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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. 
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ÚVOD 
 

V roku 2018 sme  v oblasti výcviku psov so špeciálnym výcvikom zaznamenali enormný 
nárast záujmu o služby asistenčných psov nie len ako kompenzáciu straty mobility, ale aj 
v iných oblastiach zdravotného znevýhodnenia, vrátane mentálneho. Z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli urobiť ďalší výrazný krok týmto smerom a rozšíriť portfólio nami 
poskytovaných služieb. Tento druh výcviku psov so špeciálnym výcvikom vyžaduje vo 
veľkej miere hlavne interiérové tréningy. Z tohto dôvodu sme sa v roku 2018 intenzívne 
venovali hľadaniu vyhovujúcich priestorov pre účelové tréningy psov pre ľudí s ťažkým 
zdravotným znevýhodnením, ako aj deti so špeciálnymi potrebami.  

Ďalší významný posun sme dosiahli získaním nenávratného finančného príspevku pre dva 
projekty  podporené  z európskych fondov. Naším zámerom v rámci projektovej činnosti 
je upozorniť na pretrvávajúce nedostatky v legislatíve týkajúcej sa psov so špeciálnym 
výcvikom a vytvoriť podmienky pre chýbajúcu edukáciu v oblasti tyflokynológie. 

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 
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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, zaoberajúcou sa výcvikom vodiacich psov na Slovensku, ktorá členstvo v 

IGDF získala.  

 

2007 - VŠVP zahájila 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.  
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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:                   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 
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PRACOVNÍCI VŠVAP 

 
Jarmila Virágová  odborná riaditeľka, koordinátorka výcviku 
 
Katarína Kubišová prevádzková riaditeľka, koordinátorka činností VŠVAP  
 
Katarína Paxnerová   trénerka vodiacich psov a pracovný asistent 
 
Andrea Kujovičová  redaktor a editor zvukového magazínu a asistent 
 
Katarína Štulajterová  fundraising a PR 
 
 
Dobrovoľníci 
 
Jana Krištofová           trénerka vodiacich psov a koordinátorka výchovy    
 
Ivana Merryman Boncori zahraničné vzťahy a členka Rady pre rozvoj (Development 

Committee) v International Guide Dog Federation (IGDF) 
 
Lenka Sobotová   účtovníčka 
 
Katarína Obuchová    fundraising a PR 
 
Katarína Chudá  starostlivosť o psov, organizácia dobrovoľníkov 
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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.  

DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ROKA 

Význam a dôležitosť práce vychovávateľov ocenilo aj Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum. To v spolupráci Hlavným mestom SR Bratislava udeľuje ocenenie Srdce na 
dlani. Program „Výchova šteniat“ sa stal víťazným v kategórii Najlepší dobrovoľnícky 
projekt roka, a to v roku 2017.  

 

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

Jarmila Virágová, Jacqueline Brandisová, Monika Laššanová, Helena Hycláková, Iveta 
Homolová, Miroslav Rousek, Lucia Kaliňáková, Zuzana Foltýnová, Daniela Nitrayová, 
Elena Tomovčíková, Petra Švorcová, Katarína Drietomská, Eva Šperka, Eva Pilarčíková, 
Lucia Takáčová, Angelika Švajdlenková, Lucia Durkáčová, Danica Kacvinská, Lucia 
Kadvoltová, Ingrid Bolfová, Martina Longauerová, Júlia Košťálová, Pavol Provazník, 
Michaela Nováková, Miroslav Florek, Veronika Michalová, Katarína Kubišová, Jana 
Kravjarová, Iveta Súkeníková, Miroslava Švecová, Lucia Karlíková, Renáta Fischerová, 
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Antónia Matoušeková, Michal Nikel, Darina Pšenáková, Lucie Hangonyiová, Ivana 
Sojková, Katarína Chudá, Simona Bittalová, Viera Kabeleová, Silvia Sulíková, Tereza 
Solárová, Jarmila Kútna, Adriána Miklovičová, Zuzana Muraničová, Soňa Sedláková, 
Monika Pätoprstá, Veronika Farbová, Ivana Jedináková, Eva Augustínová, Marcela 
Mikulcová, Ľuboš Tirpák, Zlatica Kinčeková, Marta Zemanová, Milena Sládičeková 

