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Trojka

Aj psy majú 
voľný víkend
V KLUBE NA TROJKE sa 
striedajú samí zaujímaví 
hostia a my sme si z nich 
do septembrového vyda-
n i a  S e n i o r  m a ga z í nu 
„odchytili“ pani JARMILU 
V I R Á G O V Ú ,  k t o r á  j e 
riaditeľkou Výcvikovej 
školy pre vodiace a asis-
tenčné psy v Bratislave na 
Rovniankovej ulici.

SM: POVEDZTE NÁM NA ZAČI-
ATKU NIEČO O SEBE. KEDY 
STE V SEBE OBJAVILI LÁSKU 
KU PSOM?
- Prírodu som mala rada 
odmalička a psom som 
sa venovala ešte v býva-
lom Zväzarme. Raz ma 
navštívila kamarátka, 
či by som jej nepomohla 
vycvičiť vodiaceho psa. 
Vtedy som o tom nič 
nevedela, ale dohodli sme 
sa, že to skúsime. Mala 
som 33 rokov... Psíka sme 
vycvičili a o rok sa stal 
Majstrom Slovenska na 
súťaži pre vodiace psy! 
Inak, moje povolanie je 
džokej, teda jazdec na 
koni, a aj v tom období som 
pracovala s koňmi,  ale 
táto práca sa nedá robiť po 
celý pracovný život, keďže 
je fyzicky veľmi náročná. 
Začala som sa teda 
venovať aj psom a pos-
tupne sa moja práca pri 
koňoch prirodzene preklo-
pila ku psíkom.
SM: VO VAŠEJ VÝCVIKOVEJ 
ŠKOLE CVIČÍTE PSY NA DVA 
ÚČELY – AKO VODIACE A AKO 
ASISTENČNÉ PSY. VEĽA ĽUDÍ 
URČITE NEVIE, AKÝ JE MEDZI 
NIMI ROZDIEL...
- Vodiaci pes je určený 
na vodenie osôb so 
zrakovým postihnutím 
a zdôrazňujem, že nemusí 
ísť len o nevidiacich ľudí. 
Sú aj iné ťažké zrakové 
postihnutia, pri ktorých je 

vodiaci pes vynikajúcim, 
ba priam nenahraditeľným 
spoločníkom. Podmienkou 
je, aby bol zrak človeka 
už v takom zlom stave, 
že je odkázaný na nejakú 
kompenzačnú pomôcku. 
Pozor - čím žiadateľ o vodi-
aceho psa horšie vidí, tým 
je to lepšie pre psa. Mozog 
človeka, pokiaľ ešte má 
zvyšky zraku pomerne 
veľké a vie ich využívať, 
mu vyšle pri ohrozeniach 
signály – uhni, obíď to, 
pozor, je tu prekážka... 
Človek sa tým riadi a psa 
nenechá samostatne pra-
covať. Pes si potom nevie 
stopercentne robiť svoju 
prácu, dokonca prestane 
vodiť.  Pes musí mať totiž 
pocit, že on to všetko 
vedie, je to na jeho rozhod-
nutí a neriadite to vy.
SM: A ČO ASISTENČNÉ PSY? 
PODĽA NÁZVU SÚ URČENÉ 
PRE ÚPLNE INÚ KATEGÓRIU 
ĽUDÍ...
- Samozrejme, ide o osoby 
s iným typom postihnutia 
ako je zrakové, ale môže to 
byť aj kombinované pos-
tihnutie. Asistenčný pes 
skôr zastrešuje také úlohy 
ako podávanie rôznych 
predmetov, zhasínanie 
a zažínanie svetiel... Ľudia 
pri svojej diagnóze nie sú 
schopní vstať a potrebujú 
sa povedzme napiť vody, 
priniesť lieky... Pes si vie 
otvoriť zásuvku a priniesť 
škatuľku s liekmi alebo 
fľašku s vodou... Vie upo-
zorniť susedov, ak sa niečo 
s človekom deje, napríklad 
si vie otvoriť dvere alebo 
šteká pri dverách... Takýto 
pes vie aj pomôcť pri 
vstávaní človeka z postele.
SM: PODĽA TOHO PRED-
POKLADÁM, ŽE VODIACE 
PSY MAJÚ VIAC-MENEJ 
TOTOŽNÝ VÝCVIK, ALE U 

