodiaceho psa s nevidiacim . 

 

 
2.2  Zo súčasnosti 
 
Východiskovým bodom pre modernú metodiku výcviku vodiacich psov, boli pracovné spôsoby 
výcviku vodiacich psov, spracované Jacobom von Uexkü v Nemecku v 30.rokoch 20. storočia. 
Metódy výcviku, používané v tomto období, nezohľadňovali aspekty, ako etológia psa, formy 
pozitívneho podmieňovania, druh pamäte psa a spôsob učenia. Z tohto dôvodu sa historické 
metódy výcviku, považujú v súčasnej dobe za „príliš“ nátlakové, od väčšiny praktík sa upustilo a boli  
nahradené metódami, ktoré sú v súlade s modernými poznatkami o psovi, jeho potrebách, reči tela, 
typu pamäte a spôsobu učenia.  
Je potrebné dodať, že hoci v súčasnosti existuje určitý vzor metodiky pre výcvik vodiacich psov, nie 
je táto používaná paušálne pre všetky štáty rovnako a jednotlivé štáty ale aj jednotlivé organizácie, 
pre výcvik vodiacich psov v rovnakom štáte, majú v metodike určité rozdiely a odchýlky. Jednotnú 
metodiku ponúka pre svojich členov IGDF a v súčasnosti prebiehajú, z iniciatívy tejto organizácie, 
práce na medzinárodnej norme ISO, ktorá by komplexne definovala štandardy v kľúčových 
oblastiach, ktorými sú zručnosti vodiacich psov, zručnosti trénera vodiacich psov, starostlivosť o 
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vodiacich psov a zabezpečenia životných podmienok a podobne. Podobnú iniciatívu vyvíja aj 
európska organizácia pri tvorbe európskej normy CEN, s rovnakým zameraním.   
 
3. PROFIL TRÉNERA VODIACICH PSOV  
 
3.1 Osobnostné predpoklady 
 
Pri pozícii trénera vodiacich psov spravidla nie je posudzované vstupné vzdelanie trénera.  
Možností získať vzdelanie v tomto odbore nie je vo svete veľa a v súčasnosti ho na špičkovej úrovni 
poskytujú iba dve pracoviská a to v UK a Austrálii. Z týchto školiacich stredísk, je možné získať 
medzinárodný certifikát, ktorý je vysoko hodnotený na celom svete. V mnohých štátoch je 
vzdelávanie v tomto odbore nedostupné, nie je integrované do žiadneho existujúceho systému 
školstva a je realizované výhradne interne v rámci organizácie, ktorá výcvik realizuje.  
Dôležitými osobnostnými predpokladmi pre prácu trénera vodiacich psov  je :  
-   pozitívny vzťah ku psom,  
-   pokoj a trpezlivosť pri práci so psom,    
-   konzistentné a vyrovnané správanie trénera (správanie trénera má byť pre psa  predvídateľné), 
-   dôslednosť pri práci so psom, 
-   dostatočná úroveň energie a emócií, ktoré sú potrebné pri motivácii psa, 
-   dôveryhodnosť, presvedčivosť a schopnosť presadiť sa v úlohe vodcu.  
 
3.2  Odborné zručnosti 
 
Portfólio odborných zručností trénera obsahuje mnoho samostatných oblastí a všetky zručnosti sú 
aplikované pri praktickej práci so psom.  
 
4. ZRUČNOSTI TRÉNERA VODIACICH PSOV 
 
Zručnosti, ktorými má disponovať tréner vodiacich psov, sú rozdelené do nasledovných celkov:  
 
Tréningový plán a časový harmonogram  
Tréning vodiacich psov je zvyčajne realizovaný po dobu 6 až 8 mesiacov a táto doba je uvádzaná 
ako štandard. Pri dĺžke tréningového procesu je zohľadnená intenzita výcviku a schopnosti psa 
napredovať. Nie je neštandardné, skrátiť dobu výcviku v prípade, že pes napreduje optimálne aj pri 
dvojfázových tréningoch, teda pri 2 tréningoch v jednom dni. Dvojfázový tréning je pre psa ale 
mimoriadne náročný a je potrebné, aby tréner správne vyhodnotil možnosti psa. Štandardný 
tréningový plán definuje časové úseky v týždňoch, počas ktorých má tréner naučiť psa požadované  
prvky. Tréner musí v priebehu výcviku vyhodnotiť prácu psa a v prípade potreby tréningový plán a aj 
časový harmonogram optimalizovať . 
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Holistický prístup k výcviku 
Holistický prístup k výcviku je založený na filozofii postupného učenia jednotlivých cvikov alebo ich 
častí, pričom je pes, po nadobudnutí požadovanej úrovne, vedený ďalším tréningom k pochopeniu, 
že naučené cviky tvoria jednu komplexnú zručnosť .   
Počet špeciálnych cvikov, ktoré musí vodiaci pes zvládnuť, je približne 38, ale pre prácu vodiaceho 
psa nie je postačujúce, ak pes ovláda všetky prvky jednotlivo a nerozumie, čo je cieľom jeho práce. 
Tréning vodiaceho psa má vymedzený čas a nie je možné aby sa za tento krátky čas, pes stretol so 
všetkými javmi a prekážkami, ktoré  sa vyskytnú v priebehu jeho ďalšieho života. V prípade, že by 
pes nepochopil svoju úlohu, nebol by schopný vyriešiť situácie, s ktorými sa počas výcviku nestretol. 
Tréner zároveň holistickým prístupom k tréningu, posilňuje schopnosť psa generalizovať určité javy 
tak, aby bol schopný nepoznané prvky a situácie zovšeobecniť a zvoliť riešenie aké používal počas 
tréningu v podobných situáciách.  
Cieľom výcviku vodiaceho psa je iba pes, ktorý chápe svoju úlohu ako celok. 
 
Posudzovanie a hodnotenie  psov 
Požiadavky na zručnosti trénera v posudzovaní psov sú veľmi vysoké a správne posúdenie psa je 
dôležité v súvislosti so zvolenými výcvikovými metódami, časovým plánom výcviku ale aj 
kompatibilitou psa s budúcim nevidiacim majiteľom.  
Pre hodnotenie psa je veľmi dôležité, aby tréner porozumel povahe a potrebám psa a k tomu je 
potrebné vedieť rozlišovať  komunikačnú abecedu psa a priradiť  jednotlivé prejavy ku konkrétnym 
emóciám.  
Nie je možné presne kategorizovať všetky jednotlivé prvky reči tela psa pri určitej emócii, pretože 
ich kombinácie sú rôzne a počet kombinácií veľmi vysoký. Niektoré prejavy môžu byť rovnaké 
napriek tomu, že vyjadrovaná emócia je rozdielna. Aby bolo možné posúdiť psa správne, je 
potrebná komplexná znalosť reči tela psa.  
Ako kľúčové časti tela, ktorými dáva pes najavo svoje pocity sú: 
 
1. mimika tváre psa  
     a) poloha uší 
     b) pohľad očí  
     c) výraz tváre na čele, v oblasti pyskov, v tvárovej časti 
2. postoj tela 
3. poloha hlavy voči telu 
4. koža a svalstvo  – napätie svalov 
5. poloha chvosta 
 
Hodnotenie psa je komplexné a posudzujú sa nielen vlastnosti psa, ktoré sú preferované, ale aj tie, 
ktoré môžu spôsobovať problémy alebo vyradia psa z výcviku.  
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Preferované povahové vlastnosti vodiaceho psa sú : 
 
vysoká kontaktnosť   
vysoká ochota a iniciatíva 
dobrá schopnosť sústrediť sa  
stredná úroveň citlivosti sluchu a tela 
 
Ostatné posudzované vlastnosti alebo prejavy psa nemusia nevyhnutne vyplývať z povahy psa 
a môžu byť spôsobené chybami v socializácii. U potenciálne problémových vlastností alebo prejavov 
psa je hodnotená miera možného negatívneho vplyvu na priebeh tréningu. Hodnotené sú 
nasledovné vlastnosti alebo prejavy psa: 
 
