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„Mať vodiaceho psa je veľká starosť, ešte 

väčšia radosť a najväčší krok k samostatnosti“.  

 

PaedDr. Imrich Bartaloš, zakladateľ Výcvikovej školy pre vodiacich 

psov a používateľ vodiaceho psa. 

 
 
 

 
 
 
 



 

ÚVOD 
 

V roku 2019 pokračoval veľký záujem o služby  asistenčných psov. Pribúdali teda nielen 
záujemcovia o vodiacich psíkov, ale aj tí, ktorí potrebujú psy z iných dôvodov a teda buď 
majú zdravotné znevýhodnenia, ktoré im znemožňujú 100-percentnú mobilizáciu, 
prípadne majú mentálne postihnutie. 

Samozrejme, pokračujeme aj vo výcviku psov pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Oba 
typy potrebujú riadny výcvik, no tieto výcviky sa líšia.  

Pokračovali sme tiež v dvoch projektoch, ktoré  sú podporené  z európskych fondov. 
Snažíme sa zlepšiť podmienky pre život nevidiacich a slabozrakých v našej krajine a to aj 
zmenou legislatívy, ale tiež vzdelávaním zdravej verejnosti o tejto problematike. Cieľom 
druhého projektu je dosiahnutie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu 
nevidiacich a slabozrakých, ktoré má prispieť k odstraňovaniu bariér v ich spoločenskom 
uplatnení. 

Naďalej sme rozvíjali medzinárodnú aj domácu spoluprácu. V rámci medzinárodných 
vzťahov bola spolupráca zameraná najmä na oblasť chovu psov pre účely rôznych typov 
špeciálneho výcviku, pretože v tejto oblasti  nie je možné dosiahnuť dobré výsledky 
jednotlivo. Na domácej pôde bola spolupráca zameraná na edukáciu aj praktickú činnosť 
pre študentov stredných škôl, ktorých súčasťou je odbor kynológie. 

 

Jarmila Virágová 

Odborná riaditeľka VŠVAP 

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 -  vybudovanie 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 sa od mája  2014 stáva nástupcom bývalého 

oddelenia ÚNSS s rovnakým cieľom, programom, aj personálnym obsadením.  

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


 

 

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY 

 
 
Obchodné meno (názov):      Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy 
Právna forma:    občianske združenie 
IČO:           42 357 632 
Sídlo:                   Sekulská 672/1, 841 04 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: 
 
Andrea Kujovičová  
PaedDr. Imrich Bartaloš  
Mgr. Ivana Potočňáková  
Jozef Just  
Ing. Ivana Merryman Boncori PhD  
Ing. Katarína Kubišová 
Jarmila Virágová 
Jana Krištofová 
Ing. Radko Farkaš            
 
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                                                   
Jana Krištofová 
Mgr. Ivana Potočňáková 
Ing. Ivana Merryman Boncori, PhD 
Jozef Just 
 



 

PRACOVNÍCI VŠVAP 

 
Jarmila Virágová  odborná riaditeľka, koordinátorka výcviku 
 
Katarína Paxnerová   trénerka vodiacich psov a pracovná asistentka 
 
Andrea Kujovičová  redaktorka a editorka zvukového magazínu a asistentka 
 
Katarína Kubišová prevádzková riaditeľka, koordinátorka činností VŠVAP  
 
Katarína Štulajterová  manažérka pre fundraising a PR 
 
Katarína Obuchová              manažérka pre fundraising a PR 
 
Martina Machánková          trénerka asistenčných psov a projektová koordinátorka 
 
 
Dobrovoľníci 
 
Lenka Sobotová   účtovníčka 
 
 

 

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.  

SRDCE NA DLANI 

Význam a dôležitosť práce vychovávateľov ocenilo aj Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum. To v spolupráci Hlavným mestom SR Bratislava udeľuje ocenenie Srdce na 
dlani. V roku 2019 získala prevádzková riaditeľka, koordinátorka činností VŠVAP 
Katarína Kubišová toto ocenenie v kategórii koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok. 

