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Úspech Výcvikovej školy vodiacich psov
Dňa 3. decembra 2010 získala Výcviková škola vodiacich psov (VŠVP) ocenenie
v rámci tretieho ročníka „Bratislavskí dobrovoľníci roka“. Odovzdávanie cien
sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. decembra)
a pri príležitosti vyhlásenia roka 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Pálffyho paláci v Bratislave pod
záštitou Ministra vnútra Daniela Lipšica. Dobrovoľníkov nominovalo 16
mimovládnych organizácií a jedna skupina občanov. Spolu bolo nominovaných 19
dobrovoľníkov. Všetky nominácie hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia v zložení:
Katarína Neveďalová (poslankyňa Európskeho parlamentu), Alena Pániková
(Nadácia otvorenej spoločnosti), Milica Danková (Nadácia SPP), Viera Karovičová
(Magistrát Hl.mesta SR Bratislavy) a Ondrej Gallo (Rada mládeže Slovenska).
Výcviková škola vodiacich psov (VŠVP) získala ocenenie v kategórií Dobrovoľnícky
projekt roka za projekt Vychovávatelia šteniatok, ktorý funguje v o Výcvikovej
škole vodiacich psov od roku 1995. Vychovávateľ psa z Výcvikovej školy je
dobrovoľník, v ktorého byte alebo dome je šteniatko umiestnené od veku sedem
týždňov do dvanástich mesiacov. Vychovávateľ je so šteniatkom neustále 24 hodín
denne a venuje mu všetok svoj voľný čas. Vychovávateľ má šteňa 10 mesiacov, za
toto obdobie ide spolu o 7200 hodín, ktoré pre projekt venuje každý zo zapojených
dobrovoľníkov. Po špeciálnom výcviku tieto psy pomáhajú nevidiacim.
„Výcviková škola vodiacich psov sa oceneniu veľmi teší. V dnešnej dobe je problém
získať ľudí, ktorí bez nároku na finančné ohodnotenie pracujú a pomáhajú
skvalitňovať život iným, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Vychovávateľ šteniatka je
veľmi dôležitý článok procesu, v ktorom sa zo psa stane vodiaci pes a uľahčí život
zrakovo postihnutému človeku. Sme veľmi radi, že organizácia C.A.R.D.O.
upozorňuje na hodnotu dobrovoľníkov usporiadaním takýchto ocenení,“ konštatuje
riaditeľka Výcvikovej školy vodiacich psov (VŠVP) Jarmila Virágová.
Prekvapením pre každého nominovaného účastníka boli dva výlety do Bruselu a do
Štrasburgu. Slávnostné udeľovanie cien sa nieslo v duchu vďačnosti a uznania
nezištnej práci všetkých dobrovoľníkov. Nechýbal ani príhovor o smerovaní
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budúceho Európskeho roka dobrovoľníctva a takisto prísľub štátneho tajomníka
Ministerstva vnútra o vytvorení návrhu zákona o dobrovoľníctve.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla
v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia.
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