ASISTENČNÝCH PSOV JE 
TO INÉ, LEBO KAŽDÝ ICH 
BUDÚCI MAJITEĽ JE INÝ, 
ORIGINÁLNY...
- Presne tak a preto pri 
asistenčných psoch 
vieme dopredu, pre akého 
človeka ich budeme cvičiť. 
Existuje tu istý základný 
štandard cvikov, ale potom 
tie ďalšie cviky sa už učia 
vyslovene pre daného 
človeka podľa jeho pos-
tihnutia a konkrétnych 
požiadaviek, psy sa cvičia 
vlastne na mieru klienta.
SM: CVIČÍTE PSY AJ PRE 
AUTISTOV?
- Áno, cvičíme u nás aj 
takýchto psíkov, ale žiaľ, 
štát v prípade autistov 
nedáva žiadny príspevok 
na kúpu psa. Preto sa tu 

snažíme pomôcť cez rôzne 
finančné zbierky a ľudia 
sú úžasní, zapájajú sa do 
nich. Alebo k nim idú psy, 
ktoré sa z nejakého dôvodu 
nehodia ako vodiace, alebo 
asistenčné pre dospelých, 
ale sú vhodné pre autis-
tické deti.
SM: POMÁHAJÚ AJ VIR-
TUÁLNE ADOPCIE, V ČOM 
SPOČÍVAJÚ?
- Človek, ktorý si virtuálne, 
teda „akože“ adoptuje 
u nás psíka, je pre nás 
obrovskou pomocou, lebo 
on nám pomáha akou-
koľvek sumou dofinanco-
vať výcvikový program, 
či už konkrétneho psíka, 
alebo aj jeho súroden-
cov. Niektorí nás takto 
podporujú roky, niektorí 

Katka Brychtová a Marcel Hanáček so štvornohým 
hosťom, ktorý prišiel do Klubu 3 s Jarmilou Virágovou.
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jednorazovo. Bez nich by 
sme nedokázali financovať 
všetky programy a ešte aj 
vlastný chov psov, ktorý je 
finančne aj časovo mimo-
riadne náročný. Ak sú tri 
zo šiestich šteniatok z vrhu 
vybrané do výcviku a sú aj 
úspešne odovzdané, je to 
veľký úspech. 
SM: TAKŽE VY MÁTE AJ 
VLASTNÝ CHOV PSÍKOV?
- Áno, sami si psy cho-
váme a je to ideálny 
stav. Inak by sme museli 
nakupovať od chovateľov 
psy, ktoré neboli určené 
pre sociálnu prácu a ten 
výber je vtedy veľmi 
náročný. Preto sme v roku 
2007 začali vlastný chov. 
Naše psy sú sociálne, 
sú kontaktné, ochotné 
pracovať aj s človekom 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Tie zvieratá 
sú veľmi múdre a vedia, že 
ich psovod nemá nad ich 
správaním stopercentnú 
kontrolu. Napriek tomu, že 
by mohli takéto situácie 
využiť vo svoj prospech, sú 
dostatočne empatické na 
to, aby tak neurobili a boli 
svojmu  psovodovi nápo-
mocné. Toto je na nich 
úžasné!
SM: AKO DLHO TRVÁ VÝCVIK?
- Minimálne šesť až osem 
mesiacov u vodiacich 
psov, a u asistenčných to 
záleží od toho, k akému 
konkrétnemu klientovi pes 
pôjde a čo všetko sa podľa 
toho musí naučiť robiť. Sú 
prvky, ktoré musia byť 
absolútne spoľahlivé a nie 
sú vôbec jednoduché, hoci 

