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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
Naša výcviková škola sa aj v roku 2021 prispôsobila životu, ktorý so sebou priniesol výzvy
v podobe pretrvávajúcich obmedzujúcich opatrení či svetlých krátkodobých období
s možnosťou rozvinúť činnosť naplno. Nemožnosť realizovať všetky naplánované aktivity
však činnosť našej školy neochromila. Starostlivosť o našich psov naďalej prebiehala
s najlepším možným prístupom i podmienkami a výcvik psov pre konkrétnych klientov
úspešne napredoval.
Napriek rozpačitým náladám okolia v celej spoločnosti vplyvom životných skúšok život
v našej škole nabral dynamický rozmer – najmä príchodom nových prírastkov. Koniec
marca a polovica mája priniesla radosť v podobe početných a najmä zdravých vrhov
našich chovných sučiek Zoji, Proceed a Fibi. Všetkých dvadsať šteniatok po ôsmych
týždňoch v pôrodnici v spoločnosti svojej mamy zmenilo na jeden rok bydlisko. Naši
starostliví vychovávatelia im venujú svoj čas, lásku a energiu na spoločnej ceste pri
prekonávaní radostí i strastí psieho detstva.
Stabilné výchovné prostredie a neustále utvrdzovanie vrodenej lásky k človeku sú tým
najdôležitejším a najlepším základom, na ktorom môžu tréneri stavať výcvik. Vďaka
našim zodpovedným vychovávateľom mohli nastúpiť do výcviku vodiacich a asistenčných
psov výborne pripravení psi, na ktorých už netrpezlivo čakali ich budúci majitelia.
Aj keď sme mali mimoriadne obmedzené možnosti verejných prezentácií, pracovali sme
na tom, aby sme mali neustále spojenie s našimi podporovateľmi a fanúšikmi, a preto
sme zintenzívnili virtuálnu komunikáciu na sociálnych sieťach a pripravili veľa mediálnych
výstupov, vďaka ktorým sme im boli vždy nablízku. Všetky tieto aktivity sme mohli
zabezpečiť len vďaka obetavým trénerom našej školy a všetkým dobrovoľníkom z radov
vychovávateľov či dogsitterov.
Rok 2021 priniesol posun v realizácii projektov, ktorých súčasťou sme už niekoľko rokov.
Ide o projekty presahujúce hranice našej republiky nielen zapojením zahraničných
subjektov z radov partnerských organizácií či autorít v oblasti výcviku psov so špeciálnym
výcvikom, ale aj prínosom pre osoby so zrakovým postihnutím pri odstraňovaní bariér ich
spoločenského začlenenia. Využili sme teda všetky možnosti na prípravu finalizácie
jednotlivých výstupov pre nasledujúci rok 2022 s cieľom úspešného ukončenia projektu.
Aj projekt z operačného programu Ľudské zdroje sa v roku 2021 prehupol do finále
a napriek tomu, že sme kvôli obmedzeniam nemohli zrealizovať dlhoočakávaný kliker
so zahraničnou lektorkou Michele Pouliot, pracovali sme na príprave ostatných
vzdelávacích podkladov pre e-learning.
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Dlhodobé napätie v spoločnosti spôsobené opatreniami v súvislosti s pandémiou
a sociálna izolácia sa prejavili nielen v životnej úrovni väčšiny slovenských domácností,
ale aj na duševnom zdraví mnohých dospelých i detí. Aj toto môžu byť príčiny nárastu
záujemcov o pomoc asistenčného či terapeutického psa. Vedomie poskytnutia
„záchrany“ pri prekonávaní pre nás bežných životných prekážok – záchrany v podobe
našich vycvičených psov je pre nás motiváciou a hnacou silou.
Novinkou, ktorou sme obohatili život našej školy je spustenie verejnej zbierky s názvom
Psí pomocníci. Finančné prostriedky získané vďaka tejto zbierke chceme použiť na
dofinancovanie nášho účelového chovu a príprava psov na výkon terapií pre deti
so špeciálnymi potrebami. Pevne veríme, že vďaka podpore našich prispievateľov
budeme môcť zlepšiť podmienky pre výchovu a zintenzívniť výcvik psov. Naším cieľom je
odovzdanie ľahko ovládateľného, bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným
postihnutím a vytvorenie harmonickej, dobre spolupracujúcej dvojice, v ktorej sa pes aj
človek budú cítiť spokojne, bezpečne a šťastne. A tomuto cieľu prispôsobujeme všetky
naše činnosti.
Rok 2021 bol pre nás všetkých rokom, v ktorom sme dokázali, že napriek ťažkým
okolnostiam a komplikáciám je tým najpodstatnejším podpora a súdržnosť našej veľkej
rodiny – všetkých vychovávateľov, trénerov, dogsitterov a ostatných dobrovoľníkov,
ktorým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalší spoločný rok.

