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„Mať vodiaceho psa je veľká starosť, ešte 

väčšia radosť a najväčší krok k samostatnosti“.  

 

PaedDr. Imrich Bartalos, zakladateľ Výcvikovej školy pre vodiacich 

psov a používateľ vodiaceho psa. 
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ÚVOD 
 

Rok 2020 bol aj pre našu výcvikovú školu rokom zmien. Rovnako ako celý svet, aj my sme 
sa museli vyrovnať s obmedzeniami a opatreniami vo vzťahu k pandémii korona vírusu. 
Drvivá väčšina projektov, ktoré sme realizovali v minulých rokoch bola pozastavená alebo 
sme ich cieľový zámer boli nútení po odsúhlasení zmluvným partnerom zmeniť.  

Tieto zmeny sa však netýkali len našej činnosti. Naša výcviková škola prešla aj zmenami 
organizačnými a personálnymi. Zmenili sme sídlo a presťahovali sme sa do bratislavskej 
Petržalky. Podarilo sa nám nájsť priestory, ktoré vyhovujú aj potrebám administratívnym, 
no hlavne odborným a projektovým. V našom novom sídle tak môžeme poskytovať servis 
potrebný pre našich klientov spolu s ich psími pomocníkmi, pomoc a odborné vedenie 
pre našich dobrovoľníkov – vychovávateľov a v neposlednom rade môžeme v plnej miere 
realizovať naše projekty. 

Rok 2020 sa však niesol aj znamení riešení „európskych“ projektov. Z operačného 
programu Efektívna verejná správa sme sa priblížili k finišu s projektom Tvorba 
a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského 
začlenenia zrakovo postihnutých. Pripravili sme konkrétne návrhy a postupy pre 
kompetentné orgány tak, aby sa životná úroveň zrakovo postihnutých mala možnosť 
zvýšiť, čo je možné zabezpečiť len plnou integráciou do spoločnosti. 

Ďalším projektom s podporou z európskych fondov je projekt z operačného programu 
Ľudské zdroje. Moderné celoživotné vzdelávanie v odbore tyflokynológie v záujme 
odstraňovania bariér spoločenského uplatnenia je jednou z ciest, ako uľahčiť život 
s hendikepom a dať možnosť dokázať, že nevidieť neznamená nevedieť.   

Aj v roku 2020 sme zaznamenali záujem zrakovo postihnutých o možnosť získať 
vodiaceho psa po prvýkrát, ale aj takých, ktorých psí pomocník by už mohol odísť na 
zaslúžený dôchodok. Intenzívne sme sa teda venovali výberu najvhodnejších adeptov, 
ktorí nastúpili do výcviku vodiacich psov. 

Okrem záujemcov o vodiaceho psa sa veľmi často stretávame s požiadavkami na výcvik 
asistenčného psa. Aj v roku 2020 sme cvičili a odovzdali dvoch asistenčných psov, ktorí 
pomáhajú svojim novým majiteľom. Ohlasy na zmeny v životoch týchto našich klientov 
po príchode asistenčného psa do ich rodín sú veľmi pozitívne a obaja klienti spolu so 
svojimi pomocníkmi úspešne napredujú v zdolávaní životných prekážok.  

Možno aj vplyvom zmien, obmedzení a veľkej miery izolácie z dôvodu pandémie COVID 
19 sme čelili veľkému záujmu o získanie informácií o asistenčných psoch 
a ich terapeutickej pomoci, ktorú môžu poskytnúť zdravotne postihnutým ľuďom. 
Príležitosti poukázať na možnosti pomoci asistenčných psov sme sa chopili veľmi aktívne 
a vďaka finančnej podpore našich partnerov sa nám podarilo realizovať projekty, cieľom 
ktorých bola priama pomoc formou terapie asistenčných psov tým najzraniteľnejším – 
deťom. Žiaľ, nemohli sme celý proces ukončiť, keďže akékoľvek aktivity smerom 
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k verejnosti boli zakázané v záujme ochrany verejného zdravia. Stály záujem rodičov, 
ktorí nás kontaktovali aj počas trvania protipandemických opatrení nás len utvrdzuje vo 
vedomí, že práca v tandeme  zdravotne postihnuté dieťa – terapeutický pes je pre dieťa 
efektívna a prínosná. Pokúsime sa teda naše aktivity aj v nasledujúcom období zamerať 
na možnosť rozvoja tohto druhu spolupráce. 

Napriek obmedzeniam sme udržali aktívnu spoluprácu so zahraničnými partnerskými 
školami v oblasti chovu psov a výmeny odborných skúseností v rámci špeciálneho 
výcviku. Výborné výsledky, ktoré sa nám darí už dlhoročne dosahovať sú, okrem 
dôslednej a obetavej práce našich trénerov, vychovávateľov a dogsitterov, nepochybne 
aj dôkazom využitia dobrej medzinárodnej spolupráce. 

 

 

 

Jarmila Virágová 

Riaditeľka 
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O NÁS 

Ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní žiť plnohodnotný a aktívny život. Naším 

poslaním je im k tomu pomôcť prostredníctvom psov so špeciálnym výcvikom. 