Za fotografické, grafické, prekladateľské služby ďakujeme: 

Tomáš Mišeje, Eva Skovajsová,  

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

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 2018 

Počet psov k 1. 1. 2018 46 

Chovné sučky 8 
Šteňatá vo výchove 33 
Psi vo výcviku 5 

Počet psov k 31. 12. 2018 42 

Chovné sučky 7 
Šteňatá vo výchove 25 
Psi vo výcviku 10 

 
69 – celkový počet psov, ktorí boli vo VŠVAP v priebehu roka 2018 v rámci programov 
chov, výchova a výcvik.  
Nové psy v programe v roku 2018: 
23  –narodených šteniat  
Vyradenie z programu v roku 2018: 
1 – chovná sučka z dôvodu ukončenia chovnosti 
3 – psy z dôvodu povahy nevhodnej pre sociálnu prácu 
9 – psov zo zdravotných dôvodov 
Úspešní absolventi programu v roku 2018: 
6 – vodiacich psov     
4 – ročné psy predané do výcviku (vodiaci pes) v zahraničí, nakoľko sme pre nich nemali 
vhodný typ klienta – viď str.12  
2 – vycvičené vodiace psy psov predané partnerskej organizácii v zahraničí, nakoľko 
žiadatelia pred ukončením výcviku zrušili svoju žiadosť o vodiaceho psa – viď str.12 
2 – ročné psy darované do výcviku (asistenčné psy) partnerskej organizácii výmenou za know 
– how a pomoc v oblasti výcviku terapeutických psov – viď str. 14 
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NOVÉ PRÍRASTKY V ROKU 2018 

 

VRH E2 
Rodičia: Iffi, Cosby 

Dátum narodenia: 17.1.2018 
Šteňatá: Ebony, Edit, Eliška, Ema, Enevola, Erin, Evan, Evita  

 

 
 

 

VRH F2 
Rodičia: Mathilda, Cosby 

Dátum narodenia: 22.2.2018 
Šteňatá: Fibi, Ferik, Faron, Fredy, Florian 
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VRH G2 

Rodičia: Morin, Ryan 
Dátum narodenia: 23.6.2018 

Šteňatá: Gabi, Ga-Ceed, Galina, Gamian, Gery, Gevin, Gilmor, Goliáš, Gordon, Greta 
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI A AKTIVITY V ROKU 2018 

1. ODBORNÉ AKTIVITY 
 

1.1 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 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

1.2 NA NÁVŠTEVE V INÝCH ŠKOLÁCH 
 
Ako v iných pracovných oblastiach, i v tej našej zaoberajúcej sa témou vodiacich psov, je 

nevyhnutné rozvíjať a budovať spoluprácu s príbuznými organizáciami. Výmena informácií, 

ako i psov či genetického materiálu nám pomáha naše služby pre ľudí s rôznym 

znevýhodnením neustále skvalitňovať a rozširovať. 

V októbri 2018 cestovali naše 2 kolegyne do Kanady za účelom získania informácií o výcvik 

psov pre deti s poruchou autistického spektra. Organizácii Aspen Service Dogs sme na 

výmenu za ich cenné rady a úhradu nákladov za pobyt darovali 2 psov z nášho chovu, ktoré 

budú cvičené za asistenčné psy. 
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November bol venovaný návšteve v maďarskej organizácii Barathegyi Guide Dog and 

Service Dog School Foundation v Miškolci. Zo zástupcami tejto organizácie sme sa po 

prvýkrát stretli v roku 2016 v Prahe na školení ohľadom GDBart testov. Barathegyi Guide Dog 

and Service Dog School Foundation je, rovnako ako naša škola, členom Medzinárodnej 

federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dogs Federation - IGDF). 

Maďarskej škole sme poskytli na krytie nášho chovného psa Cosbyho, ktorého sme v rámci 

medzinárodnej spolupráce zase získali od americkej školy The Guiding Eyes. Počas pobytu 

v Barathegyi Guide Dog and Service Dog School Foundation sme sa oboznámili so všetkými 

programami, ktoré v škole prebiehajú – od chovu cez výchovu až po výcvik a prácu s 

klientom. 