Jarmila Virágová
riaditeľka

4

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. VŠVAP sa
presťahovala do väčších priestorov, ktoré sú vhodnejšie na realizáciu rozrastajúceho sa
portfólia aktivít VŠVAP.
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ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

Obchodné meno (názov):
Právna forma:
IČO:
Sídlo:

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
občianske združenie
42 357 632
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 13. októbra 2020
Andrea Kujovičová
PaedDr. Imrich Bartalos
Jarmila Virágová
Ing. Radko Farkaš
Mgr. Katarína Paxnerová
Michal Sihelský

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:
Andrea Kujovičová – predsedníčka Správnej rady
Jarmila Virágová
Mgr. Katarína Paxnerová
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PRACOVNÍCI VŠVAP
Jarmila Virágová

riaditeľka, odborná
špeciálnym výcvikom

garantka

Katarína Paxnerová

koordinátorka chovu a výchovy, trénerka psov so
špeciálnym Výcvikom

Zuzana Janíček Muranicová

koordinátorka výchovy, dobrovoľníkov, trénerka psov
so špeciálnym výcvikom - junior

Andrea Kujovičová

redaktorka
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

a editorka

výcviku

zvukového

psov

so

magazínu

a

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 pestúnom chovných sučiek
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Zuzana Ťažárová, Simona Ťažárová, Ivana Fratričová, Marta Zemanová, Dagmara
Pastorková, Pavol Provazník, Iveta Homolová, 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, Martina Klimová, Terézia Solárová, Kristína Fulleová, Zuzana
Škrinárová, Petra Fraňová, Mária Surovcová, Pavol Surovec, Radoslav Jakubec, Lucia
Artimová, Eva Ozorák Uhlíková, Miroslava Loyová, Tatiana Čechová, Danka Hajková,
Soňa Ondrášiková, Ľudmila Jurčová, Silvia Sulíková, Jana Ovčaričová, Alena Valigová,
Anna Turňová, Zuzana Klinovská, Eva Kralovičová, Zuzana Garaiová, Vladimír Fejdi,
Helena Hycláková, Jackie Brandisová, Eva Pilarčíková, Jana Kravjarová, Zuzana
Muranicová, Katarína Obuchová, Jana Jordánová, Zuzana Tomková, Katarína Vajdová,
Erika Némethová, Ella Radimská, Helena Kakašová, Tomáš Zarecký, Linda Gállová,
Angelika Švajdlenková, Zuzana Protivňáková.
našim dobrovoľníkom - všetkým pomocníkom pri zabezpečení náhradnej dočasnej
opatery.