História: 

1995 – založenie oddelenia výcviku vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska (ÚNSS) ako jedno z jej oddelení. Oddelenie bolo neskôr premenované na 

Výcvikovú školu pre vodiacich psov (VŠVP). 

2001 – VŠVP získala členstvo v Medzinárodnej federácií škôl pre výcvik vodiacich psov 

(www.igdf.org.uk). Organizácia IGDF združuje niekoľko desiatok škôl z celého sveta, 

pravidelne kontroluje kvalitu ich činnosti podľa medzinárodných štandardov a reviduje 

existujúce štandardy podľa potrieb vychádzajúcich z praxe. VŠVAP je jedinou 

organizáciou, ktorá sa zaoberajú výcvikom vodiacich psov na Slovensku a získala členstvo 

v IGDF.  

2007 - VŠVP začala program vlastného chovu s chovnou sučkou Bronny, ktorú získala 

z austrálskej školy vo Viktórii. V januári 2007 sa narodili prvé šteniatka. 

2008 -  otvorenie chovného centra v obci Jakubov. Centrum pozostáva zo samostatnej 

pôrodnice a troch kotercov (každý pre dvoch psov), ktoré slúžia na kontrolu mladých 

psov vo výchove a výcviku. Stavbu realizoval a financoval Lion´s Club Bratislava 

Pressburg. 

2013 – od 12. 12. 2013 začalo aktívne fungovať občianske združenie Výcviková škola 

pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP), ktoré bolo do mája 2013 súčasťou UNSS ako 

Výcviková škola pre vodiace psy ÚNSS s rovnakým cieľom, programom, aj personálnym 

obsadením.  

2020 – zmena sídla VŠVAP. Od júla 2020 sídli VŠVAP v bratislavskej Petržalke,  sa VŠVAP 

presťahovala do väčších priestorov, ktoré sú vhodnejšie na realizáciu rozrastajúceho sa 

portfólia  aktivít VŠVAP.  

http://www.igdf.org.uk/
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ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY 

 
 
Obchodné meno (názov):      Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy 
Právna forma:    občianske združenie 
IČO:           42 357 632 
Sídlo:                   Rovniankova 1668/16, 851 02 Bratislava 
 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia  
združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda  združenia na základe uznesenia  
správnej rady združenia najmenej jedenkrát ročne. 
 
Členovia valného zhromaždenia: 
od 07. februára 2020 
Andrea Kujovičová  
PaedDr. Imrich Bartalos  
Jana Krištofová 
Mgr. Ivana Potočňáková  
Ing. Ivana Merryman Boncori PhD  
Ing. Radko Farkaš 
Jozef Just  
 
od 16. marca 2020 
Andrea Kujovičová  
PaedDr. Imrich Bartalos  
Mgr. Ivana Potočňáková  
Ing. Ivana Merryman Boncori PhD  
Ing. Radko Farkaš 
Jozef Just            
 
od 13. októbra 2020 
Andrea Kujovičová  
PaedDr. Imrich Bartalos  
Jarmila Virágová 
Ing. Radko Farkaš 
Mgr. Katarína Paxnerová 
Michal Sihelský 
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Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý  rozhoduje o všetkých 
záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu. Schádza sa minimálne 2x ročne. 
 
Členovia správnej rady: 
od 16. marca 2020 
Andrea Kujovičová – predsedníčka Správnej rady                                                   
Jarmila Virágová 
Mgr. Ivana Potočňáková 
Ing. Ivana Merryman Boncori, PhD 
Jozef Just  
 
od 20. júla 2020 
Andrea Kujovičová – predsedníčka Správnej rady                                                   
Jarmila Virágová 
Jozef Just  
 
Od 13. októbra 2020 
Andrea Kujovičová – predsedníčka Správnej rady                                                   
Jarmila Virágová 
Mgr. Katarína Paxnerová 
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PRACOVNÍCI VŠVAP 

 
Jarmila Virágová  riaditeľka, odborná garantka výcviku psov so špeciálnym  
    výcvikom 
 
Katarína Paxnerová   koordinátorka chovu a výchovy, trénerka psov so špeciálnym  
    výcvikom 
 
Andrea Kujovičová  redaktorka a editorka zvukového magazínu a asistentka 
 
Michal Sihelský  IT a klientsky konzultant 
 
Eva Sládková    manažérka pre fundraising a PR 
 
Ľubica Radimská  manažérka pre fundraising a PR 
 
Mária Hasičková  účtovníčka 
 
Linda Gállová   administratívny pracovník 
 
 
Dobrovoľníci 
 
Helena Rauscherová  ekonomický asistent  
 

DOBROVOĽNÍCI VŠVAP 

Základom  zvládnutia náročného výcviku vodiaceho psa je správna socializácia 
a výchova šteniat hneď od narodenia. Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese majú 
vychovávatelia šteniat – dobrovoľníci. Prvoradou úlohou vychovávateľa je vybudovať 
pozitívny vzťah medzi človekom a psom, naučiť šteniatko absolútnej dôvere 
a rešpektu ku človeku.  