Nervozita alebo strach je osobnostná črta, ktorú pozorujeme zriedka, pretože jej pôvod sa 
všeobecne považuje za genetický alebo neurologický alebo je výsledkom sociálnej deprivácie. 
Ak vykazuje pes známky pravej nervozity (strachu), táto charakteristika pretrvá navždy, napriek 
opatrnému zaobchádzaniu a tréningu aj najskúsenejším trénerom. 
Pes, ktorý prejavuje nervozitu, je nespoľahlivý, a preto bude vyradený. Pes s touto charakteristikou, 
môže svoje symptómy počas tréningu modifikovať a reálne je pes schopný výcviku a taktiež je 
schopný počas výcviku do určitej miery napredovať.  Napriek zdanlivému zlepšeniu, dochádza ale u 
psa k okamžitému zhoršeniu vždy, keď vplyvom prostredia pocíti negatívnu emóciu a pes nebude  
schopný  zostať sústredený na pracovné povinnosti. 
Reč tela, ktorá je spojená s touto črtou, je vo všeobecnosti silný ťah na vodidle, kŕčovito stiahnuté 
tvárové svaly a uši, vyklenutý chrbát a chvost stiahnutý dole v polohe medzi nohami. Pes sa ľahko 
vystraší alebo vzruší. 
Podozrievavosť je charakteristická tým, že pes môže mať inak vyrovnanú povahu, ale reaguje neisto 
na špecifické objekty, zvieratá alebo osoby. Napríklad nezvyčajné predmety, dopravné prostriedky, 
veľké stroje a podobne. Pôvod môže byť v nedostatku socializácie a jeho izolácii od podobných 
predmetov a zážitkov. Podozrievavosť psa môže byť úspešne modifikovaná prostredníctvom 
podmieňovania a zvyšovania sebavedomia psa, čím sa pes stane sebaistejším. Pes, ktorý prejavuje 
známky „podozrievavosti“, je obvykle prikrčený, často zareaguje “útokom alebo útekom”, podľa 
jeho kritickej vzdialenosti od objektu. Špecifické, pre tento prejav je, že pes, na rozdiel od pocitu 
strachu, je síce neistý a prejavuje určité obavy, ale zároveň sa pokúša priblížiť sa k objektu 
a preskúmať ho.  
Pri tomto prejave pes často šteká snažiac sa vyvolať nejakú reakciu od toho, čo je dôvodom 
podozrievavosti. Pes zostáva v pozícii, čelom k objektu. V prípade, ak sa takéto správanie viaže 
výhradne k nedostatku socializácie, je možné ho pozitívnym podmieňovaním vytesniť a nahradiť 
požadovaným správaním.  
Úzkosť je typická pri chybách v komunikácii so psom a v rovnakej miere aj pri nevhodne zvolenom 
pláne tréningov a nesprávnom manažovaní stresu psa. V prípade, že pes svojmu psovodovi 
nerozumie, pričom nie je dôležité, či sa jedná o konkrétnu požiadavku alebo sa jedná iba 



               
 

 
 

 
 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk 
11 

 