Za fotografické, grafické služby
ďakujeme:
Zuzane Janíček Muranicovej
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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 2021
Počet psov k 1. 1. 2021
Chovné sučky
Chovný pes
Šteňatá vo výchove
Psi vo výcviku
Počet psov k 31. 12. 2021
Chovné sučky
Chovný pes
Šteňatá vo výchove
Psi vo výcviku

44
7
1
30
6
40
9
0
29
2

68 – celkový počet psov, ktorí boli vo VŠVAP v priebehu roka 2021 v rámci programov
chov, výchova a výcvik.
Nové psy v programe v roku 2021:
20 – narodených šteniat
Vyradenie z programu v roku 2021:
3 – psi z dôvodu povahy nevhodnej pre sociálnu prácu
5 – psi zo zdravotných dôvodov
1 – sučka z dôvodu ukončenia chovnosti
1 – chovný pes z dôvodu ukončenia chovnosti
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Úspešní absolventi programu v roku 2021:
1 – vodiaci pes
4 – asistenčné psy
11 – ročné psy predané do výcviku (vodiaci pes) v zahraničí v rámci medzinárodnej spolupráce
0 – ročný pes darovaný do výcviku (asistenčný pes) v zahraničí v rámci medzinárodnej
spolupráce
0 – vodiaci pes predaný partnerskej škole v zahraničí v rámci medzinárodnej spolupráce

NOVÉ PRÍRASTKY V ROKU 2021
Počet získaných psov v roku 2021:
narodení:
20

1

meno
psa

meno psa

v programe

od:

Pipa

narodenie

30.3.2021

Piffi

narodenie

30.3.2021

Pino

narodenie

30.3.2021

Pluto

narodenie

30.3.2021

Puli

narodenie

30.3.2021

Prego

narodenie

30.3.2021

v
programe

Rudi

11.5.2021
narodenie

Romina

11.5.2021
narodenie

Roceed

11.5.2021
narodenie

Robin

11.5.2021
narodenie

Rufus

Pola

narodenie

30.3.2021

Puli

narodenie

30.3.2021

Prego

narodenie

30.3.2021

od:

11.5.2021
narodenie

meno
psa

v
programe

Sally

narodenie 12.5.2021

Saskia

od:

12.5.2021
narodenie

Saša

12.5.2021
narodenie

Sorento

12.5.2021
narodenie

Sindy

12.5.2021
narodenie

Sonet

12.5.2021
narodenie

meno psa

v programe:

Lovely Jessie

výchova

Narodená

20. 6. 2021
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VRH P2 (ZOJA)
Šteňatá: 9

VRH R2 (PROCEED)
Šteňatá: 5

VRH S2 (FIBI)
Šteňatá: 6
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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 2021 už bol priaznivejší k verejným podujatiam, a tak sme nútenú virtuálnu komunikáciu
s radosťou zmenili na verejné podujatia. Napriek tomu, že podujatí, na ktorých sme sa
zúčastnili nebolo veľa, vždy sme sa stretli s veľkým záujmom a radosťou medzi dospelými
i deťmi.

Bratislavské mestské dni, 26. – 28. 2021
Jedným z prvých verejných vystúpení po dlhom čase bola naša účasť na Bratislavských
mestských dňoch, ktoré sa uskutočnili v dňoch 26. -28. 06. 2021. Špecifická časť programu
totiž bola venovaná nevidiacim, pre ktorých mesto Bratislava pripravilo špeciálne haptické
mapy zobrazujúce jednotlivé dominanty Bratislavy. A my sme v rámci tejto témy
návštevníkom nášho stánku priblížili činnosť našej školy, oboznámili sme ich s témou
vodiacich psov a tým, ako môžu pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Samozrejme,
všetci prítomní sa tešili na ukážky toho, čo naši psi dokážu. Šteniatka z vrhu P sa pochválili, čo
sa už stihli naučiť za 3 mesiace svojho života – spoľahlivo reagovať na svoje meno, prísť na
zavolanie či zobrať hračku. Psi vo výchove so svojimi vychovávateľmi predviedli bezchybnú
poslušnosť a ukázali ako sa pripravujú na jednotlivé činnosti, ktoré čakajú počas výcviku,
napr. nosenie či podávanie predmetov, A na záver sa predviedli aj psi vo výcviku ukážkou
práce v postroji. A najväčší záujem malých či veľkých bol o možnosť pohladkať si psov.
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DSS Rozsutec, 06. 05. 2021
Ďalším z podujatí bola naša návšteva v DSS Rozsutec v bratislavskom Lamači. Na základe
memoranda o spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom sme na pozvanie riaditeľky
zariadenia prišli potešiť klientov domova a priblížiť im čo naši psi dokážu. Všetci klienti bez
rozdielu veku či mentálnej úrovne počas celej našej návštevy prejavovali nefalšovanú radosť
z možnosti dozvedieť sa ako psi pomáhajú aj ako sa cvičia. Po dlhom období bez možnosti
osobných návštev, alebo výletov mimo zariadenia si všetci vychutnali radosť a pozornosť,
ktorú im venovali naši psi
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Lenovo, 08. 09. 2021
Na pozvanie spoločnosti Lenovo sme prišli potešiť zamestnancov spoločnosti, ktorá je našim
dlhoročným podporovateľom. Septembrové popoludnie sa nieslo v znamení rozprávky
o Mimi a Líze, rozprávaní o pomoci vodiacich psov a samozrejme neodmysliteľných ukážok
toho, čo títo skvelí pomocníci dokážu.