 

 

 

Ďakujeme našim dobrovoľníkom – vychovávateľom šteniatok a pomocníkom pri ich 
strážení:  

Jacqueline Brandisová, Monika Laššanová, Slávka Hycláková, Iveta Homolová,  
Zuzana Foltýnová, Daniela Nitrayová,  Eva Pilarčíková, Lucia Durkáčová, Lucia 
Kadvoltová, Pavol Provazník, Jana Kravjarová, Darina Pšenáková, Lucie 
Hangonyiová, Terézia Solárová, Jarmila Kútna, Zuzana Janíček Muraniová, Zlatica 
Kinčeková, Alena Chlpošová, Ráchel Procházková, Barbora Tkáčová, Ľudmila 
Molnárová, Ján Fratrič, Lukáš Vaško, Petra Kovačovič, Zuzana Ťažárová, Norbert 
Špánik, Marek Lapšanský, Dagmar Pastorková, Ľudmila Jurčová, Beáta Drozdová, 
Patrik Benko, Beáta Rúžičková, Katarína Vajdová, Vladimír Fejdi, Jana Jordánová, 
Libu Roblová, Jana Sabajová, Lýdia Štoffan, Lenka Vagnerová, Zuzana Tomková, 



 

Erika Némethová, Joanna Kožuch, Monika Strapáčová, Pavol Varga/Vargová, 
Barbora Stročková, Peter Čambala, Jozef Kundrát, Martin Malina, Mimina Pešinová, 
Barbora Padáčová,   Eva Barániková, Vladimír Kučera, Petra Zelenková, Tomáš 
Zárecký, Viktor Chovančák, Martina Počubay Moskálová, Darina Kadášiová, 
Veronika Kubáňová, Valeria Schultzova, Ľudovít Horváth, Zuzana Polna, Michal 
Brandis, Ivica Paulovičová, Katarína Hornišová,                                            

Za fotografické, grafické, prekladateľské služby ďakujeme: 

Tomáš Mišeje, Eva Skovajsová 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NÁŠ PROGRAM 

VŠVAP má kompletný program, ktorý pozostáva z: 

• vlastného účelového chovu, do ktorého vyberáme 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, alebo 
asistenciu podľa typu postihnutia klienta, 

• 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 2019 

Počet psov k 1. 1. 2019 42 

Chovné sučky 6 

Chovný pes 1 

Šteňatá vo výchove 25 

Psi vo výcviku 10 

Počet psov k 31. 12. 2019 45 

Chovné sučky 7 

Chovný pes 1 

Šteňatá vo výchove 28 

Psi vo výcviku 9 

 
68 – celkový počet psov, ktorí boli vo VŠVAP v priebehu roka 2019 v rámci programov 
chov, výchova a výcvik.  
Nové psy v programe v roku 2019: 
24  –narodených šteniat  
Vyradenie z programu v roku 2019: 
2 – psy z dôvodu povahy nevhodnej pre sociálnu prácu 
5 – psov zo zdravotných dôvodov 
Úspešní absolventi programu v roku 2019: 
4 – vodiacich psov     
2 – odovzdaní neštandardným spôsobom (sú u nich terapeutické psy pre klientov so 
špeciálnymi potrebami) 
9 – ročné psy predané do výcviku  
1 – ročné psy darované do výcviku  
 
 



 

 
 
 

NOVÉ PRÍRASTKY V ROKU 2019 

Počet získaných psov v roku 2019:  24     
narodení:         
meno psa v programe: od:  meno psa v programe: od:  meno psa v programe: 

Hany výchova 20.3.2019  Keny výchova 5.11.2019  Milka výchova 

Homer výchova 20.3.2019  Kasper výchova 5.11.2019  Megi výchova 

I-niro výchova 1.4.2019  Kony výchova 5.11.2019  Misty výchova 

Ibra výchova 1.4.2019  Laski výchova 5.12.2019  Monty výchova 

Ivan výchova 1.4.2019  Lebron výchova 5.12.2019  Moby výchova 

Jorik výchova 11.7.2019  Lago výchova 5.12.2019  Marley výchova 

Jami výchova 11.7.2019  Lana výchova 5.12.2019    
Kali výchova 5.11.2019  Lora výchova 5.12.2019    
Kayla výchova 5.11.2019        
Korana výchova 5.11.2019        