o sprostredkovanie určitej informácie, od psovoda k psovi, bude takmer s istotou vykazovať známky 
úzkosti a zaujme podriadenú polohu. Spúšťačom úzkosti u psa sú taktiež príliš dlhé alebo 
prehustené tréningy. Ak je sám psovod napätý alebo úzkostlivý, môže jeho energia a reč tela 
ovplyvniť psa natoľko, že aj tento prejaví úzkosť. Psi pod stresom, spôsobenom napríklad 
nepochopením úlohy, vysokými nárokmi trénera a podobne, zvyčajne prejavia reč tela, ktorá 
indikuje úzkosť. Je dôležité určiť, či je stres špecifický a má teda jasný dôvod, alebo je všeobecný 
a prejavuje sa bez zjavných príčin alebo neprimerane často, napríklad pri tréningových hodinách. 
Pes sa bude javiť rozrušený, nepevný, bude náhodne prudko vybiehať, bude mať trhané pohyby, 
stiahnuté tvárové svaly a uši kŕčovito stiahnuté dozadu. 
Hodnotiaci tréner, musí určiť stupeň a potenciálnu trvalosť úzkosti psa. Je potrebné zistiť, či sa pes 
upokojí, ak bude mať nepretržité pozitívne skúsenosti a či prejavy úzkosti ustúpia. Čas a pozitívne 
skúsenosti môžu viesť k zníženiu alebo eliminácii  úzkosti, ak by sa však objavil opak, pes musí byť  
hodnotený ako nevhodný. 
Vzrušivosť je často zamieňaná s potrebou nadmernej fyzickej aktivity psa, hyper-aktivitou. 
Vzrušenie je odozva organizmu psa na určitý podnet a týka sa nervovej sústavy v kontexte jej 
vzruchu a útlmu. Pes je vo fáze vzrušenia takmer neschopný sebakontroly, je nepokojný a dychčí.  
Aj keď je hyper-aktivita psa väčšinou spojená aj s rýchlym nástupom reakcie nervovej sústavy 
a dlhým časom k utlmeniu stavu rozrušenia, nie je to to isté a tréner musí vedieť tieto dva atribúty 
rozlíšiť. Tréner musí pri prítomnosti vzrušivej nervovej sústavy posúdiť, či psovi iba chýba efektívna 
kontrola a vedenie, alebo je takéto správanie prejavom vnútorného charakteru psa. Títo psi sa 
ťažko cvičia a potrebujú skúsenejších trénerov.  
Reakcia psa na zvuky pri vodiacich psoch, je veľmi dôležitá, pretože pracujú aj vo veľmi rušných 
a hlučných prostrediach. Pes samozrejme má takmer vždy určitú reakciu na náhly, hlasný, či 
neobvyklý zvuk, ale nesmie stratiť sústredenie natoľko, aby už nebol schopný pokračovať v práci, 
alebo aby bol čas, ktorý je potrebný na regeneráciu a následné pokračovanie v práci, príliš dlhý. Pri 
štandardnom hodnotení sa ako zvuk, používa výstrel so signálnej pištole.  
Agresivita je u vodiacich psov vylúčená v akejkoľvek forme a miere. Vodiaci psi sa musia znášať so 
všetkými ostatnými psami, zvieratami a ľuďmi a to v každom prostredí a za každých okolností. Ak 
pes prejaví ofenzívnu, teritoriálnu, majetnícku ale aj defenzívnu agresivitu na akomkoľvek stupni, 
musí byť trénerom ohodnotený ako nevhodný a je vyradený. Paradoxom je, že agresívni psi majú 
často vysokú úroveň energie, preto sú iniciatívni a dobre pracujú, ale, bohužiaľ, takýto pes je pre 
nevidiacu osobu nebezpečným a nepredvídateľným zvieraťom. Takže ak aj má tréner potenciálneho 
vodiaceho psa s úžasným temperamentom a vhodnou povahou vo všetkých aspektoch, iba je 
agresívny na psov – ale aj tak bude vyradený. Je potrebné pracovať s faktom, že hoci tréner je 
schopný agresivitu psa počas tréningu zvládnuť a má pocit, že to nie je až taký veľký problém, 
tréner je kynológ a má potrebné zručnosti a najmä zrak, čo sú dva faktory, ktoré naši nevidiaci 
klienti nemajú. 
Pri vodiacich psoch je, pri ich výbere, kladený dôraz aj na mieru dominancie. Je to z toho dôvodu, že 
nie je možné vylúčiť situáciu, kedy bude vodiaci pes v priebehu svojho pracovného života 
zastrašovaný, prípadne fyzicky napadnutý iným psom. Preto psi vybratí do tréningu musia mať 
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nižšiu mieru dominancie, aby sa nestalo, že si po útoku vybudujú agresívny postoj voči cudzím 
psom. Takúto situáciu ale nie je možné vylúčiť.  
Reakcia na psovoda a citlivosť sluchu preverí reakciu psa na hlas trénera, aby bolo možné, nastaviť 
čo najefektívnejšiu verbálnu komunikáciu pri tréningu a podľa potreby psa motivovať k dobrým 
výkonom. Ak je úroveň reakcie psa na používaný tón hlasu alebo rýchlosť verbálneho prejavu  veľmi 
vysoká, tréner musí znížiť hlasitosť, tón a spomaliť rýchlosť svojej reči. Ak je úroveň nízka, uplatní sa 
opačná stratégia reči. Tiež sa posudzuje reakcia na hluk prostredia. Táto charakteristika je pri 
tréningu vodiaceho psa dôležitá, pretože pes musí spoľahlivo reagovať na hlas, najmä na tichý, 
dôrazný tón.  
Používanie hlasu, ako spôsobu komunikácie s vodiacim psom, je veľmi dôležitá s ohľadom na 
budúceho majiteľa vodiaceho psa. Používateľ vodiaceho psa nemá žiadnu alebo limitovanú 
zrakovú kontrolu nad psom, a preto hlas je dôležitým prostriedkom komunikácie. 
Citlivosť tela sa posudzuje v súvislosti s akceptáciou postroja, ktorý pes nosí pri práci a taktiež  sa 
viaže  k reakcii psa na fyzické podnety (predmety-prekážky) v prostredí a na manipuláciu s telom. Je 
dôležité, aby úroveň reakcie psa na fyzické podnety nebola natoľko nízka, že by mal tendenciu 
pretláčať sa cez dav, ale tiež nie natoľko vysoká, že ak ho napríklad niekto nechtiac udrie 
nákupnou taškou, celkom  ho to vychýli zo smeru alebo neprimerane vyruší  z práce. 
Sústredenosť na danú úlohu, je pri každej pracovnej funkcii psa najdôležitejším aspektom a pri 
vodiacich psoch zaručuje bezpečný pohyb nevidiacej osoby. Preto je počas testovania hodnotená 
schopnosť psa upriamiť pozornosť rovno dopredu a odfiltrovať iné rozptyľujúce, nerelevantné 
faktory. Tiež je posudzovaná schopnosť psa zamerať pozornosť na psovoda. U vodiaceho psa je 
najpodstatnejším zmyslom pre efektívne vykonávanie úlohy, zrak. Preto je štandardnou polohou  
psa, poloha s hlavou hore, so zrakom upriameným vpred. Ak sa pes neprejavuje ako vysoko 
rozptýliteľný, a teda so slabou schopnosťou sústrediť sa, tréner dokáže  posilniť u psa schopnosť 
zamerať sa na prácu. Prostredie, v ktorom vodiaci pes pracuje, sa sústavne mení a pozornosť 
dvojice musí byť upriamená iba na určité jasné aspekty. Neustálym používaním motivačných 
prvkov, tréner schopnosť psa, sústrediť sa upevňuje a zároveň predlžuje dobu, počas ktorej pes 
zostáva sústredený.  Tréningom je možné dosiahnuť, aby pes dokázal odfiltrovať všetky vyrušujúce 
podnety z okolia ako pachy, zvieratá a podobne.   
Ochota psa je považovaná za jednu z najpodstatnejších osobnostných čŕt pracovného psa. Ochota 
sa v prvom rade viaže k sile túžby splniť prácu za odmenu, ktorú prináša samotná práca a v 
druhom rade sila túžby potešiť psovoda alebo vodcu svorky. Ak je pes slabý v ktoromkoľvek z týchto 
faktorov, bude potrebné aby tréner prehodnotil, v priebehu výcviku motiváciu psa pracovať 
a prehodnotil jeho vhodnosť na prácu vodiaceho psa. 
Ochotu psa nie je jednoduché posudzovať v prípade, že tréner má veľmi dobré postavenie vodcu 
svorky u posudzovaného psa. V takomto prípade sa takmer vždy bude javiť ochota psa, ako vysoká.  
Pri posudzovaní je potrebné, aby tréner pozoroval aj vo všeobecných situáciách, prípadne s inou 
osobou, či pes chce potešiť alebo “to musí urobiť, lebo…”. Tréner je schopný, správnym prístupom 
zvýšiť ochotu psa. 
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Iniciatíva je povahová črta, ktorú je na počiatku štádia hodnotenia ťažké rozpoznať, pretože sa od 
psa nežiada, aby vykonával nejakú prácu. Ale samostatné rozhodnutie psa správne vykonať 
požadovaný prvok bez povzbudzovania čoskoro ukáže, ktorí psi sú schopní robiť správne nezávislé 
rozhodnutia. Iniciatívny pes bude trénerovi taktiež ponúkať rôzne riešenia v situácii, kedy si nie je 
istý správnym riešením. Pes bude prejavovať iniciatívu iba v prípade, že svojmu trénerovi dôveruje, 
inak sa bude obávať spraviť rozhodnutie, ktoré by mohol tréner považovať za nesprávne, takže 
radšej neurobí nič, aby nespravil nesprávne rozhodnutie a vystavil sa prípadnému pokarhaniu.  
Iné pracovné psy, trénované na poslušnosť, nemusia mať vysokú iniciatívu, pretože nasledujú 
prísne pravidlá a pracujú v pozícii pri nohe. Vodiaci pes však veľmi často potrebuje využívať svoju 
iniciatívu, aby si mohol dať rady so zložitosťou jeho práce, napr. vo veľmi rušných uliciach mesta, 
najmä, ak na nich prebiehajú stavebné práce. Niekedy pes musí vykonať úlohu bez vydania povelu. 
Niekedy pes musí odmietnuť poslúchnuť povel, pretože by mohlo byť nebezpečné ho splniť, napr. 
povel vpred, keď chodník opravujú alebo sa približuje auto. Správna tréningová metóda trénera, 
napomáha k rozvoju  iniciatívy psa. 
Ľahostajnosť ku psom  je posudzovaná v rámci schopnosti psa, sústrediť sa na prácu. Aj keď má 
pes pomerne dobrú schopnosť sústrediť sa, v prítomnosti iných psov sa jeho sústredenosť môže 
výrazne znížiť a pes bude nadmerne rozptýlený.  
Psi sa prirodzene zaujímajú o iných psov, pretože pes je spoločenský druh. V podstate by bolo 
neprirodzené, ak by pes vôbec nejavil záujem o iných psov. Tréner musí analyzovať to, do akej 
miery je pes rozptyľovaný psami, pamätajúc na spoľahlivosť psa pri práci. Je potrebné myslieť na 
fakt, že tréner dokáže psa ovplyvniť, aby sa pri vizuálnom kontakte s iným psom, správal správne. 
Zrakovo postihnutá osoba nemôže, a preto musí byť záujem  vodiaceho psa o iných  psov na takej 
úrovni a pes mal takú mieru sebakontroly, že bude v tomto ohľade spoľahlivý.    
Rozptýliteľnosť psami by mala byť minimálna a ľahko kontrolovateľná. Táto charakteristika nie je 
natoľko dôležitá u domácich psov, ale u vodiaceho psa je to kritický aspekt hodnotenia a výberu. 
Ak sa vysoká rozptýliteľnosť psami spojí s inými negatívnymi atribútmi, ako nízka citlivosť tela, 
vysoká miera vzrušivosti, je takýto pes automaticky vyradený, resp. nezaradený do tréningu. 
Rovnaká filozofia a pravidlá, platia pri posudzovaní ľahostajnosti voči mačkám.   
Ľahostajnosť k potrave je hodnotená ako reakcia psa na potravu v prostredí, teda nie potravu, 
podávanú v miske pri kŕmení. Záujem o potravu siaha od mierneho záujmu po silné priťahovanie na 
vodidle, alebo cielené vyhľadávanie zdroja nosom. Vodiaci pes nesmie žobrať, kradnúť potravu 
alebo očakávať maškrty, opäť najmä s dôrazom na absenciu zraku budúceho majiteľa.  
Labradorské retrívery sú špeciálne ľahko rozptýliteľné potravou a ich majiteľom sa neodporúča  
umožniť voľný pohyb psa bez náhubku.   
Mentálna zrelosť psa-dospelosť je dôležitým kritériom na zahájenie tréningu psa. Rozdiely medzi 
správaním šteniatka a dospelého psa sú  zjavné pri každom pozorovaní. Mladé šteňa prirodzene 
nebude zameriavať pozornosť iba na jednu osobu, je neustále rozptýlené, jeho pozornosť je veľmi 
krátka, nedokáže ovládnuť svoje správanie a nedokáže posúdiť následky svojho konania. Ako sa 
pes vyvíja a prechádza do dospelosti, jeho aktivita by mala začať  byť menej náhodná, malo by byť 
menej rozrušené z každého podnetu a menej nekriticky priateľské. Tiež sa s príchodom dospelosti 
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stáva opatrnejším a schopným potlačiť zamýšľanú činnosť. Rozvíja sa schopnosť sústredenia. 
Proces dospievania sa líši u rôznych rás. Ak pes prejavuje určitú nedospelosť, ale inak je povahovo 
vyrovnaný, vráti sa do výchovy, aby dospel. 
Stabilita psa-konzistentné správanie je pri výcviku vodiaceho psa veľmi dôležité, pretože v prípade, 
ak by sa správanie psa zo dňa na deň menilo, tréner by mal problémy vytvoriť program tréningu. Ak 
by bola osobnosť psa nestabilná, potom by bol ako pracovný pes nespoľahlivý a nemohol by 
prevziať zodpovednosť vodiaceho psa. Konzistentné správanie je možné definovať tak, že 
posudzovaný pes sa správa za podobných okolnosti, alebo v podobných prostrediach, podobne 
a nevykazuje extrémne veľké a nepredvídateľné zmeny v správaní.  
 