Podpora činnosti jednotlivých škôl – členov IGDF a ich vzájomná kooperácia je naozaj na 

vysokej úrovni. Za tieto skúsenosti a pomoc sme nesmierne vďační, nakoľko nás posúva 

vpred pri poskytovaní služieb našim klientom. 
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1.3 ÚČASŤ NA KONFERENCII IGDF V SYDNEY 
 
V dňoch 13. až 16.9.2018 sa v Sydney konala konferencia Medzinárodnej federácie škôl pre 

výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation - IGDF). Zúčastnila sa jej naša 

spolupracovníčka Ivana Merryman Boncori, ktorá aj vystúpila s príspevkom na tému 

poskytovania vzdelávania odborných pracovníkov (inštruktorov, trénerov, pracovníkov vo 

výchove šteniat, chove atď.). Konferencia sa už tradične niesla v duchu medzinárodnej 

spolupráce a okrem získania nových informácií a poznatkov bolo dôležitou súčasťou 

utužovanie starých a vytváranie nových kontaktov. Hlavnými témami konferencie, o ktorých 

nám Ivana referovala, boli okrem iného: budúcnosť a spolupráca v genetickom výskume 

povahy a zdravia psov, využívanie čisto pozitívneho prístupu a metód vo výchove a výcviku 

psov alebo spolupráca špecialistov v priestorovej orientácii a v mobilite s vodiacim psom pri 

práci s klientami. V nadväznosti na konferenciu sa konalo stretnutie Komisie pre rozvoj 

(Development Committee, IGDF), ktorej je Ivana členom, a ktorého hlavné zameranie bolo 

na možnosti a potreby v oblasti vzdelávania odborného personálu a budúcej možnej roly 

IGDF v tejto oblasti a na rozvoj spolupráce škôl v geografických oblastiach vysokého záujmu - 

Južná Amerika, stredná a východná Európa a Ázia.  

V dňoch 16. až 18.9.2018 sa Ivana zúčastnila aj chovateľského semináru. Seminár nadviazal 

na konferenciu a poskytol ďalšie a detailnejšie informácie o novom vývoji a možnosti 

spolupráce v oblasti genetického výskumu v chove a dal možnosti na vytváranie novej a 

utužovanie existujúcej spolupráce našej školy s inými v oblasti chovu. Počas seminára mala 

Ivana tiež možnosť pozorovať prechádzku dvoch psov z lokálnej školy, ktorí nám boli 

ponúknutí ako chovní psi. Možnosť vidieť psov osobne nám dodala dôležité informácie pre 

rozhodnutie sa o použití týchto psov v našom chove. 
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1.4 SÚSTREDENIE PRE ČAKATEĽOV A DRŽITEĽOV VODIACICH PSOV 

 
V roku 2018 zorganizovala Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy už 15. ročník 

rekondičného pobytu pre majiteľov a žiadateľov o vodiaceho psa. Cieľom každoročného 5-

dňového augustového sústredenia bolo predovšetkým reflektovanie na spoluprácu človeka s 

jeho pomocníkom, ako aj oboznamovanie čakateľov na vodiacich psov s touto 

problematikou. 

Čakatelia na vodiaceho psa.  

Čakateľov na vodiaceho psa môžeme rozdeliť do dvoch skupín, prvou je skupina tých, ktorí 

ešte vodiaceho psa nemali. Druhou je skupina tých klientov, ktorých vodiaci pes ukončil 

aktívnu službu.  

Pri prvej skupine klientov sa inštruktori z VŠVAP zamerali na preverenie schopností 

priestorovej orientácie, mobility a schopnosti nasledovať psa, ktorého nahradil v začiatkoch 

človek. Následne sa zoznámili so psom, oboznámili sa s tým, ako vodiaci pes pracuje a tiež 

ako mu zabezpečiť vyrovnaný a spokojný život. 

V rámci sústredenia sa druhá skupina zoznámila s novými štvornohými partnermi. Pes nie je 

stroj a aj napriek štandardom pri výcviku je správanie sa psa pri práci aj mimo nej 

individuálne. Je preto veľmi dôležité, aby klient spoznal povahu svojho nového pomocníka a 

zladil sa s ním. 

Klienti, ktorí už vodiaceho psa majú. 