 

narodení, ale poskytnutí inej škole , teda nezaradení do programu     6 stavu 

meno psa   škola   meno psa   škola       

Koby 23.12.2019 mathilda   Katty 23.12.2019 mathilda   Melody 9.12.2019 

Kimi 23.12.2019 mathilda   Loki   mathilda       

Lex   mathilda               

 
kúpení:  1 

meno psa v programe: od: 

Baška výchova 29.7.2019 

   
darovaní:  1 

meno psa v programe: od: 

Proced výchova 17.7.2019 

 

 

 

 



 

 

 
 

VRH H2 (TARA) 
Šteňatá: 2 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
VRH I2 (Zoja)  

Šteňatá: 3 
 

 



 

 
VRH J2 (Fibi) 

Šteňatá: 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VRH K2 (Morin) 
Šteňatá: 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VRH L2 (Tara) 
Šteňatá: 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VRH M2 (Rita) 
Šteňatá: 6 

 
 

  
 
 

 

VÝZNAMNÉ UDALOSTI A AKTIVITY V ROKU 2019 

ODBORNÉ AKTIVITY 
 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V RÁMCI IGDF 
 
Kvalita psov z nášho účelového chovu dosahuje náročné štandardy stanovené 

medzinárodnou organizáciou IGDF (International Guide Dog Federation), ktorej sme platným 

členom už viac ako dvadsať rokov. Vďaka tomu môžeme 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. Poskytujeme im 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  vedieme a rozvíjame od roku 2006. 

Pre udržanie vitálneho účelového chovu je potrebné, aby mal chov určitú veľkosť, teda 



 

dostatočný počet chovných zvierat pre zabezpečenie jeho 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 tak 

vyberáme nielen psy s vhodnou povahou na sociálnu prácu ale berieme do úvahy aj to, aby 

sa typovo hodili ku čakateľom o psa. 

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

vyhovujúci jedinec, pre ktorého nemáme vhodný typ klienta. Vzhľadom na kvality tohto 

jedinca je zmysluplné ho použiť na sociálnu prácu v inej výcvikovej škole, ktorá má preňho 

kompatibilného klienta. Využívame tak možnosti medzinárodnej spolupráce a ponúkneme 

takéhoto psa prevereným členom IGDF, ktorých činnosť a prácu so psami dôverne poznáme 

na základe osobných skúseností priamo v pôsobisku týchto škôl. Vieme o welfare psov 

v týchto organizáciách, poznáme priebeh výcviku, spôsob práce s klientom a  starostlivosť 

o dvojicu po odovzdaní.  

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 sme založili účelový chov so sučkou Bronny z Austrálie, v priebehu 

rokov posilnili náš chov chovné sučky Joanna z USA, Morin z Francúzska, chovný pes Cosby a 

mrazené sperma viacerých psov z USA, Austrálie, Fínska a Francúzska.  Do programu výchovy 

pribúdali v priebehu rokov šteňatá rôzneho veku z Talianska, Austrálie, Írska a Francúzska. 

Do výcviku sme zaradili ročných psov Alfu z Francúzska a Akida zo Švédska. Výmena 

chovných zvierat, šteniat a psov do výcviku v celosvetovom meradle tak prispieva k udržaniu 

genetickej variability v účelovom chove a zabezpečuje dostatok vhodných psov pre 

konkrétnych čakateľov na psa so špeciálnym výcvikom práve v čase, keď oň žiadajú.  



 

 

EDUKAČNÉ, PR A FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 
 

 
OTVORENÁ DISKUSIA MAJITEĽOV VODIACICH PSOV 
 
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy a Slovenská asociácia európskych štúdií 
dlhodobo zaznamenáva rôzne problémy, s ktorými sa stretávajú nielen samotní ľudia so 
zrakovým postihnutím, ale dostáva aj podnety od úradov, či verejnosti. Organizovali sme 
preto workshop, na ktorý sme pozvali nevidiacich a slabozrakých z celého Slovenska. 
Diskutovali sme s nimi na rôzne témy. Porozprávali nám svoje skúsenosti napríklad o tom, či 
majú alebo nemajú problémy pri prevoze svojho psíka v taxíku alebo MHD, ako sa k nim 
správajú v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach, aké majú skúsenosti v kaviarňach, 
reštauráciách a iných prevádzkach. 