ĎAKUJEME: 

našim dobrovoľníkom – vychovávateľom šteniat a psov, a tiež všetkým 
pomocníkom pri zabezpečení náhradnej opatery:  

Barbora Tkáčová, Ľudmila Molnárová, Alena Chlpošová, Ráchel Procházková, Lucia 
Kadvoltová, Darina Pšenáková, Silvia Sulíková, Zuzana Foltýnová, Zuzana Ťažárová, 
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Simona Ťažárová, Lukáš Vaško, Petra Kovačovič, Ivana Fratričová, Lucia Durkáčová, 
Marek Lapšanský, Ľudmila Jurčová, Marta Zemanová, Norbert Špánik, Dagmara 
Pastorková, Pavol Provazník, Iveta Homolová, Daniela Nitrayová, Patrik Benko, 
Jarmila Kútna, Beáta Drozdová, Michaela Kubišová, Lucia Hajzoková, Ľubica 
Kleinertová, Sára Kurtiniaková, Gréta Zubová, Karin Gállová, Zuzana Vašová, Soňa 
Gažáková, Lucie Hangonyiová, Dáša Víglaská, Alexandra Bagiová, Martina Klimová, 
Terézia Solárová, Tomáš Ďurnek, Kristína Fulleová, Vladimír Fejdi, Helena Hycláková, 
Jackie Brandisová, Eva Pilarčíková, Jana Kravjarová, Zuzana Muraničová, Katarína 
Obuchová, Jana Jordánová, Zuzana Tomková, Katarína Vajdová, Erika Némethová, Ella 
Radimská, Helena Kakašová, Tomáš Zarecký, Linda Gállová, Angelika Švajdlenková, 
Elena Tomovčíková, Adriana Miklovičová, Zuzana Protivňáková. 

 

Za fotografické, grafické služby ďakujeme: 

Gréta Zubová 
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NÁŠ PROGRAM 

VŠVAP realizuje kompletný program, ktorý pozostáva z: 

 vlastného účelového chovu, do ktorého vyberá geneticky vhodných rodičov 
s predpokladmi pre spoluprácu psov s ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Psy musia mať vhodný temperament, povahové vlastnosti a vynikajúci zdravotný 
stav. 

 výchovy šteniatok prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí počas 10 mesiacov učia 
šteňatá základným návykom a vzťahu ku človeku, 

 výcviku psov so špeciálnym výcvikom – profesionálni tréneri za 6 - 8 mesiacov 
naučia psa špeciálne zručnosti,  potrebné na vodenie nevidiaceho, asistenciu 
podľa typu postihnutia klienta, alebo intervenciu s použitím psa 

 servisu klientom pracujúcim  so psom so špeciálnym výcvikom od zaškolenia 
nového používateľa až po riešenie akýchkoľvek problémov počas pracovného 
života psa so špeciálnym výcvikom, 

 vývoja tyflokynologických pomôcok, teda špeciálnych postrojov a vodičov pre 
vodiacich psov a postrojov pre mladých psov vo výchove. 

 
 
Vyhodnotenie programov chov, výchova a výcvik v 2020 

Počet psov k 1. 1. 2020 45 

Chovné sučky 7 

Chovný pes 1 

Šteňatá vo výchove 28 

Psi vo výcviku 9 

Počet psov k 31. 12. 2020 44 

Chovné sučky 7 

Chovný pes 1 

Šteňatá vo výchove 30 

Psi vo výcviku 6 

 
 
59 – celkový počet psov, ktorí boli vo VŠVAP v priebehu roka 2020 v rámci programov 
chov, výchova a výcvik.  
 
Nové psy v programe v roku 2020: 
13  – narodených šteniat  
 
Vyradenie z programu v roku 2020: 
2 – psy z dôvodu povahy nevhodnej pre sociálnu prácu 
1 – pes zo zdravotných dôvodov 
2 – sučky z dôvodu ukončenia chovnosti 
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Úspešní absolventi programu v roku 2020: 
3 – vodiace psy     
2 – asistenčné psy 
5 – ročné psy predané do výcviku (vodiaci pes) v zahraničí v rámci medzinárodnej spolupráci 
1 – ročný pes darovaný do výcviku (asistenčný pes) v zahraničí v rámci medzinárodnej 
spolupráci 
1 – vodiaci pes predaný partnerskej škole v zahraničí v rámci medzinárodnej spolupráci 

 

NOVÉ PRÍRASTKY V ROKU 2020 

Počet získaných psov v roku 2020: 
 

14 
  narodení: 

   
13 

  meno psa v programe: od: 
 

meno psa v programe: od: 
 Naira narodenie 27.8.2020 

 
Oli narodenie 31.10.2020 

 Naomi narodenie 27.8.2020 
 

Ofélia narodenie 31.10.2020 
 Naxa narodenie 27.8.2020 

 
Orla narodenie 31.10.2020 

 Nemo narodenie 27.8.2020 
 

O-Trimleader narodenie 31.10.2020 
 Nela narodenie 27.8.2020 

     Neri narodenie 27.8.2020 
     Nevada narodenie 27.8.2020 
     Niko narodenie 27.8.2020 
     Niro narodenie 27.8.2020 
      