Cieľom bolo precvičenie zručností vo vzájomnej spolupráci, prípadne konzultácia situácií, 

ktoré sa im pri práci stávajú a potrebujú poradiť, ako ich správne riešiť. 

Sústredenie finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
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1.5 ŠKOLENIE PRE INŠTRUKTOROV 
 
Do roku 2014 VŠVAP fungovala ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska (ÚNSS). Aj po našom osamostatní sa spolupráca s ÚNSS naďalej prebieha. V júni 

2018 sme v Košiciach školili nových inštruktorov priestorovej orientácie a samostatného 

pohybu s bielou palicou. Účastníci boli zo všetkých krajských stredísk ÚNSS. Naše trénerky 

ich oboznamovali so špecifikami práce s tými klientmi, ktorí žiadajú o vodiaceho psa. 
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1.6 ŠTUDENTKA NA PRAXI 
 
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci (SOŠ HSaD) zaviedla v roku 

2015 odbor kynológia. Pedagóg a majster odborného výcviku psov Martin Majer oslovil našu 

organizáciu za účelom nadviazania spolupráce pri vzdelávaní žiakov. Študentka Lucie 

Hangonyiová začala s výchovou našich šteniat – potenciálnych vodiacich psov v roku 2017. 

V lete 2018 prišla Lucie do VŠVAP na týždňovú prax, ktorej program spočíval absolvovaní 

prierezu celej činnosti školy. Navštívila pôrodnicu so šteniatkami, počas ktorej získala 

informácie týkajúce sa starostlivosti o chovnú sučku a šteniatka. Zúčastnila sa aj tzv. cvičákov 

so psami vo výchove, rovnako procesu výcviku vodiacich psov, ako aj hodnotenia ročných 

šteniat, tzv. GDBart testov. 
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1.7 HODNOTENIE PSOV PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV 

V roku 2016 sa zástupkyne VŠVAP zúčastnili semináru v Prahe, zameraného na hodnotenie 

psov. Workshop viedla Jane Russenberger, riaditeľka pre genetiku a chov z organizácie 

Guiding Eyes for the Blind. Metodiku zo seminára – Behavioral Check List (zoznam 

kontrolovaných aspektov správania) a GDBart test (Guide Dog Behavior Assesment Response 

Test) začala VŠVAP používať na hodnotenie psov v roku 2017. V danom roku absolvovali 

zamestnankyne školy aj 15 – hodinový online kurz o posudzovaní psov pomocou BCL a 

GDBart, vrátane konzultácií posudzovania správania sa a povahy konkrétnych psov 

v programe Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. V roku 2018 absolvovali GDBart 

vrhy V, Z, A2, B2, C2, D2. 
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2. EDUKAČNÉ, PR A FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 
 

 
2.1 PREZENTÁCIA ČINNOSTI U ČERVENÉHO RAKA 
 
Počas Dní Bratislavy sme už tradične prezentovali našu činnosť  v letnej čitárni U Červeného 
raka. Prezentácia, ktorá  je súčasťou podujatia Bratislava pre všetkých, sa konala sa na 
pozvanie Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice v Bratislave. Každý rok 
meníme nosnú tému, tento rok ňou boli mýty a pravdy o chovných sučkách, šteniatkach vo 
výchove a vodiacich psoch. 
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2.2 DEŇ ADOPTÍVNYCH RODIČOV (DAR) 

Deň adoptívnych rodičov, skrátene DAR, vznikol na základe dopytu našich podporovateľov. Tí 
prostredníctvom projektu Adopcia podporujú činnosť VŠVAP formou virtuálnej adopcie 
našich psíkov v jednotlivých programoch. Podujatie sme v posledných rokoch otvorili 
verejnosti, a v rámci dobrej dostupnosti sa tento rok konal na bratislavskej Magio pláži na 
brehu Dunaja. Účastníci sa mohli stretnúť so svojimi adoptovanými psíkmi a zároveň na nich 
čakal program, ktorého cieľom bolo sprostredkovať účastníkom situácie, s ktorými sa v 
bežnom živote stretávajú ľudia so zrakovým znevýhodnením. Taktiež sme informovali 
podrobnejšie o jednotlivých programoch, ktoré sú súčasťou procesu vzniku psov so 
špeciálnym výcvikom. 
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2.3 BIELA  PASTELKA 

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na 
dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do 
bežného života. Patronát nad zbierkou v roku 2018 prebrala Adela Banášová.  
Súčasťou hlavného podujatia verejnej zbierky, ktoré sa koná v druhej polovici septembra, je 
aj naša organizácia. Poskytujeme informácie o našej činnosti, a to vždy v sprievode šteniat vo 
výchove, psom vo výcviku a nášho klienta so zrakovým znevýhodnením a jeho vodiaceho 
psa. 
 