 

 
 

         

 

 

      

         



 

 

OKRÚHLE STOLY 
 
Nevidiaci na Slovensku čelia rôznym problémom. Smutné je, že sa niekedy musia doslova 
domáhať svojich práv a to len preto, že inštitúcie sú pohodlné alebo neovládajú zákony. Aj 
preto sme v rámci projektu zorganizovali na jeseň 2019 niekoľko okrúhlych stolov, kde sme 
niektoré problémy riešili so širokým spektrom odborníkov. Ako prvý sme zorganizovali 
7.októbra okrúhly stôl s odborníkmi na tému: „Podmienky vstupu osôb so zrakovým 
postihnutím so psom so špeciálnym výcvikom do zdravotníckych zariadení a kúpeľov.“ O 
týždeň na to, teda 14. októbra sme pokračovali okrúhlym stolom na tému: „Podmienky 
vstupu zrakovo postihnutých so psom so špeciálnym výcvikom do obchodných prevádzok, 
stravovacích a ubytovacích zariadení.“ Na tieto okrúhle stoly nadviazal ďalší. 29. októbra sme 
s kompetentnými diskutovali na tému: „Postavenie psa so špeciálnym výcvikom ako 
kompenzačnej pomôcky a súvisiace dopady na každodenný život zrakovo postihnutých ľudí.“ 
Štvrtý okrúhly stôl bol 22. novembra. Jeho téma znela: „Podmienky prepravy zrakovo 
postihnutých so psom so špeciálnym výcvikom.“ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

V MESTE NEVIDIACICH V LEVOČI SME ZORGANIZOVALI OSVETOVÝ DEŇ 



 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov sme sa v stredu 24. apríla vybrali do 
„hlavného mesta nevidiacich“, Levoče. Pripravili sme rôzne vzdelávacie a osvetové aktivity 
pre samotných nevidiacich a aj pre širokú verejnosť. 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÁ DOPRAVA A VODIACE PSY 

Autobusová doprava na Slovensku oslávila 70-te narodeniny.  Pri príležitosti tohto 
výročia predchodcu dnešných poskytovateľov autobusovej prepravy, pripravil Zväz 
autobusovej dopravy, v ktorom sú združení, súťažno-vzdelávací program. Do bratislavskej 
Incheby prišlo množstvo ľudí, ktorých zaujíma história a automobilizmus. A ako sa 
ukázalo, príjemným spestrením boli pre návštevníkov aj naše vodiace a asistenčné psy. 



 

 

 

BORIEŠOK A MESTSKÁ KNIŽNICA 

V sobotu 27.4. sme mali dve predvádzacie akcia. Najskôr sme sa zúčastnili v nákupnom 
centre Bory Mall na akcii Boriešok roka 2019. Predviedli sme ukážky výcviku psov. Psími 
spoločníkmi boli: Astinger, Galina a Ga-Ceed. už tradične, ako každým rokom sme vďaka 
Mestská knižnica v Bratislave 

Súčasťou podujatia Bratislava pre všetkých sú už tradične aj predvádzacie aktivity našej 
školy, ktoré zväčša bývali v Letnej čitárni U červeného raka. V roku 2019 sa vzhľadom na 
havarijný stav predchádzajúcich priestorov akcia konala na Nádvorí Jána Nepomuckého. 
Spolu s nami sa predviedli: Amsden, Mia, Danilo, Cinko, Dylan, Gétka, Gevin a Gabi. 

 

 



 

SVIATOK DAROVANIA 

Oslava štedrosti GivingTuesday bola tento rok 3. Decembra. Má byť  protipólom ku 
nákupnému ošiaľu počas Black Friday. Stretli sme sa s našimi dobrovoľníkmi a darcami, 
porozprávali sme im o výchove budúcich psích pomocníkov, predviedli sme im, ako  
s nimi pracujme a poďakovali sa za ich podporu. 