Proces hodnotenia je zdokumentovaný a v prípade potreby, je možné realizovať hodnotenie 
opakovane, za účelom vyhodnotenia progresu alebo stagnácie. Cieľom hodnotenia psa, je získanie 
komplexného prehľadu o povahe, temperamente, reakciách a prejavoch psa, ktorý má absolvovať 
tréning pre vodiace psy. 
 
Vypracovanie swot analýzy 
Informácie, získané z hodnotenia, môžu byť použité ako podklad pre vypracovanie swot analýzy, 
ktorá definuje  slabé a silné stránky psa a rovnako aj príležitosti a hrozby, ktoré by mohli negatívne 
vplývať na priebeh tréningu alebo prácu vodiaceho psa. Pod pojem silné stránky psa, spadajú 
najvýraznejšie pozitíva psa, v súvislosti s jeho pracovným zaradením. Môžu to byť vlastnosti psa, 
ktoré sú vysoko preferované, alebo sú určitým bonusom, ale taktiež môžu vyjadrovať preferovaný 
spôsob správania, alebo preferované zručnosti a podobne. Slabé stránky psa vyjadrujú zníženie 
kvality alebo absenciu požadovaného správania alebo zručnosti, alebo naopak prítomnosť 
nežiadúcej vlastnosti alebo správania. Silné a slabé stránky sa týkajú osobných pozitív a negatív 
psa. Príležitosti naznačujú, ako je možné využiť to, čo pes ponúka, čo je možné s jeho pomocou 
dosiahnuť, aké výhody môžu vyplynúť so spolupráce a podobne. Hrozby zas naznačujú skutočnosti, 
ktoré môžu negatívne ovplyvniť prácu psa, jeho správanie či výkon a to vplyvom vonkajších 
podnetov.  
Swot analýza psa pred tréningom slúži na nastavenie metód a priebehu výcviku a swot analýza 
vodiaceho psa po ukončení tréningu slúži na výber kompatibilnej dvojice, pretože rovnako sa 
definujú aj u budúceho majiteľa psa slabé a silné stránky, príležitosti a hrozby. 
 
Etológia psa 
Etológia je vedný odbor, ktorý skúma vrodené a naučené správanie všetkých jednotlivých 
živočíchov. Psy, podobne ako všetky žijúce tvory na zemi majú vzorce správania typické pre ich 
druh. Znalosti etológie sú pre trénera kľúčové z hľadiska porozumenia správaniu psa v rôznych 
situáciách. Pod pojem etológia psa, je okrem iného zahrnuté aj: 
 
- spôsob komunikácie psa,  
- kognitívne schopnosti psa 
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- spôsob učenia a pamäť psa 
 
Výcvikové metódy 
Výcvikové metódy trénera priamo ovplyvňujú úspech alebo neúspech procesu výcviku. Je to často  
diskutovaná téma a niet pochýb, že pozitívne podmieňovanie je úspešnejšie ako metódy založené 
na treste. Pozitívne metódy pri tréningu, by nemali znamenať, že tréner bude trénovaného psa 
uplácať maškrtami a taktiež neznamená, že nie je potrebné riešiť „konflikty“ so psom, ak k nim 
príde. Často spomínané metódy pozitívneho a negatívneho podmieňovania a pozitívneho 
a negatívneho trestu nenapĺňajú podstatu slova „negatívne“ vo všeobecne zaužívanom význame 
a jeho význam je v tejto terminológii iný. Zjednodušene povedané, pozitívne posilnenie určitého  
správania nastáva vtedy, ak je pes po správnom správaní motivovaný-odmenený, aby takéto 
správanie opakoval. Negatívne posilnenie určitého správania nastáva, ak umožníme psovi, vyhnúť 
sa neželanej situácii, alebo ho neželaného stavu zbavíme.  
Pozitívny trest znamená, pridať určitú reakciu, ktorú pes nemá rád ako odpoveď na neželané 
správanie. 
Negatívny trest zas pre laika, možno nelogicky, znamená odobratie niečoho, čo pes chce alebo má 
rád. V tejto terminológii neznamenajú označenia pozitívny a negatívny, niečo dobré alebo zlé. Ide  o 
vyjadrenie matematických znamienok, kedy pri označení pozitívny niečo pridávame a pri označení 
negatívny zas odoberáme. Ako označovače požadovaného správania sú používané: 
 
verbálna pochvala 
odmena 
používanie klikera 
 
Oblasti tréningu (poslušnost, správanie, špeciálne cviky) 
Výcvik vodiaceho psa je komplexný a preto jeho náplňou, nie sú výhradne špeciálne cviky, určené 
na vodenie osoby so zrakovým postihnutím. Pri výcviku vodiaceho psa definujeme tri oblasti, ktorým 
sa tréner musí  pri výcviku venovať a ktoré sú pri skúške vodiaceho psa, hodnotené. Sú to: 
 
- špeciálne cviky 
- formálna poslušnosť 
- celkové správanie psa 
 
Skupina špeciálnych cvikov je využívaná priamo na „vodenie“ osoby so zrakovým postihnutím. 
Patria sem cviky na dodržanie priameho smeru, alebo zmenu smeru pohybu, cviky, pri ktorých pes  
zastavením „označí“ prekážku, ktorú nie je možné obísť, vyhľadávacie cviky, pri ktorých pes na 
pokyn vyhľadá požadovaný objekt, ako dvere, schody, zastávku, priechod pre chodcov, ale aj  rôzne 
druhy tlačidiel, bankomat a podobne. Formálna poslušnosť, je skupina cvikov, používaných pri 
každom štandardnom výcviku poslušnosti, a ktoré majú praktický význam. Celkové správanie 
vodiaceho psa, nepatrí do žiadnej z uvedených oblastí a jeho cieľom, nie je vykonávanie 



               
 

 
 

 
 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk 
16 

 

konkrétnych cvikov. Celkové správanie psa je výsledkom kombinácie pôsobenia človeka na psa 
počas výchovy, kvalitnej socializácie, výcviku aj pochopenia svojej  úlohy. Vodiaci pes sa má stať 
pomocníkom a partnerom osobe so zrakovým postihnutím a z tohto dôvodu sú na jeho správanie 
kladené veľmi vysoké požiadavky a tréner sa musí venovať všetkým trom definovaným oblastiam. 
 