Pes získaný v rámci výmeny  1 

meno psa v programe: od: 

Goria výchova 25.6.2020 
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VRH N2 (TARA) 
Šteňatá: 9 

 

 
 

 

VRH O2 (Fibi) 
Šteňatá: 4 

 

 



13 

 

ZÁKLAD ÚSPECHU JE KVALITNÝ PES 

 
Kvalita psov z účelového chovu VŠVAP spĺňa náročné štandardy stanovené medzinárodnou 

organizáciou IGDF (International Guide Dog Federation), ktorej je platným členom už viac 

ako dvadsať rokov. Vďaka tomu môže VŠVAP plne využívať cenné možnosti spolupráce 

medzi ostatnými členmi federácie. Príkladom spolupráce môže byť výmena skúseností, 

poznatkov či genetického materiálu, ktoré smerujú k spoločnému cieľu. Tým je pomáhať 

ľuďom so zdravotným postihnutím prostredníctvom zdravých, povahovo vhodných psov so 

špeciálnym výcvikom. Okrem výcviku psov je dôležitou súčasťou aj starostlivosť o záujemcov 

a držiteľov psov. VŠVAP im poskytuje nevyhnutnú osvetu a podrobné informácie, kvalitný 

zácvik práce so psom, ako aj kontinuálnu  podporu dvojice počas celého života psa. 

Základným predpokladom na získanie potrebného množstva psov povahovo vhodných pre 

prácu s ľuďmi s postihnutím je účelový chov. Tento  chov  VŠVAP vedie a rozvíja od roku 

2007. Pre udržanie vitálneho účelového chovu je potrebné, aby mal chov určitý počet 

chovných zvierat, ktorý bude dostatočný pre zabezpečenie genetickej variability. Pre 

udržanie kvality chovu je dôležitá aj skorá obmena chovných zvierat za ich nasledovníkov, čo 

má pozitívny dopad aj na welfare chovných sučiek.   

Výsledkom účelového chovu by mal byť vopred naplánovaný potrebný počet šteniat. Tie sú 

po prvotnej socializácii v pôrodnici zaradené do dobrovoľníckeho programu Výchova. Až 

po dovŕšení prvého roku života psov sa rozhoduje o ich vhodnosti na sociálnu prácu a ich 

zaradení do výcviku. Predpokladom úspešnej spolupráce a spolužitia človeka so zdravotným 

postihnutím a psa so špeciálnym výcvikom je správny výber dvojice. Kvalitným partnerom sa 

pes pre svojho pána stane iba vtedy, keď jeho povahové vlastnosti presne zapadajú do 

potrieb a životného štýlu človeka. Vzájomné pochopenie a súhra vlastností i temperamentov 

dávajú silný základ na spokojné spoločné fungovanie. Pri výbere ročných psov do výcviku sa 

preto vyberajú nielen psy s vhodnou povahou na sociálnu prácu ale berie sa do úvahy aj to, 

aby sa typovo hodili k  čakateľom o psa. 

Po výbere kompatibilných dvojíc klient – pes, sa stáva, že zostane zdravý a povahovo 

vyhovujúci jedinec, pre ktorého nie je momentálne k dispozícii vhodný typ klienta. Vzhľadom 

na kvality tohto jedinca je zmysluplné ho použiť na sociálnu prácu v inej výcvikovej škole, 

ktorá má preňho kompatibilného klienta. VŠVAP tak využíva možnosti medzinárodnej 

spolupráce a ponúkne takýchto psov prevereným členom IGDF, ktorých činnosť a prácu so 

psami dôverne pozná na základe osobných skúseností priamo v pôsobisku týchto škôl. 

O spolupracujúcich organizáciách má VŠVAP dostatok informácií v súvislosti s umiestnením 

psov, starostlivosťou o nich, štýlom výcviku a všetkých ostatných, relevantných informácií. 
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Presun psa do inej akreditovanej výcvikovej školy je kompenzovaný výmenou za iného psa, je 

darovaný alebo je presun psa finančne kompenzovaný prijímajúcou školou. V prípade 

finančnej kompenzácie sú všetky takto získané zdroje použité na dofinancovanie výcviku 

psov na Slovensku, nakoľko príspevok štátu pokrýva iba 1/3 celkových nákladov. Na získanie 

tohto príspevku existujú taktiež obmedzenia týkajúce sa typu postihnutia a výšky príjmu 

žiadateľa. Z tohto dôvodu je výcvik vodiacich, asistenčných, signálnych či terapeutických psov 

na Slovensku neustále závislý na iných zdrojoch ako napríklad finančnej podpore firemných 

sponzorov, individuálnych darcov, dobrovoľníctve a medzinárodnej spolupráci.  