 

 

SEMINÁRE 

V rámci projektu z Operačného programu Ľudské zdroje s názvom Moderné celoživotné 
vzdelávanie v odbore tyflokynológia v záujme odstraňovania bariér spoločenského 
uplatnenia zrakovo postihnutých sme v priebehu roka 2019 zorganizovali v Stupave dva 
odborné semináre. Jeden zameraný na výchovu a druhý na výcvik vodiaceho psa. Určené 
boli našim vychovávateľom, trénerom a záujemcom o spoluprácu. Cieľom seminára bolo 
umožniť účastníkom nadobudnúť teoretické aj praktické zručnosti o tom, ako na psa 
vplývať, ako rozumieť psej reči tela a ako reagovať na jeho komunikáciu. Súčasťou, okrem 
prednášok, boli aj praktické pozorovania a cvičenia, ktoré prebiehali v exteriéri.  



 

 

 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL 

V máji sme sa zúčastnili v Brne na festivale ľudí so zrakovým znevýhodnením. Prišli sme v 
sprievode 4 psíkov aj simulátorom chôdze s vodiacim psom, tzv. DogSim-om. 

 

 

 

 

 



 

SÚSTREDENIE PRE ČAKATEĽOV A DRŽITEĽOV VODIACICH PSOV 

Koniec leta je u pre nás už tradične spojený so sústredením pre čakateľov a držiteľov 
vodiacich psov. Je to priestor na to, aby si naši klienti pod vedením inštruktorov z 
Výcvikovej školy upevnili to čo funguje a zlepšili to čo nefunguje, tak ako by malo.  Tento 
rok sme sa zišli opäť v Nitre, ktorá ponúka ideálnu kombináciu rušných ulíc mesta - kde 
prebiehala práca so psami, a krásny priestranný park, v ktorom mohli psy po práci 
relaxovať a užívať si voľné chvíle. 

 

 

 

 

VIANOČNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA 

Aj v roku 2019 sme boli súčasťou celoslovenskej charitatívnej zbierky organizovanej 
Slovenskou humanitnou radou a nadáciou Tesco. Ako sa už po niekoľko rokov stalo 
zvykom, boli sme pridelení opäť do Tesca Lamač. Počas štyroch adventných víkendov sa 
záujemcovia mohli stretnúť so zamestnancami i dobrovoľníkmi našej školy, ktorí im 
poskytli informácie o činnosti výcvikovej školy, programe, možnostiach zapojenia sa či 
podpory. Nechýbali, samozrejme, ani naši psíci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY 

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

Na Slovensku 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. 

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

Projekt 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.  

Primárnym 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. 

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. 

NADAČNÝ FOND DELL V NADÁCII PONTIS 

Naša činnosť by nebola možná bez podpory filantropicky pôsobiacich spoločností.  
Dlhodobým podporovateľom je spoločnosť Dell, ktorá podporuje našu činnosť od roku 2011. 
Bez problémov umožňuje vstup našim mladým psom vo výchove a výcviku na pracovisko, v 
sprievode svojho vychovávateľa - zamestnanca spoločnosti Dell  a zároveň nášho 
dobrovoľníka.   
V tomto roku podporila našu činnosť aj finančne - prostredníctvom nadačného fondu Dell v 
Nadácii Pontis. Finančná podpora bude použitá na krmivo a preventívnu veterinárnu 
starostlivosť pre psy v našom programe. Symbolom tejto pomoci sa stane sučka DEMI, ktorej 
meno je skratkou mena zakladateľa spoločnosti Dell - DEll MIchael. 

 

Mediálne výstupy v roku 2019 

 

Elektronické médiá  



 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185834#2611 

 

 

 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/193774/ziadna-legislativa-neruci-za-

kvalitu-vodiacich-psov 

 

 

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185834#2611
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/193774/ziadna-legislativa-neruci-za-kvalitu-vodiacich-psov
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/193774/ziadna-legislativa-neruci-za-kvalitu-vodiacich-psov
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/193774/ziadna-legislativa-neruci-za-kvalitu-vodiacich-psov


 

Weby:  

https://www.teraz.sk/najnovsie/vycvikova-skola-upozornuje-ze-kval/391673-

clanok.html 

 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/705393/spekulanti-bez-hanby-zarabaju-na-invalidoch-

zneuzivaju-psov-aj-stat/  

 

 

https://www.teraz.sk/najnovsie/vycvikova-skola-upozornuje-ze-kval/391673-clanok.html
https://www.teraz.sk/najnovsie/vycvikova-skola-upozornuje-ze-kval/391673-clanok.html
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