Manažovanie stresu psa 
Aj pri predpoklade kvalitnej socializácie a výchovy, je prechod psa do fázy výcviku, pomerne 
náročný. Pes prichádza o svoju rodinu, rituály, zvyky, istoty a prostredie ktoré mal počas obdobia 
výchovy a musí sa na zmenu adaptovať. Reakciou psa na tieto zmeny môže byť stres, ktorý môže 
byť súčasťou adaptívnej reakcie na zmeny. Následne prichádza pre psa náročné obdobie výcviku, 
ktoré každý pes zvláda inak. Výcvik kladie na psa  určité nároky a požiadavky, preto je nevyhnutné, 
aby tréner presne vedel v akom emočnom rozpoložení sa pes nachádza, akú úroveň stresu pes 
vykazuje a čo je jeho pôvodom. Určitá dávka stresu, je pri tréningu psa potrebná, definujeme ho 
ako pozitívny stres a je označovaný aj ako eustres. Pozitívny stres sa spája s prežívaním alebo 
očakávaním nejakej pozitívnej udalosti. Stimuluje psa k lepšiemu výkonu, zvyšuje jeho pozornosť, 
pes sa stáva kreatívnym a ľahšie dosahuje cieľ. Opakom pozitívneho stresu, je stres negatívny, 
ktorý je označovaný ako distres. Negatívny stres môže pes prežívať pri prílišnom nátlaku pri 
tréningoch, nepochopení úlohy, príliš rýchlom tempe výcviku-pes nepochopil požiadavky, 
nadmernom počte úloh, nadmernej fyzickej záťaži a podobne. Uvedené menovatele, sú pre psa 
nepriaznivé a spravidla vyvoláva u psa viditeľnú emocionálnu odozvu.  Ak je stres veľký alebo trvá 
pridlho, môžu byť reakcie psa neadekvátne a objaviť sa môžu patologické správanie alebo 
chorobné procesy. Úzkosť, ktorou sa u psa popisuje charakteristický emočný stav, je vlastne 
synonymom stresu.  
Úzkosť je emocionálny stav spôsobený tým, že je zviera vystavené situáciám, ktoré považuje buď za 
nebezpečné, nevie čo má očakávať, vývoj situácie je pre psa nepredvídateľný alebo je vývoj situácie  
nezlučiteľný s jeho prirodzeným správaním. S každým stavom negatívneho stresu a následným 
správaním psa, sa nervové dráhy spojené s aktivitou zosilnia, čím podporia nežiaduci vzorec 
správania. Extrémna  úzkosť môže vyústiť do zmeny  emocionálneho aj fyziologického stavu. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné aby tréner mal potrebné zručnosti, identifikovať nepriaznivý emočný stav psa 
a manažoval prácu so psom tak, aby pes nepodliehal negatívnemu stresu.  
  
Fázy špeciálneho tréningu vodiaceho psa 
Tréner vodiaceho psa trénuje v troch etapách: 
1. NAVIDIACO, táto fáza tréningu je vykonávaná ako postupné „učenie“ každej zručnosti. Režim 
„navidiaco“ znamená, že tréner pracuje so psom s plnou zrakovou kontrolou. Tréner psa  oboznámi 
s cvikom a postupne cvik precvičuje až do jeho úplného pochopenia. Vo fáze, kedy je zrejmé, že pes 
cvik pochopil, tréner znižuje úroveň podpory, postupne až k samostatnému vykonaniu cviku. 
Nedostatočné upevnenie cvikov v tomto režime, vedie v ďalšej fáze k preťaženiu psa. Ak pes 
neovláda cviky celkom samostatne a so zrakovou kontrolou trénera, nie je možné prejsť do ďalšej 
fázy, bez navyšovania stresu psa. Stres vždy u psa spomaľuje alebo celkom znemožňuje učenie.    
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2. NAVIDIACO AKO NASLEPO, ak pes vykonáva vo fáze “navidiaco“, cviky samostatne, prechádza 
tréner do fázy „navidiaco ako naslepo“. Tento režim znamená, že tréner pracuje so psom s plnou 
zrakovou kontrolou, ale psovi simuluje stratu zraku a aj správanie a pohyby trénera evokujú stratu 
zraku. Práca psa už sa približuje ku konečnej úlohe, kedy bude pes vodiť, ale tréner má, simuláciou 
možnosť, kontrolovať zrakom výkon psa a upraviť ďalšie tréningy podľa potreby. Tréner musí 
simuláciu straty zraku vykonávať veľmi presvedčivo a taktiež je v tejto fáze potrebné, aby tréner 
simuloval takzvané „bezradné“ situácie, kedy simuluje, že naozaj nevie ako v danom momente 
pokračovať a nechá riešenie situácie na psovi.   
Táto fáza je prípravou na skutočné situácie a schopnosť psa, ich riešiť. V prípade, že tréner túto 
fázu nevedie správne, pes nebude schopný vyriešiť prípadné sporné situácie, nebude mať pri ich 
riešení dostatočné sebavedomie a opäť bude zažívať neprimeranú mieru stresu. 
3. NASLEPO, posledná fáza tréningu, ktorá sa reálne precvičuje s vylúčením zraku trénera a tréner 
má nasadené nepriehľadné okuliare. Pri tomto type tréningov, má tréner asistenta, ktorý ho 
naviguje a psovod následne povely sprostredkuje psovi. Pre úspešný tréning vodiaceho psa je 
nevyhnutný holistický prístup, aby pes svoju úlohu pochopil.  
Táto fáza je prípravou na reálny život s nevidiacim človek a pes musí zvládnuť všetky situácie, 
s ktorými sa stretne. Ak nie je schopný situácie vyriešiť, je potrebné výcvik predĺžiť, analyzovať 
dôvod pre ktorý nemá pes potrebné zručnosti a problém tréningom odstrániť.  
Každá fáza je veľmi dôležitá a postupu do ďalšej fázy musí predchádzať plné porozumenie 
predchádzajúcej fáze výcviku, pochopenie a samostatná práca psa. Ak je niektorá fáza trénovaná 
nedostatočný čas, alebo pes nepochopil, čo ako a prečo má vykonať, vo vyššej fáze sa takmer 
okamžite prejaví stres.  
 
Hodnotenia výkonu psa a posúdenie dosiahnutej úrovne 
Počas tréningu vodiaceho psa, je potrebné, aby tréner vedel posúdiť úroveň zručností psa a to od 
počiatku tréningu až do konca. Zostavený plán tréningu je pomôcka, ktorá definuje zručnosti psa 
v určitom období. Je preto nutné, aby tréner dodržiaval plán výcviku a zároveň hodnotil psa vo 
všetkých atribútoch, ako je jeho napredovanie, jeho dosiahnuté zručnosti určené pre konkrétne 
obdobie, spôsob učenia, celkové správanie, úroveň stresu, regeneračnú schopnosť, reakciu na 
environmentálne podnety a podobne. Formulár, Mesačná správa tréningu vodiaceho psa,  
vytvorený na tieto účely, je súčasťou materiálu Štandardy pre zručnosti trénera a tvorí Prílohu č. 1. 
Rovnakú hodnotiacu správu, vyplní tréner senior, ktorý je supervízorom trénerovi juniorovi.  
Cieľom hodnotenia trénera na formulári Mesačná správa tréningu vodiaceho psa je posúdenie 
vyššie uvedených atribútov. Cieľom hodnotenia supervízora je posúdenie trénera a jeho 
hodnotenia. Bodové rozdiely za daný prvok od trénera a supervízora, by nemali presiahnuť rozdiel 
jedného bodu.  
 