 

2.4 VIANOČNÁ ZBIERKA 

V spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Nadáciou Tesco sme už tradične v 
priebehu novembra a decembra organizovali Vianočnú charitatívnu zbierku. Ľudia sa na 
vyhradenom mieste v Tescu Lamač stretávali so zamestnancami a dobrovoľníkmi našej 
školy, ktorí im poskytli informácie o činnosti výcvikovej školy, programe, možnostiach 
zapojenia sa či podpory.  

Vyzbieraná suma bude použitá na dofinancovanie chovu, výchovy a výcviku vodiacich a 
asistenčných psov. 
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3. PROJEKTY 

3.1 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. 
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3.2 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. 

3.3 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. 
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O NÁS V MÉDIÁCH 

1. PRINTOVÉ A ONLINE MÉDIÁ 

1.1 ČASOPIS SLOVENKA 

O výchove budúcich vodiacich psov písal, v spolupráci s našou organizáciou, týždenník 
Slovenka v čísle 17-18/ 2018. Názov článku znel „Miláčikovia na jeden rok“ a vypovedal 
o čase, na ktorý si budúcich vodiacich psov berú do rodín dobrovoľníci – vychovávatelia. 

 

1.2 NOVÝ ČAS 

Príbeh nášho 25-ročného klienta Miška uverejnil denník Nový čas. 
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1.3 PES A MAČKA 

Pohľad cestujúceho so zrakovým znevýhodnením, ktorého sprevádza vodiaci pes, spracovala 
pre marcové vydanie mesačníka Pes a mačka naša odborná riaditeľka Jarmila Virágová. 
 

 
 
 

1.4 MY NOVOHRAD 

O spolupráci našej organizácie so Strednou odbornou 
školou v Lučenci písali lokálne noviny MY Novohrad. 
Článok sa venuje štvornohému žiakovi, šteniatku vo 
výchove – budúcemu vodiacemu psovi, ktorý so svojou 
vychovávateľkou a študentkou Luckou denne zasadá do 
školských lavíc. 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20745621/v-jednej-z-
luceneckych-skol-maju-stvornoheho-ziaka.html 
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1.5 DNES24.SK NITRA 

V Mestskom parku na Sihoti v Nitre sa v auguste konalo stretnutie čakateľov a držiteľov 
vodiacich psov. Navštíviť ho prišla aj reportérka z online média Nitra.Dnes24.sk 
 

 
 

 

2. TELEVÍZIE 

2.1 TV RUŽINOV 

V septembri 2018 sa pod záštitou Bratislavského dobrovoľnícke centra konal v Starej tržnici 
Trh dobrovoľníctva. Rôzne organizácia mali možnosť bezplatne propagovať svoju činnosť 
a informovať verejnosť o možnostiach participovať na nej. Naša organizácia bola súčasťou 
tejto akcie. TV Ružinov našu prítomnosť zaznamenala a dňa 17. septembra o 18.30 aj 
v správach odvysielala.. 
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2.2 RTVS 

Vo verejnoprávnej televízia sa naša organizácia počas roka 2018 vyskytla viackrát.   
Začiatkom februára, konkrétne 2.2., sa v Ranných správach hovorilo o našej spolupráci so 
Strednou odbornou školou v Lučenci. Študentka kynológie Lucia si štvornohého žiaka, 
šteniatko vo výchove, so sebou pravidelne bráva na jednotlivé predmety. 
 

 
 
Relácia Ahoj Slovensko zo dňa 25. apríla bola rovnako venovaná študentke Lucke a výchove 
budúceho vodiaceho psa na Strednej odbornej škole v Lučenci. 
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2. septembra sa reportáž v Hlavných správach venovala precvičovaniu zručností vodiacich 
psov počas augustového sústredenia pre čakateľov a držiteľov vodiacich psov. 
 