Vďaka takejto spolupráci VŠVAP založila účelový chov so sučkou Bronny z Austrálie, 

v priebehu rokov posilnili náš chov chovné sučky Joanna z USA, Morin a ProCeed 

z Francúzska, chovný pes Cosby a Emil a mrazené sperma viacerých psov z USA, Austrálie, 

Fínska a Francúzska. Do programu výchovy pribúdali v priebehu rokov šteňatá rôzneho veku 

z  Austrálie, Írska, Francúzska, Českej republiky, Kanady a Maďarska.  

Aj výmenu chovných zvierat, šteniat a psov do výcviku považuje VŠVAP za mimoriadne 

dôležitú. V celosvetovom meradle výmeny prispievajú k udržaniu genetickej variability 

v účelovom chove a zabezpečujú dostatok vhodných psov pre konkrétnych čakateľov na psa 

so špeciálnym výcvikom práve v čase, keď oň žiadajú. O psov VŠVAP, vzhľadom na ich vysoké 

hodnotenie sledovaných parametrov, je veľký záujem. Aj tento fakt je dôkazom dlhodobej 

kvalitnej práce odborných pracovníkov VŠVAP a dôkladného vedenia všetkých aktívnych 

dobrovoľníkov. 
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EDUKAČNÉ, PR A FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 
 

 
Rok 2020 neprial akýmkoľvek verejným podujatiam či osobným stretnutiam. Komunikácia sa 

presunula so virtuálnej roviny a aj VŠVAP bola nútená využiť všetky dostupné technické 

prostriedky na to, aby zabezpečila plynulú internú či externú komunikáciu. Zintenzívnila  

teda komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí s cieľom informovania verejnosti 

o novinkách a aktualitách zo života výcvikovej školy aspoň takýmto spôsobom. 

Napriek očakávanému uvoľneniu opatrení v súvislosti s COVID 19 sa VŠVAP nepodarilo 

zrealizovať každoročné sústredenie klientov s vodiacimi psami a čakateľmi na vodiacich psov. 

Preto pracovníci VŠVAP v rámci možností využívali individuálne formy komunikácie a podľa 

potreby riešili problémy, neúspechy a tešili sa spolu z pokrokov a úspechov.   

Keďže aktivity pre verejnosť nebolo možné realizovať, tím VŠVAP sa zameral na komunikáciu 

s partnermi a potenciálnymi partnermi, sponzormi a darcami s cieľom získať aj v roku 2020 

podporu a výpomoc tak, aby bolo možné zabezpečiť čo najlepšie fungovanie všetkých našich 

programov. 

Jedinou výnimkou z verejných aktivít bol Info deň o aktivitách výcvikovej školy, ktorý VŠVAP 

zrealizovala dňa 14. 8. 2020 ako súčasť Ružinovského food festivalu v Parku Andreja Hlinku 

v Bratislave. 
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PROJEKTY 

TVORBA A OPTIMALIZÁCIA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY 
V ZÁUJME ODSTRAŇOVANIA BARIÉR SPOLOČENSKÉHO 
ZAČLENENIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH 

Slovenská republika je príkladom krajiny, v ktorej dlhodobo absentujú legislatívne predpisy, 
ktoré by určili kvalitu vodiaceho psa, v akej má byť odovzdaný osobe so zrakovým 
znevýhodnením tak, aby efektívne a bezpečne spĺňal úlohu kompenzačnej pomôcky. Zo 
strany štátu, ako poskytovateľa príspevku na kúpu vodiaceho psa, nie je vykonávaná žiadna 
kontrola spôsobilosti vodiaceho psa vykonávať túto náročnú úlohu ani kontrola zručností  
jeho budúceho majiteľa, ktorý je zodpovedný za navigovanie psa. Taktiež chýba akákoľvek 
požiadavka na odborné zručnosti fyzickej či právnickej osoby, ktorá výcvik vodiaceho psa 
realizuje. Tento právny stav spôsobuje veľa praktických aj etických problémov a v prípade 
riešenia sporov súdnou cestou nie je možné deklarovať pochybenie na žiadnej zo 
zúčastnených strán práve z dôvodu absencie pravidiel.  
 
Projekt je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného 
z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je optimalizácia procesov, skvalitnenie 
systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na 
kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu pre ľudí so 
zrakovým znevýhodnením do verejných priestorov. 

 
Podľa počiatočného konceptu mal byť rok 2020 rokom, ktorým mal realizáciu tohto projektu 
ukončiť. „Vďaka“ obmedzeniam sa riešiteľom projektu z tímu VŠVAP nepodarilo naplniť 
všetky stanovené aktivity, ktoré boli pripravované ako dôležité výstupy pre optimalizáciu 
procesov v rámci budovania efektívnej verejnej správy, a preto VŠVAP pristúpila 
k pozastaveniu projektu.  
  
 

MODERNÉ CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V ODBORE TYFLOKYNOLÓGIA 
V ZÁUJME ODSTRAŇOVANIA BARIÉR SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA 
ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH 

Projekt z operačného programu Ľudské zdroje je zameraný na tvorbu a realizáciu vzdelávania 
v oblasti tyflokynológie, zvýšenie záujmu o túto úzko špecializovanú tému spojenú s ťažkým 
zrakovým postihnutím a rozvoj kompetencií v danej problematike na všetkých úrovniach. 
Jedná sa o typ vzdelávania aké nebolo doposiaľ v Slovenskej republike realizované.  