Komunikácia so psom (energia, gestika, mimika, hlas..) 
V súvislosti s tréningom vodiacich psov, sú znalosti reči tela psa a porozumenie psa trénerovi, 
nevyhnutné. Tréner musí vedieť  reagovať na potreby psa a jeho pocity a nastaviť správne tempo 
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a požiadavky pri jednotlivých prvkoch výcviku. Pes musí svojmu trénerovi dôverovať  a rozumieť, 
aké informácie mu tréner chce sprostredkovať. Pre dosiahnutie efektívneho učenia psa, je  
potrebné mať vedomosti o schopnostiach psa učiť sa, spôsoboch akými sa učí a jeho pamäti, ktorá 
sa od ľudskej výrazne odlišuje. 
Znalosti reči tela psa  sú taktiež kľúčové v oblasti posudzovania psa a ich znalosti umožňujú 
trénerovi  posúdiť  povahu, temperament,  mentálne schopnosti a  pracovný potenciál psa.  
 
Sekvenčné tréningy 
Tréningy vodiacich psov majú rôznu dĺžku, rôznu formu, rôznu intenzitu a sú závislé na mnohých 
faktoroch. Tréningy nemajú byť realizované spontánne, ich obsah má byť plánovaný a v súlade 
s plánom výcviku. Tréningy majú taktiež rôzne zameranie ako napríklad zlepšenie sústredenia 
u psa, zlepšenie fyzickej kondície a vytrvalosti, zlepšenie ťahu psa vo vodiči a podobne. Jedným 
z typov tréningov, zameraných na zlepšenie motivácie psa, je sekvenčný tréning, ktorý je veľmi 
účinným nástrojom pri stagnácii alebo demotivácii psa. Sekvenčný tréning sa od štandardného 
tréningu líši najmä tým, že je zameraný na jednu konkrétnu činnosť psa pri jednom tréningu 
a požadovaná činnosť, sa už nespája s ďalšími cvikmi a to ani v prípade, že ich pes už ovláda.  
Dĺžka tréningov je veľmi krátka, alebo sú medzi  precvičovaní konkrétneho prvku časté prestávky.  
 
Základné znalosti o problematike zrakového postihnutia 
Tréner vodiacich psov trénuje psa, ktorého bude využívať osoba so zrakovým postihnutím, preto  je 
potrebné, aby mal znalosti o možnostiach a spôsobe pohybu osoby so zrakovým postihnutím. 
Taktiež je nevyhnutné, aby tréner zohľadnil používanie, prípadne nepoužívanie bielej palice pri 
mobilite osoby so zrakovým postihnutím a typ preferovanej palice, prípadne kombinované 
postihnutie.  
 
Výstroj vodiaceho psa 
Pri výcviku vodiaceho psa sú používané klasické kynologické pomôcky, ktorými sú obojok, vodidlo, 
náhubok, ale používané sú taktiež  špeciálne pomôcky, ako postroj pre vodiaceho psa s vodičom, 
ktorý je nástrojom na vedenie nevidiacej osoby. Postroj vodiaceho psa je pripevnený na telo psa 
a pre komfortnú prácu psa je dôležité, aby boli jednotlivé časti postroja v správnej pozícii. Ide najmä 
o pozíciu tzv. prsného a brušného remeňa. Ak je jeden z týchto remeňov v nesprávnej pozícii, 
chôdza je pre psa nekomfortná, tlačí na dýchacie cesty alebo na podpazušie psa.    
       
Starostlivosť o psa  
Starostlivosť o psa, znamená pre trénera rutinné alebo každodenné úkony ako kontrola povrchu 
tela psa a všetkých telesných otvorov, starostlivosť o srsť a prípadné úkony pre zlepšenie 
zdravotného stavu psa. Tréner vodiacich psov má mať znalosti o bežných chorobách a ich 
príznakoch a taktiež o chorobách a ich príznakoch, ktoré sú špecifické pre rasu psov, akej je 
potenciálny vodiaci pes. Má mať znalosti o očkovaniach a očkovacích schémach. Tréner má mať 
poznatky o zdravotných limitoch psa, s ktorým pracuje, o podmienkach, ktoré je potrebné 
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zo zdravotného hľadiska zohľadniť pri tréningu psa a taktiež o možnostiach zabezpečenia pomoci 
psovi v prípade núdze. Pod pojem starostlivosť o psa, je zahrnuté zabezpečenie psychohygieny pre 
psa, teda prechádzok mimo  tréningov. 
 
5. SKÚŠKA  VODIACEHO PSA 
 
Po úspešnom absolvovaní všetkých tréningových procesov a fáz, absolvuje tréner so svojim 
zverencom preskúšanie, ktoré definitívne preverí schopnosť psa, bezpečne viesť nevidiacu osobu 
a riešiť rôzne situácie. Tréner skúšku absolvuje v nepriehľadných okuliaroch. Pes bude mať na  
určitých úsekoch trasy nasadený náhubok. (Náhubok je nasadzovaný výhradne z dôvodu 
preverenia či bol realizovaný výcvik nosenia náhubku. Vodiace psy majú zákonnú výnimku a sú 
oslobodené od povinnosti nosiť náhubok. Pre ochranu zdravia psa je však na určitých plochách či 
územiach nevyhnutné aby mal náhubok nasadený z dôvodu kombinácie veľkej chuti do jedla pri 
rase Labrador a absencie zraku psovoda.) 
Skúška sa skladá z troch častí: 
 
1. skúška cvikov formálnej poslušnosti 
2. skúška cvikov potrebných k vodeniu nevidiacich na naučenej trase 
3. skúška cvikov potrebných k vodeniu nevidiacich v neznámom prostredí 

 
1. Skúška cvikov poslušnosti sa realizuje  vo vhodnom prostredí, nie na trávnatom povrchu 
2. Skúška cvikov potrebných k vodeniu nevidiacich na naučenej trase prebieha v prostredí, v 

ktorom sa vyskytuje čo najviac situácii, s ktorými sa vodiaci pes v praxi stretáva.  Naučená trasa 
je štandardne používaná niekoľko rokov a nezáleží na skutočnosti, že ju pes dokáže absolvovať 
naspamäť.  Skúšajúci nezasahuje do priebehu  skúšky ani do výkonu psa.  

3. Skúška cvikov potrebných k vodeniu nevidiacich v neznámom prostredí je realizovaná náhodne 
a jej smer a priebeh určí skúšajúci. Tréner s trasou nie je vopred oboznámený a skúšajúci sa 
podľa priebehu skúšky a výkonu psa, môže rozhodovať spontánne. Tréner musí plniť 
požiadavky skúšajúceho, ktorý preveruje cviky predpísané výcvikovým poriadkom pre výcvik 
vodiacich psov. Skúšajúci má právo preveriť, či pes ovláda každý cvik predpísaný výcvikovým 
poriadkom pre výcvik vodiacich psov, aj keď' každý cvik bodovo nehodnotí. Taktiež môže 
skúšajúci predpísané cviky preskúšať opakovane.  

 
Všetky cviky poslušnosti sa rovnako ako ostatné časti skúšky realizujú v nepriehľadných 
okuliaroch.  
Po ukončení skúšky skúšajúci vyhodnotí prácu psa a oznámi výsledok. Ten vznikne na základe 
súčtu bodov pridelených jednotlivým cvikom. Keď pes nie je  uznaný spôsobilým, skúšajúci, ktorým 
môže byť aj supervízor trénera,  odporučí za akú dobu môže pes opäť absolvovať skúšku a uvedie 
cviky, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. 
Skúška sa prerušuje a pes je ohodnotený ako nespôsobilý ak: 
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- nie je možné psa privolať 
- urobí viac ako 3 x hrubú chybu pri označovaní konca chodníkov a vstúpi do jazdnej dráhy 
- urobí hrubú chybu pri vodení, ktorou môže zaviniť vážne zranenie psovoda. 