Návšteva detí vzdelávaných doma, 15. 11. 2021
Novembrové popoludnie bolo venované deťom, ktoré sa ich rodičia rozhodli vzdelávať
doma. Vzhľadom na to, že kladú veľký dôraz na podporu komunitného žitia a empatii voči
ľuďom v ich okolí, požiadali nás o možnosť priblížiť im tému nevidiacich a vodiacich psov.
Školáci, ktorých sprevádzali ich rodičia i mladší súrodenci sa témy straty zraku zhostili
pohotovo a okamžite sa zapojili do rozprávania rôznych životných situácií, ktoré sme
poprepletali ukážkami toho, čo robia vodiaci psi a ako pomáhajú nevidiacim. Nezabudli sme
17

pripomenúť ako je potrebné sa správať pri stretnutí so psom, ktorý je v postroji, či ako môžu
pomôcť, ak vidia človeka s bielou palicou.
Na záver sme sa zahrali hry pre nevidiacich, vyskúšali si zadať niektoré povely pre vodiacich
psov a nevynechali sme tradičné hladkanie.
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PROJEKTY
TVORBA A OPTIMALIZÁCIA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
V ZÁUJME ODSTRAŇOVANIA BARIÉR SPOLOČENSKÉHO
ZAČLENENIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH
Slovenská republika je krajinou, v ktorej dlhodobo absentujú legislatívne predpisy, ktoré by
určili kvalitu vodiaceho psa, v akej má byť odovzdaný osobe so zrakovým postihnutím 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.
Vzhľadom na opatrenia, ktoré presahovali aj do tohto roku, sa viaceré aktivity realizačne
naplánované na rok 2021 neuskutočnili. Projektový tím VŠVAP však neúnavne pracoval na
analytických a koncepčných materiáloch, ktoré sa stanú podkladmi pre legislatívne návrhy.
Na základe prieskumov, ktoré sme zrealizovali priamo s nevidiacimi s vodiacimi psami
a v nadväznosti na to spracovanými analýzami, vznikli návrhy ako zabezpečiť prístupové
práva pre nevidiacich s vodiacim psom v rámci dopravných, kultúrnych, vzdelávacích či
zdravotníckych zariadení. Pevne veríme, že ich prínos bude mať vplyv na optimalizáciu
efektivity verejnej správy a nevidiaci ich budú môcť pocítiť v praxi čo najskôr.

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
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poznatkov a nadobudnuté poznatky a zručnosti implementovať do nimi vybranej oblasti
tyflokynológie.
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.
Tretia aktivita bola pôvodne naplánovaná na rok 2020 ako účasť na medzinárodnej
konferencii IGDF. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s covid 19, bol termín konferencie
posunutý na rok 2021, ale žiaľ, v dôsledku pokračujúcich opatrení, nebolo možné aktivitu
zrealizovať ani v roku 2021.
Rok 2021 v rámci realizácie tohto projektu priniesol priestor pre finalizáciu podkladov videí
pripravovaných pre vzdelávacie vizuálne časti e-learningu vo všetkých úrovniach. Projektový
tím pripravil inštruktážne videá, ktoré sú súčasťou.
Projektový tím ďalej rozpracovával koncepčný materiál zameraný na štandardy vodiaceho
psa v oblasti všeobecných podmienok výberu psa, zdravia psa, zručností psa so špeciálnym
výcvikom a spôsobe preskúšania psa so špeciálnym výcvikom. Zároveň tím pokračuje v práci
na štandardoch pre zručnosti trénera pracujúceho so psami so špeciálnym výcvikom

