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Keď zrak nahradia štvornohé oči 

Človek, ktorý prišiel o zrak, sa pri samostatnom pohybe môže okrem bielej 

palice spoľahnúť aj na svoje štvornohé oči – vodiaceho psa. Prispieť na 

výchovu a výcvik týchto nenahraditeľných pomocníkov môžete aj vy. 

Výcviková škola pre vodiacich psov, jediná akreditovaná inštitúcia svojho druhu 

u nás, ktorá je súčasťou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizuje od 

roku 2004 verejnú zbierku Štvornohé oči. Pokladnice - makety čiernych labradorov 

poznáte zväčša z nákupných centier. Vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky 

môžete celoročne prispieť  na chod školy. Za prvý polrok 2012 sa týmto spôsobom 

podarilo vyzbierať 3 150,12 €. Suma bude použitá na podporu chovu, výchovy a 

výcviku vodiacich psov.  

Vzťah medzi nevidiacim človekom a vodiacim psom je o dokonalej súhre. Na svoju 

vernú spoločníčku nedá dopustiť ani nevidiaca Eva. „Vždy som mala ku psom dobrý 

vzťah, preto požiadať o toho vodiaceho bolo pre mňa ľahké rozhodnutie. Vedela 

som, že v ňom môžem získať skvelého pomocníka a zároveň aj spoločníka a 

kamaráta. A tak sa aj stalo. Je to také moje čierne slniečko,“ hovorí o čiernom 

labradorskom retríverovi hrdá majiteľka vodiaceho psa od roku 2010.  

 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 4 700 členov 
združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 
v roku 1990.  
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