Cieľom projektu je poskytnúť záujemcom o túto problematiku možnosť komplexného 
vzdelávania na základe metodík a štandardov vyplývajúcich z najnovších medzinárodných 
poznatkov a nadobudnuté poznatky a zručnosti implementovať do nimi vybranej oblasti 
tyflokynológie. 
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Hlavná aktivita projektu je zameraná na komplexné teoretické a praktické vzdelávanie 
odbornej aj laickej verejnosti v odbore tyflokynológia a jej naplnenie zabezpečujú tri 
subaktivity. Prvou je tvorba vzdelávacích programov ako manuály, štandardy, podklady do e-
learningu a tvorba webstránok s integrovaným elearningom, druhou je realizácia 4 
vzdelávacích seminárov z ktorých 3 predstavujú priame vzdelávanie v oblasti tyflokynológie 
a 1 je zameraný na medzinárodne uznávanú humánnu  metódu a spôsob trénovania psov 
a treťou subaktivitou je účasť odborných lektorov na medzinárodnej konferencii s cieľom 
získať najnovšie poznatky v danom odbore za účelom skvalitnenia ďalšej lektorskej činnosti. 

V rámci projektu riešiteľský tím VŠVAP v dňoch 9. – 13. októbra 2020 v Stupave zorganizoval 
školenie s názvom Vzdelávanie žiadateľa o vodiaceho psa, spolupráca vodiaceho tímu – 
nevidiaci psovod a vodiaci pes. Toto školenie bolo ďalším vzdelávacím seminárom – 
Modulom 3, ktorý je súčasťou série štyroch modulov a po oblasti výchovy a výcviku sa venuje 
procesu odovzdávania vodiaceho psa. Jeho účastníci získali teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti zo simulovaného procesu odovzdávania vodiaceho psa nevidiacemu psovodovi. Po 
skončení školenia získali absolventi Certifikát. 

C E R T I F I K Á T
o absolvovaní školenia

Vzdelávanie žiadateľa o vodiaceho psa, 

spolupráca vodiaceho tímu - nevidiaci psovod a vodiaci pes

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

_______________________________________________________________________

v Stupave, 9. - 13. októbra 2020
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NADAČNÝ FOND DELL V NADÁCII PONTIS 

Aj v roku 2020 mohla VŠVAP zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť o svoje psy vďaka podpore 
donorov a podporovateľov. Spoločenská zodpovednosť viacerých spoločností je nastavená 
na zlepšovanie životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, a tým aj pomoc pri 
získavaní potrebných kompenzačných pomôcok. Jednou z nich je aj vodiaci pes, ktorý musí 
byť stopercentný nielen tréningovou prípravou, ale aj zdravotne. A práve na zabezpečenie 
zdravotnej starostlivosti VŠVAP získala podporu od Fondu Dell v rámci Nadácie Pontis. 
Finančná podpora bola alokovaná na potrebné röntgenové vyšetrenia, kastrácie 
a sterilizácie. Za dlhoročnú podporu vyjadruje VŠVAP Fondu Dell Nadácie Pontis veľkú 
vďačnosť. 

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia VŠVAP získala podporu v rámci projektu 
„Štvornohí terapeuti“. Cieľom projektu je realizácia intervenčných aktivít za pomoci psa ako 
jednej z možností pomoci deťom s poruchou autistického spektra. Intervencie boli 
realizované v spolupráci s rodičmi týchto detí a boli zamerané na rozvoj PAS emocionalitu, 
podporu komunikácie a inklúziu s okolitým svetom. Do projektu bolo zapojených 5 detí, 
ktoré spolupracovali so psami vzhľadom na svoj zdravotný stav veľmi odhodlane. 

Vzhľadom na situáciu spojenú s opatreniami v súvislosti s COVID 19 nebolo možné 
zrealizovať všetky naplánované intervencie s deťmi s poruchou PAS, ktoré boli zapojené do 
projektu a jednotlivé intervencie už absolvovali. V mesiaci marec 2020 bolo nevyhnutné 
projekt pozastaviť a v aktivitách, žiaľ, už nebolo možné pokračovať. 
Z nevyčerpaného rozpočtu, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia schválila, boli po schválení 
vynútenej zmeny konceptu projektu zakúpené motivačné pomôcky a kynologické potreby, 
ktoré nám pomôžu skvalitniť aktivity s deťmi s poruchou PAS v nasledujúcom období.  

DOBRÁ KRAJINA 

V rámci výnosu z projektu Dobrá krajina v rámci Nadácie Pontis sa VŠVAP podarilo v roku 
2020 ukončiť revitalizáciu priestorov výcvikovej školy a v nich zrealizovať projekty, ktoré boli 
zamerané na pomoc ľuďom s problémami v oblasti duševného zdravia, a tiež na realizáciu 
terapeutických intervencií s deťmi s poruchou autistického spektra. Intervencie realizovali 
psy, ktoré boli na túto činnosť starostlivo vyberané - tak, aby boli priateľské a vycvičené, čo 
samozrejme okrem iného obnáša veterinárnu starostlivosť. Len zdravé psy vedia plniť svoje 
poslanie a spolupracovať s človekom tak, aby mu pomohli pri riešení problémov v rôznych 
životných situáciách. A teda vďaka podpore z Dobrej Krajiny 2020 im bolo možné potrebnú 
veterinárnu starostlivosť zabezpečiť.   