 
 

2.3 MARKÍZA 

Podobne ako vo verejnoprávnej televízii, bola aj v Televízii Markíza dňa 25. apríla 
v Televíznych novinách odvysielaná reportáž zameriavajúca sa na prácu vodiaceho psa a jeho 
benefity pre ľudí so zrakovým postihnutím. 
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V ROKU 2018 NÁS PODPORILI 

Partneri našich šteniat: 

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

DACHSER Slovakia, a.s. 

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. 

Prvá stavebná sporiteľňa, 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. 

Doprirody.sk 

FaxCopy a.s. 

Grantový program Dôvera pri Nadácii pre 

deti Slovenska 

IBM 

ING Bank N.V 

Lion´s Bratislava Pressburg 

MetLife Europe d.a.c. 

MetLife Europe Insurance d.a.c. 

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis 

NeoVízia, s.r.o. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ministerstvo vnútra SR 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

P & I Personal &Informatik, s.r.o. 

Royal Canin Czech  & Slovak republics 

s.r.o. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

UniCredit Foundation a zamestnanci 

UniCredit Bank 

WENTA PLUS, s.r.o. 

ZooDom Slovakia

  



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%, 

- prispievateľom do našich zbierok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018 

Súvaha ku 31.12.2018 (v Eur) 

 

Aktíva v EUR rok 2018 rok 2017 Medziročný rozdiel  

A Neobežný majetok 110 952,62 107 188,86 3 763,76 

Dlhodobý finančný majetok 107 381,46 107 188,86 0 

B Obežný majetok 340 891,00 249 865,52 91 025,48 

Zásoby 6 373,83 5 891,02 482,81 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 62 471,11 2 596,63 59 874,48 

Finančné účty 272 046,06 241 377,87 30 668,19 

C Časové rozlíšenie 0 0 0 

Majetok spolu (A+B+C) 451 843,62 357 054,38 94 789,24 

 

Pasíva v EUR rok 2018 rok 2017 Medziročný rozdiel  

A Vlastné zdroje krytia majetku 387 711,53 310 751,73 

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

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

119 736,34 
95 784,95 23 951,39 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 77 451,95 24 443,54 53 008,41 

B Cudzie zdroje 29 058,99 8 915,53 20 143,46 

Rezervy 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 49,16 36,43 12,73 

Krátkodobé záväzky 29 009,83 8 879,10 20 130,73 

Bankové výpomoci a pôžičky 0 0 0 

C Časové rozlíšenie  35 073,10 37 387,12 - 2 314,02 

Pasíva spolu (A+B+C) 451 843,62 357 054,38 94 789,24 

 



 

Výkaz ziskov a strát ku 31.12.2018 (v Eur) 

 

Výnosy v EUR 
účtovné obdobie 

Medziročný rozdiel 
2018 2017 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 103 340,28 88 146,00 15 194,28 

61 Zmena stavu zásob zvierat  500,00 700,00 - 200,00 

62 Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 394,26 - 394,26 

64 Ostatné výnosy 8 274,31 1 885,02 6 389,29 

65 Výnosy z dlhodobého majetku 4 066,00 2 033,00 2 033,00 

66 Prijaté príspevky 135 408,28 75 220,44 60 187,74 

69 Dotácie 0,00 7 720,16 - 7 720,16 

Výnosy spolu  251 588,87 176 098,88 75 489,99 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 78 460,90 24 444,09 54 016,81 

Daň z príjmov 1 008,95 833,16 175,79 

Výsledok hospodárenia po zdanení 77 451,95 23 610,93 53 841,02 

 

 

Náklady v EUR 
účtovné obdobie 

Medziročný rozdiel 
2018 2017 

50 Spotreba materiálu a energie 46 138,26 18 606,27 27 531,99 

51 Služby 81 209,49 117 487,29 - 36 277,80 

52 Mzdové náklady 43 807,98 11 720,44 32 087,54 

53 Dane a poplatky 4,64 1750,12 - 1 745,48 

54 Ostatné náklady 1 967,60 1 240,67 726,93 

56 Poskytnuté príspevky 0,00 850,00 - 850,00 

Náklady spolu 173 127,97 151 654,79 21 473,18 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