sa takými na prvý pohľad 
môžu zdať, a hlavne 
keď je pes pripravovaný 
pre detského klienta. 
Napríklad musí registro-
vať každú jednu cestu 
a odtiahnuť dieťa od nej 
do bezpečia. Vtedy výcvik 
môže presiahnuť aj osem 
mesiacov. A výcvik psa, 
ktorý má privolať pomoc 
pri záchvatoch epilepsie, 
môže trvať až 24 mesiacov! 
Takéhoto psíka sme dávali 
napríklad do Londýna...
SM: VÝCVIK PREBIEHA KAŽDÝ 
DEŇ, ALEBO MAJÚ PSY AJ 
NEJAKÝ ODDYCH?
- Podobne ako ľudia majú 
pracovný týždeň a voľný 
víkend. Pracujú minimálne 
štyrikrát do týždňa. Dĺžka 
pracovného týždňa aj 
kvantita práce záleží na 
jednotlivých psíkoch, ich 
schopnostiach napredo-
vať, ich rýchlosti učenia 
a množstva a náročnosti 
zručností, ktoré musia 
zvládnuť. Víkend je 
na plávanie, behanie, 
vybláznenie sa, užívanie 
si života. Ale samozrejme 
cez pracovný deň nemajú 
len prácu, ale aj voľno a my 
trváme na tom, aby to tak 
mali nastavené aj potom 
u klienta, lebo pes potre-
buje rovnako ako človek 
psychohygienu a odd-
ych. Pes nie je robot ani 
počítač, je to živá bytosť.
SM: KOĽKO VYDRŽÍ PES 
„V SLUŽBE“, ČIŽE V PRÁCI 
U KLIENTA?
- My používame labra-
dorov a to je rasa, ktorá 
sa priemerne dožíva 12 

rokov. Odporúčame, aby 
tento pes skončil svoju 
aktívnu prácu vo veku 9, 
maximálne 10 rokov. Aj 
tu je však rozdiel medzi 
asistenčným a vodiacim 
psom. Vodiaci pes má tú 
najťažšiu prácu, akú kedy 
človek od zvieraťa vyžado-
val. Je neustále vo veľkej 
psychickej záťaži, sleduje 
okolie, sleduje majiteľa 
a je to preňho psychicky 
veľmi náročné. Keď sa tá 
veková hranica „odchodu 
do dôchodku“ u psíka 
prekročí, je to nebezpečné, 
lebo on potom už nedokáže 
podávať bezchybné 
výkony. A každý jeho omyl 
môže byť pre klienta veľmi 
nebezpečný. Okrem toho 
si myslím, že tieto staršie 
psy už majú po rokoch 
práce nárok na oddych, 
na to, aby vylihovali na 
slniečku v záhradke a aby 
si užívali posledné roky 
života. Našťastie je záujem 
aj o tieto psy „v dôchodku“ 
a sú ľudia, ktorí ich radi 
prijmú na dožitie. Alebo si 
ich na dožitie nechávajú aj 
klienti, ktorí majú rodinu 
a psy ostávajú v ich rodine.
SM: AKÉ MÁTE SPÄTNÉ 
ODOZVY OD KLIENTOV, ALEBO 

ICH RODÍN?
- Sú vždy úžasné a pri 
nich vidíme, že naša práca 
má obrovský význam. 
Napríklad je úžasné 
počúvať rodičov, ktorí 
nám prídu povedať, že 
ich dieťa, ktoré dovtedy 
nerozprávalo,  sa vďaka 
nášmu psíkovi rozhovorilo. 
Do tohto programu pre deti 
so špeciálnymi potrebami 
išli zatiaľ od nás tri alebo 
štyri psy. Teraz ide k 
štvorročnému dievčatku, 
ktoré má, okrem iného, 
diagnostikovaný aj detský 
autizmus, plne vycvičený 
asistenčný pes a sledovať 
to bude veľmi zaujímavé. 
Jeho úloha bude napríklad 
zastaviť dievčatko kde-
koľvek sa vrhne, lebo má 
aj sklony utekať. Bude 
dávať pozor, aby dievčatko 
nespadlo zo  schodov, 
aby nešlo na vozovku... 
Bude ju dokonca musieť 
motivovať k tomu, aby 
jedla, pila a robila niektoré 
iné činnosti. Náš pes bude 
musieť na povel piť vodu, aj 
keď sa mu nebude chcieť, 
keď bude ležať, bude sa 
musieť na pokyn postaviť, 
aby pomohol dievčatku pri 
vstávaní...

Jarmila Virágová a asistenčný pes na 
pohyblivých povrchoch.

Podám všetko, čo treba a aj to, čo netreba...
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