NADÁCIA TELEVÍZIE MARKÍZA 

Projekt „Psy pre deti s poruchou autistického spektra“ podporila finančným príspevkom 
Nadácia Televízie Markíza. Cieľom projektu bolo zabezpečiť certifikované vzdelávanie 
zamestnancov Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy pod vedením zahraničnej 
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lektorky z Aspen Service Dogs, ktorá má dlhoročnú prax v príprave psov na terapiu pre ľudí 
s Poruchou autistického spektra (ďalej len „PAS“). 

Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti so šírením  COVID-19, nebolo možné 
certifikované vzdelávanie zabezpečiť, keďže lektorka z Kanady na Slovensko pricestovať 
nemohla. Preto VŠVAP požiadala o zmenu účelu projektu a po schválení nadáciou sa podarilo 
podporiť odovzdanie asistenčného psa Cinka predškolákovi Richardovi, ktorý je nositeľom 
mimoriadne zriedkavého ochorenia - mikrodelečného syndrómu 1P36.33. Na Slovensku je 
jediným pacientom s touto diagnózou a vo svete žijú len štyria pacienti. VŠVAP bola 
mimoriadne vďačná, že vďaka podpore nadácie bolo možné prostredníctvom Cinkovej 
asistencie výrazne uľahčiť Riškove fungovanie v bežnom svete. 

NADAČNÝ FOND ADIENT V NADÁCII PONTIS 

Projekt „Adopcia a podpora výcviku psov“ bol focusovaný na podporu zdravia psov vo 
výcviku. Po schválení projektu VŠVAP zakúpila špeciálny bežecký pás pre psov, ktorý pomáha 
pri výučbe pravidelného kroku psa. Tento pás tiež slúži na rehabilitačné cvičenia psov so 
zdravotnými problémami. Z prostriedkov rozpočtu bolo tiež zakúpené aj kvalitné krmivo 
a kynologické potreby, ktorých pri výchove šteniat nie je nikdy dosť. 
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O NÁS V MÉDIÁCH 

Elektronické médiá  

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11413/1334736 

 

 

https://www.audiolibrix.com/sk/Podcast/Listen/254750/host-radia-regina-25-8-2020-

10-05 

 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11413/1334736
https://www.audiolibrix.com/sk/Podcast/Listen/254750/host-radia-regina-25-8-2020-10-05
https://www.audiolibrix.com/sk/Podcast/Listen/254750/host-radia-regina-25-8-2020-10-05
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http://www.tvba.sk/ba-dnes/jarmila-viragova-ma-nadhernu-profesiu-cvici-psikov-pre-

nevidiacich/ 

 

 

Webové stránky:  

https://bratislava.dnes24.sk/nevidiaci-imrich-vycvicil-niekolko-vodiacich-psov-dali-mi-

samostatnost-aj-stastie-368550 

 

 

http://www.tvba.sk/ba-dnes/jarmila-viragova-ma-nadhernu-profesiu-cvici-psikov-pre-nevidiacich/
http://www.tvba.sk/ba-dnes/jarmila-viragova-ma-nadhernu-profesiu-cvici-psikov-pre-nevidiacich/
https://bratislava.dnes24.sk/nevidiaci-imrich-vycvicil-niekolko-vodiacich-psov-dali-mi-samostatnost-aj-stastie-368550
https://bratislava.dnes24.sk/nevidiaci-imrich-vycvicil-niekolko-vodiacich-psov-dali-mi-samostatnost-aj-stastie-368550
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https://www.incacollagen.sk/news/podporujeme-vycvik-vodiacich-psov/ 

 

 

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/vodiaci-pes-vstup-do-

prevadzok  

 

https://www.incacollagen.sk/news/podporujeme-vycvik-vodiacich-psov/
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/vodiaci-pes-vstup-do-prevadzok
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/vodiaci-pes-vstup-do-prevadzok
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Printy: 

Časopis Šanca 

 

 

https://www.cas.sk/clanok/995797/smutny-osud-asistencneho-psika-evitku-nici-choroba-
klientka-sa-pomoci-tak-skoro-nedocka-video/ 

 

 

https://www.cas.sk/clanok/995797/smutny-osud-asistencneho-psika-evitku-nici-choroba-klientka-sa-pomoci-tak-skoro-nedocka-video/
https://www.cas.sk/clanok/995797/smutny-osud-asistencneho-psika-evitku-nici-choroba-klientka-sa-pomoci-tak-skoro-nedocka-video/
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V ROKU 2020 NÁS PODPORILI 

Partneri našich šteniat: 

DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. 

Trim Leader, a.s. 