NADAČNÝ FOND DELL V NADÁCII PONTIS
Aj v roku 2021 mohla VŠVAP zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť o svoje psy vďaka podpore
donorov a podporovateľov. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti DELL je nastavená
na zlepšovanie životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Pomáhajú im napr. aj
pri získavaní potrebných kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patrí aj vodiaci pes. Psi so
špeciálnym výcvikom, medzi ktorých patria aj vodiaci psi, musia byť stopercentní nielen
tréningovou prípravou, ale aj zdravotne. A práve na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
VŠVAP získala podporu od Fondu Dell v rámci Nadácie Pontis. Finančnú podporu sa tento rok
rozhodli zacieliť na podporu výchovy a výcviku sučky Naomi a psa Oliho. Sme vďační
za dlhoročnú podporu Fondu Dell Nadácie Pontis a pevne veríme, že nielen títo vybraní psi
potvrdia správne alokovanú podporu..

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
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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.

REKONDIČNÉ AKTIVITY PRE ĽUDÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM –
S PODPOROU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V roku 2021 sa nám konečne po dvoch rokoch podarilo zorganizovať sústredenie pre
majiteľov vodiacich psov – a bol to už 17. ročník tohto úspešného projektu. Jeho hlavným
cieľom bolo zabezpečiť efektívnu a bezpečnú spoluprácu so psom, a tak zvýšiť kvalitu života
nevidiacich a slabozrakých ľudí na Slovensku. Rekondičné aktivity plne podporujú ich
samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť, prípadne im umožňujú získať špecifické vedomosti
a zručnosti potrebné pre výkon ich zamestnania i každodenný život.
Pobytu sa zúčastnilo 16 majiteľov a žiadateľov o vodiaceho psa a ich 16 sprievodcov
v auguste a septembri 2021 v Topoľčanoch. Všetci mali možnosť precvičiť a zlepšiť si vlastné
aj psie zručnosti pod vedením inštruktorov mobility a trénerov. Od ich úrovne je totiž priamo
závislá bezpečnosť a efektivita ich výkonu, pretože človek a pes sa rovnakou mierou
podieľajú na konečnom výsledku. Rekondičný pobyt mimo miesta bydliska umožňuje ľuďom
so zrakovým postihnutím okrem pracovnej časti aj získať nové vedomosti v problematike
vodiacich psov a umožňuje komunite držiteľov a záujemcov o vodiacich psov osobné
stretnutie a zdieľanie skúseností. V tomto roku bol rekondičný pobyt zameraný aj
na vzdelávanie ľudí s postihnutím v téme vodiaceho psa – ako vylepšiť spoluprácu, ako riešiť
prípadné problémy, ale prehĺbili si znalosti aj v oblasti etológie vodiacich psov.

Vodiaci pes a nevidiaci človek sú dvojicou na ktorej spolupráci treba neustále pracovať.
Vodiaci pes je kompenzačnou pomôckou pre získanie nezávislosti a samostatnosti pre
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človeka so zrakovým postihnutím. Aj počas rekondičného pobytu bolo možné sledovať
aktuálnu úroveň práce klienta so psom s cieľom odstrániť prípadné nedostatky a účinne
pomôcť pri zlepšení efektivity práce dvojíc (klient + vodiaci pes). Realizácia takéhoto
intenzívneho rekondičného pobytu, pre väčšinu účastníkov v neznámom mestskom
prostredí, je ideálnym spôsobom, ako organizovanou formou zabezpečiť a optimalizovať
využívanie vodiacich psov ich držiteľmi a podporiť spoluprácu v komunite držiteľov vodiacich
psov.
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O NÁS V MÉDIÁCH
Elektronické médiá
Školský klub, RTVS, 15. 01. 2021
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16993/260672#3023