ZOZNAM DOPORUČOVANÝCH CVIKOV PRE VÝCVIK VODIACICH PSOV 
Tréner vodiacich psov musí mať znalosti o všetkých cvikoch ako: 
- privolanie psa z pohybu navoľno 
- pohyb psa pri nohe psovoda 
- obraty na mieste 
- polohy psa - sadni! ľahni! vstaň! 
- prinášanie predmetov 
- zaujatie miesta v miestnosti 
- odloženie psa 
- uvoľnenie psa                 
- zahájenie chôdze 
- zrýchlenie chôdze 
- spomalenie chôdze 
- prerušenie chôdze 
- odbočovanie doprava 
- odbočovanie doľava 
- pohyb psa v priamom smere 
- vracanie sa späť 
- ľahostajnosť k rušivým vplyvom 
- pravidelnosť chodu psa 
- udržiavanie smeru 
- osvojovanie si trasy 
- označovanie chodníkov 
- vyhýbanie sa prekážkam na pravej strane 
- vyhýbanie sa prekážkam na ľavej strane 
- vyhýbanie sa pohyblivým prekážkam 
- označenie vysokých, nízkych a povrchových prekážok 
- prevádzanie cez vozovku 
- chôdza na pravom kraji vozovky, vedľa ktorej sa nenachádza chodník - chôdza na ľavom kraji 

vozovky, vedľa ktorej sa nenachádza chodník 
- vyhľadanie chodníka 
- vyhľadanie dverí 
- vyhľadanie schodov 
- vyhľadanie  zebry 
- vyhľadanie  zastávky 
- vyhľadanie zariadení na ovládanie svetelnej signalizácie pre chodcov 
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- vyhľadanie okraja chodníka 
- vyvedenie z neprehľadnej situácie 
- návrat domov 
- nástup a výstup z dopravných prostriedkov 
- vyhľadanie a jazda na eskalátoroch 
- jazda výťahom 
 
6. VÝBER KOMPATIBILNEJ DVOJICE (OSOBA SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 

A VODIACI PES) 
 
Podľa typu a veľkosti subjektu, ktorý je dodávateľom vodiacich psov, môžu byť kompetencie pri 
jednotlivých pracovných úlohách rozdelené alebo naopak kumulované. Osobou, ktorá je 
zodpovedná za výber kompatibilnej dvojice, môže byť  inštruktor mobility s vodiacim psom, alebo 
tréner vodiacich psov, alebo inštruktor mobility, ktorý je zároveň aj trénerom. Z tohto dôvodu je 
jednou z kľúčových zručností trénera výber kompatibilnej dvojice človek a vodiaci pes. Doba výcviku 
vodiaceho psa je pomerne dlhá, jej dĺžka je 6 až 8 mesiacov a z tohto dôvodu je tréner tou 
najkompetentnejšou osobou pri posúdení trénovaného psa. Pred zahájením výcviku tréner 
vypracuje swot analýzu psa, aby definoval jeho fyzický aj mentálny potenciál pre výcvik, kľúčové 
pozitívne aj negatívne vlastnosti, prípadné zlozvyky a podobne. Podrobnejšie informácie sú 
uvedené v tomto materiály, v bode 4., Zručnosti pre trénera vodiacich psov, časť Vypracovanie swot 
analýzy. Podľa rovnakej metodiky je vypracovaná swot analýza taktiež po ukončené výcviku. 
V tomto prípade je jej cieľom, definovať výcvikom stabilizované povahové vlastnosti a temperament 
psa, v súvislosti s potrebami budúceho majiteľa psa.  
Rovnako je vypracovaná swot analýza aj pre žiadateľa o psa s kľúčovými prvkami v súvislosti 
s temperamentom a povahovými vlastnosťami. Posúdené slabé a silné stránky psa a budúceho 
majiteľa, musia vykazovať takú kompatibilitu, aby prípadné nedostatky človeka, dokázal pes 
kompenzovať, alebo aby ich dokázal akceptovať bez problémov. Rovnako musí  budúci majiteľ, mať 
schopnosť zvládnuť prípadné nedostatky psa a vedieť ho podľa potreby podporiť, vykonať korekciu, 
kontrolovať jeho výkon a dávať psovi zrozumiteľnú spätnú väzbu. Ako konkrétne príklady 
nekompatibility je možné uviesť príklad: Človek s nízkou iniciatívou, úzkostlivou povahou a veľkou 
mierou nerozhodnosti, nemôže mať psa s rovnakými vlastnosťami. Nedokázal by psa dostatočne 
motivovať k požadovanému výkonu. V uvedenom prípade, človek aj pes potrebujú aby mal druhý 
člen tímu schopnosť  samostatne sa rozhodnúť a iniciatívne požadované prvky vykonávať, aby sa 
prípadná úzkosť neutralizovala a nezvyšoval sa stres. V tomto prípade by bolo potrebné aby 
k uvedeným vlastnostiam človeka bol vybraný pes, ktorý má vyššiu dávku samostatnosti 
v rozhodovaní, je dostatočne iniciatívny a vyrovnaný. Naopak, k uvedeným vlastnostiam človeka by 
nebol vhodný pes s nadmernou dávkou samostatného rozhodovania a dominantnou povahou. Psa, 
s takýmito  vlastnosťami, by človek s opačnými vlastnosťami, nebol schopný manažovať.  
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Prvky, ktoré by pri posudzovaní mali byť zhodné, sú: rýchlosť chôdze, dĺžka kroku, požiadavky na 
dĺžku práce (časový údaj alebo údaj o prejdenej vzdialenosti), typ osobnosti a nároky na aktivity 
mimo vodenia. 
 
7. ODOVZDANIE VODIACEHO PSA OSOBE SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 
 
Priebeh odovzdávania vodiaceho psa je proces, pri ktorom sa nový majiteľ vodiaceho psa učí, ako 
so psom komunikovať, ako sa o psa starať a ako využívať zručnosti psa. Výukový proces prebieha 
v podmienkach SR, vždy v mieste bydliska klienta, teda tam, kde sa klient bude so svojim psom 
pohybovať. Nie je samozrejmé, že pes, hoci kvalitne vycvičený, bude automaticky aplikovať svoje 
zručnosti aj u nového majiteľa. Taktiež nie je relevantné, ak už má budúci majiteľ skúsenosti 
s vodiacim psom, prípadne má aj svojho vlastného psa. Proces odovzdávania je štandardný 
a aplikuje sa aj v prípade, kedy majiteľ už s jedným alebo viacerými vodiacimi psami pracoval. 
V takomto prípade je možné, venovať kratší čas niektorým teoretickým oblastiam, ako napríklad  
oblasti  starostlivosti o psa, používaniu postroja a vodiča pre psa ale samotná práca so psom na 
požadovaných trasách, vzájomná komunikácia a spolupráca, musia byť zachované v plnej miere.  
Je dôležité dôrazne upozorniť každého majiteľa, že správanie aj pracovný výkon psa, sú vždy závislé 
od majiteľa psa, nie od psa a osoba so zrakovým postihnutím, ktorá sa stane majiteľom vodiaceho 
psa, sa tak stáva jeho doživotným trénerom. V opačnom prípade, teda v prípade, že majiteľ nebude 
zručnosti psa precvičovať a udržiavať, prípadne učiť nové,  bude sa úroveň zručností psa, postupne 
znižovať.   
Štandardný postup pri odovzdávaní vodiaceho psa: 
1. Vzájomné zoznámenie klienta a psa 
2. Oboznámenie trénera  s trasami, po ktorých sa klient pohybuje alebo sa bude pohybovať  
3. Oboznámenie klienta s podmienkami odovzdávania (potreba redukovania pracovných 
povinností, spoločenského života,  rodinných osláv, zapojenie najbližšieho okolia do diskusie 
o pravidlách používania vodiaceho psa a podobne) 
4. Oboznámenie klienta s plánovaným obsahom odovzdávania a časovým harmonogramom 
v oblasti teórie aj praxe  
4. Vytvorenie individuálneho plánu odovzdávania (všeobecný plán odovzdávania je určený) 
5. Teória o starostlivosti o psa, zdravotných aspektoch, rutinných denných kontrolách, možnostiach 
hry, mentálneho zamestnania, vhodnej potravy, budovaní vzájomného vzťahu, informácie o povahe 
psa, pracovných pomôckach, etológii a pravidlách komunikácie so psom, používaných pokynoch,  
6. Praktické nácviky na trasách bez psa 
7. Formálna poslušnosť 
8. Vodenie so psom (plná podpora inštruktora so psom na vodidle, bez vodidla, rôzna vzdialenosť 
inštruktora od dvojice, samostatná práca dvojice) 
9. Manažovanie správania mimo vodenia 
10. Poskytovanie zrozumiteľnej spätnej väzby psovi 
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Postup pri odovzdávaní, nie je možné chápať, ako postupný proces v poradí, ako je definovaný 
v bodoch, uvedených vyššie. Postup pri odovzdávaní má iba ambíciu, zadefinovať všetky  prvky, s 
ktorými tréner s klientom pracujú, na základe informácií, individuálneho plánu, schopností 
a možností klienta a prostredia.  
 