Prologis Slovak Republic Management, s.r.o 

 

Ďalší podporovatelia našej činnosti (v abecednom poradí): 

AbbVie s.r.o. 

Anodius, a.s. 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA s.r.o. 

ČSOB, a.s. 

FaxCopy a.s. 

Inca Collagen s.r.o 

Lion´s Bratislava Pressburg 

MSD Animal Health 

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis 

Nadačný Fond Adient v Nadácii Pontis 

Nadácia Televízie Markíza 

Nadácia Volkswagen Slovakia 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

Ministerstvo vnútra SR 

prispievatelia do Dobrej Krajiny 

Royal Canin Czech  & Slovak republics 

s.r.o. 
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Ďakujeme tiež: 

- veterinárnej ambulancii AHAvet za dlhoročnú podporu a spoluprácu, 

- Lions Clubu Bratislava Pressburg za podporu pri založení chovu vodiacich psov, 

- adoptívnym rodičom – našim podporovateľom, darcom, z projektu Adopcia, 

- darcom 2%. 

- a všetkým, ktorí finančne podporili našich individuálnych klientov Riška a Lindu  

a umožnili im tak ľahší život s asistenčnými psami Cinkom a Evitou. A ďakujeme za 

podporu pre Annie, ktorá na svojho asistenčného psíka čaká. 
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

Súvaha k 31. 12. 2020 (v Eur) 
 

Aktíva v EUR rok 2020 rok 2019 
Medziročný 

rozdiel 

A. Neobežný  majetok 114 507,94 116 031,10 -1 523,16 

Dlhodobý nehmotný  majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný  majetok 507,94 2 031,10 -1 523,16 

Dlhodobý finančný majetok 114 000,00 114 000,00 0,00 

B. Obežný majetok 385 060,16 572 583,71 -187 523,55 

Zásoby 5 300,67 9 435,90 -4 135,23 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 209 860,09 338 201,42 -128 341,33 

Finančné účty 169 899,40 224 946,39 -55 046,99 

C. Časové rozlíšenie 940,00 1 540,64 -600,64 

AKTÍVA SPOLU (A+B+C) 500 508,10 690 155,45 -189 647,35 

 
 
 

Pasíva v EUR rok 2020 rok 2019 
Medziročný 

rozdiel 

A. Vlastné zdroje krytia majetku 366 644,87 372 185,02 -5 540,15 

Imanie a peňažné fondy 190 523,24 190 523,24 0,00 

Fondy tvorené zo zisku 0,00 0,00 0,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 181 661,78 181 123,43 538,35 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie -5 540,15 538,35 -6 078,50 

B. Cudzie zdroje krytia majetku 22 666,25 103 230,75 -80 564,50 

Rezervy 1 980,00 1 800,00 180,00 

Dlhodobé záväzky 94,20 68,88 25,32 

Krátkodobé záväzky 20 592,05 101 361,87 -80 769,82 

Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 0,00 0,00 

C. Časové rozlíšenie 111 196,98 214 739,68 -103 542,70 

PASÍVA SPOLU (A+B+C) 500 508,10 690 155,45 -189 647,35 
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Výkaz ziskov a strát ku 31. 12. 2018 (v Eur) 
 

Náklady v EUR rok 2020 rok 2019 
Medziročný 

rozdiel 
50 Spotreba materiálu, energie, 
predaný tovar 26 273,14 44 211,96 -17 938,82 

51 Služby 108 628,59 139 654,85 -31 026,26 

52 Osobné náklady 78 590,30 116 839,88 -38 249,58 

53 Dane a poplatky 427,56 3,50 424,06 

54 Ostatné náklady 13 305,91 16 436,31 -3 130,40 

551 Odpisy majetku 1 523,16 1 523,16 0,00 

553 Predané CP 0,00 107 000,00 -107 000,00 

56 Poskytnuté príspevky 0,00 2 411,94 -2 411,94 

NÁKLADY SPOLU  228 748,66 428 081,60 -199 332,94 

 
 

Výnosy v EUR rok 2020 rok 2019 
Medziročný 

rozdiel 
60 Tržby za vlastné výrobky,  služby a 
tovar 48 954,67 95 140,24 -46 185,57 

61 Zmena stavu zásob 300,00 1 700,67 -1 400,67 

62 Aktivácia majetku 0,00 0,00 0,00 

64 Ostatné výnosy 74,36 1 201,89 -1 127,53 

652 Výnosy z dlhodobého finančného 
majetku 5 814,00 4 860,14 953,86 

653 Tržby z predaja CP 0,00 107 000,00 -107 000,00 

65 Ostatné tržby 0,00 110,00 -110,00 

66 Prijaté príspevky 78 831,79 79 594,35 -762,56 

69 Dotácie 90 338,70 140 010,10 -49 671,40 

VÝNOSY SPOLU  224 313,52 429 617,39 -205 303,87 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením -4 435,14 1 535,79 -5 970,93 

59 Daň z príjmov 1 105,01   1 105,01 

Výsledok hospodárenia po 
zdanení -5 540,15 1 535,79 -7 075,94 
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