TA3, Dobré noviny, 22. 01. 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=XyT4vE4TOLQ
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TV Lux, 19. 04. 2021, https://www.tvlux.sk/archiv/play/_25834

21.04.2021, relácia Kontakty, Rádio Slovensko
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1556615
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Noviny, TV JOJ, 29. 04. 2021
https://www.noviny.sk/slovensko/603528-zakon-nestanovuje-dobu-ktoru-majuasistencne-psy-odpracovat-krajniak-chce-tieto-legislativne-diery-vyriesit

Noviny o 12:00, TV JOJ, 28. 05. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=h6mEmG1XN6Q
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Teleráno, TV Markíza, 13. 08. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Z9NGM3TEnio

Televízne noviny, TV Markíza, 01. 09. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=GGBpkZUNnv8
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RTVS, 04. 09. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=1GFvctIHTgM

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17008/289985
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RTVS, Regina, 15.11.2021
https://www.youtube.com/watch?v=sIVrDg5kG6g

Webové stránky:
Teraz.sk, 03. 01. 2021
https://www.teraz.sk/slovensko/j-viragova-je-dolezite-vediet-a/517928clanok.html?fbclid=IwAR0ODaOG7h6IXXO0Ws_YYLAKxxCU1aeHuW2ZMbxlOv
rPI4O8948luR8r4pY
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MY Zemplín, 25. 01. 2021
https://myzemplin.sme.sk/c/22585302/michalovi-nahradza-zrak-stvornohypartak-izzi.html

Podcast Dobre vidieť, 26. 11. 2021
https://www.listennotes.com/podcasts/dobre-vidie%C5%A5/tr%C3%A9nerkavodiacich-psov-SNjmF3Khg_u/
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Zoznam.sk, 27. 04. 2021
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/211414/MPSVR-SR-Aj-z-Pluta-raz-budespecialne-vycviceny-pes-pre-ludi
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Netky.sk, 28. 04. 2021
http://www.netky.sk/clanok/krajniak-navstivil-vycvikovu-skolu-pre-vodiace-aasistencne-psy-vybral-meno-jednemu-z-9-tich-steniatok

Bratislava Dnes 24, 29. 04. 2021
https://www.dnes24.sk/aj-krajniak-chce-bodovat-fotkami-so-zvieratom-takutovycitku-vsak-necakal-388676?do=openSignIn
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Printy:
ŽIVOT, 25. 3. 2021, https://zivot.pluska.sk/pribehy/velke-kamaratstvo-choremuriskovi-pomaha-labradorcinko?fbclid=IwAR3s9e9Goiftu9NiJnEktwlFbtdNY1Gx_SRo6isoju_Z6qymNHYx
1F2z8d4
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Téma, 9.4.2021, https://vodiacipes.sk/sites/default/files/tema_15_21_psi.pdf

Pravda, 10. 05. 2021
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/587285-vodiace-psi-pomozu-s-tym-coclovek-nedokaze/
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V ROKU 2021 NÁS PODPORILI
Partneri našich šteniat:
Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.

Ďalší podporovatelia našej činnosti (v abecednom poradí):
ČSOB, a.s.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR

DELL s.r.o

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR

DHL Expres (Slovakia), spol. s r.o.

Ministerstvo vnútra SR

FaxCopy a.s.

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Inca Collagen s.r.o

Nadačný Fond Adient v Nadácii Pontis

Komunálna poisťovňa, a,s, Vienna
Insurance Group

Nadácia TV Markíza

Lenovo CSR

Neovízia, s.r.o.

Lion´s Bratislava Pressburg

prispievatelia do Dobrej Krajiny

MSD Animal Health

a do verejnej zbierky Psí pomocníci

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 a darcom 2%.
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ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA ZA ROK 2021
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