Doba odovzdávania je v podmienkach SR zvyčajne 7 dní. Vymedzený čas je limitovaný 
financovaním vodiacich psov v SR, a nie je postačujúci z pohľadu aklimatizácie klienta a psa na 
novú situáciu a ich schopnosť zvládnuť veľké množstvo informácií ale aj praktických cvičení. 
Uvedený čas je možno rozdeliť ľubovoľne, podľa potrieb klienta a posúdenia trénera. V prípadoch, 
kedy si situácia vyžaduje opätovnú prítomnosť trénera aj po čase, vyhradenom na odovzdávanie, je 
samozrejmé, že dodávateľ poskytne klientovi so psom, v tomto smere,  podporu až do vyriešenia 
prípadných problémov. 
 
Následná starostlivosť o nový tím, pozostáva z pravidelných návštev, prípadne z výnimočných 
návštev trénera, v mieste bydliska majiteľa vodiaceho psa. Pravidelné návštevy sú realizované 
minimálne 1x do roka v rámci rekondičných pobytov členov komunity používateľov vodiacich psov. 
V rámci pobytu, tréner zhodnotí prácu tímov, zhodnotí starostlivosť o psov a ich zdravotný stav 
a podľa potreby poskytne majiteľom psov tipy na zlepšenie. Rekondičné pobyty sa realizujú 
v cudzom prostredí, ktoré preverí spoluprácu psovoda a psa, mimo ich každodennej rutiny, kedy si 
pes všetky cesty pamätá. Pravidelné návštevy sú rutinným preverením úrovne zručností psa 
a vzájomnej spolupráce nevidiaceho so psom. Taktiež je v rámci rutinných stretnutí zhodnotený 
celkový stav psa a v prípade nedostatočných pracovných zručností, sú prekonzultované možnosti 
zlepšenia zisteného stavu. V prípade vysokého veku je konzultovaná možnosť ukončenia aktívnej 
služby psa a jeho odchod do dôchodku. 
 
8. ZÁVER 
 
Materiál Zručnosti pre trénera vodiacich psov má ambíciu deklarovať a vysvetliť súvislosti medzi 
kvalitou vodiaceho psa a zručnosťami trénera vodiacich psov. Z materiálu bezpodmienečne vyplýva, 
že úloha vodiaceho psa je komplexná a pre psa neprirodzená úloha, pretože pes pri vodení 
nepoužíva žiadnu vrodenú vlohu, ako je to u ostatných typov špeciálnej práce. Napríklad psi, ktorí 
pracujú ako záchranári, používajú pri práci svoju prirodzenú vlohu, dobrý čuch. Rovnako je to aj 
u psov, ktorí pracujú pri objasňovaní  trestných činov a vyhľadávajú ľudské pozostatky alebo rôzne 
návykové látky. Psy, používané pri obrane osôb a majetku, používajú svoj prirodzený inštinkt, ktorý 
je pre danú rasu typický a cenený. Vrodenú vlohu, ktorá je využívaná, môžeme nájsť pri každej 
špeciálnej práci psa, či už v civilných alebo štátnych službách. Vodiaci pes je výnimkou z tohto 
pravidla a nemá vo svojom genóme žiadnu vlohu pre vodenie. 
Pre porovnanie procesov edukácie trénera vodiacich psov a samotného  vodiaceho psa, je možné 
uviesť nasledovné: 
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Výcvik vodiaceho psa trvá 6 až 8 mesiacov, výcvik trénera pre túto úlohu, trvá minimálne 3 roky. 
Prvý rok pracuje tréner junior s plnou podporou trénera seniora a pod jeho dohľadom. Výcvik 
trénera juniora prebieha tak, že tréner senior pripravuje a učí psa,  a tréner junior naučené cviky so 
psom precvičuje. Nové úlohy učí psa výhradne tréner senior. Minimálny počet vycvičených psov 
v tejto fáze sú dva psy. Druhý rok je ďalšou fázou, pri ktorej tréner junior trénovaného psa učí sám, 
s podporou a pomocou trénera seniora. Podpora trénera seniora je v tejto fáze postupne 
redukovaná a poskytuje viac priestoru pre samostatnú prácu trénera juniora. Tréner senior ako 
supervízor zabezpečuje v tejto fáze, aby práca trénera juniora so psom dosahovala požadovanú 
úroveň. 
Minimálny počet psov vycvičených v tejto fáze sú opäť dva. Poslednou fázou je samostatná práca 
trénera juniora s dohľadom trénera seniora a v poslednej fáze tréner junior samostatne pripraví 
opäť minimálne dvoch psov. Celková počet psov, pripravených týmto procesom trénerom juniorom 
do praxe, je minimálne šesť.  
 
V radoch odbornej verejnosti je všeobecne známe, že zručnosti trénera pre výcvik vodiaceho psa sú 
kľúčovým faktorom pre úspešný výcvik vodiaceho psa. Zručnosti trénera tak priamo ovplyvňujú 
nielen kvalitu výcviku vodiaceho psa, ale aj bezpečnosť pohybu zrakovo postihnutej osoby, ktorá sa 
stane majiteľom vodiaceho psa. Vodiaceho psa formuje niekoľko faktorov a sú nimi, genetika 
v súvislosti s dedičnými vlastnosťami, kvalita socializácie, osobnosť trénera a jeho zručnosti, 
schopnosť nevidiaceho majiteľa udržiavať zručnosti vodiaceho psa na potrebnej úrovni.  
 
V súvislosti so zručnosťami trénera je z  materiálu Štandardy pre trénera vodiacich psov, zrejmé,  že 
sa jedná o celý komplex zručností, ktoré sú navzájom prepojené a iba niektoré z nich by bolo možné 
označiť ako sekundárne, čo znamená, že nie sú nevyhnutné, pretože nemajú  rozhodujúci vplyv na 
kvalitu tréningu a výslednú prácu vodiaceho psa. Do tejto kategórie môžeme zaradiť najmä 
administratívne úkony, ktoré tvoria súčasť procesu výcviku vodiaceho psa.  Z praktických zručností, 
používaných priamo pri interakcii trénera a psa, nie je možné žiadnu zručnosť označiť ako 
sekundárnu.  
Z uvedeného vyplýva, že kvalita výcviku vodiaceho psa je priamo úmerná kvalite zručností trénera 
vodiacich psov.  
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Príloha č. 1 Mesačná správa tréningu vodiaceho psa   
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