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NAŠA
HISTÓRIA
Dňa
2.2.1994
sa
konala
zakladajúca schôdza občianskeho
združenia
Bratislavská
kynologická záchranárska brigáda
(BKZB). Už 25 rokov sa členovia
BKZB
venujú
výcviku
záchranárskych psov.
V roku 1997 sa BKZB stala
súčasťou Slovenského Červeného
kríža ako miestny spolok SČK. Od
roku
2012
sme
členmi
Dobrovoľného hasičského zboru
Rusovce a Asociácie samaritánov
SR. V roku 2018 sme podpísali s
Ministerstvom vnútra SR Zmluvu o
poskytovaní pomoci na úseku
civilnej ochrany a integrovaného
záchranného systému a stali sme
sa
súčasťou
Integrovaného
záchranného systému.
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NAŠE
POSLANIE
BKZB je skupina dobrovoľných
záchranárov, ktorej poslaním je
hľadanie stratených či zavalených
osôb
za
pomoci
vycvičených
záchranárskych psov. Pravidelne sa
zúčastňujeme
medzinárodných
cvičení a skúšok záchranárskych
psov a neustále sa podrobujeme
testom, aby sme boli v každej
situácii
čo
najprofesionálnejšie
pripravení pomáhať. Pomáhame
bezplatne. Vzdelávame sa nielen v
oblasti výcviku psov, ale aj v
poskytovaní
prvej
pomoci,
topografii,
rádiokomunikácii
a mnohých ďalších oblastiach.
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ŠTANDARDY KVALITY
PRÁVNY A ETICKÝ RÁMEC

naši
členovia
majú
uzavretú
písomnú zmluvu o dobrovoľníctve,
ktorá definuje práva a povinnosti
dobrovoľníka
dbáme na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri výkone našich činností
našim členom sprostredkujeme
poistenie psov voči spôsobeným
škodám
máme vypracovaný etický kódex

MATERIÁLNE ZDROJE

našim
členom
poskytujeme
pracovný odev na výkon našich
činností
členovia
majú
k
dispozícii
materiálne vybavenie zakúpené zo
zdrojov organizácie
zabezpečujeme vhodné priestory na
výcvik našich psov

FINANČNÉ ZDROJE

snažíme
sa
neustále
získavať
financie na nákup materiálneho
vybavenia ako aj na preplácanie
niektorých nákladov spojených so
vzdelávaním a testovaním našich
členov
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VZDELÁVANIE

neustále
zvyšujeme
odbornosť
a pripravenosť našich členov
organizujeme semináre, workshopy
a cvičenia aj pre členov iných
organizácií
naši
členovia
sa
pravidelne
zúčastňujú
medzinárodných
skúšok, súťaží a seminárov

TRANSPARENTNOSŤ

o našich činnostiach a projektoch
verejnosť pravidelne informujeme
prostredníctvom sociálnych sietí
a webovej stránky
nemáme nevyrovnané záväzky voči
štátu ani iným subjektom
výročná správa je verejne dostupná

KOMUNIKÁCIA

naši
členovia
sa
pravidelne
stretávajú
na
spoločných
tréningoch a akciách
na komunikáciu máme vytvorené
interné fórum
do našich projektov pravidelne
zapájame okrem našich členov aj
iných dobrovoľníkov
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PREHĽAD
ČINNOSTI 2019
LAVÍNOVÉ SÚSTREDENIE

Už tradične sme zorganizovali lavínové sústredenie
na Magurke

MAJSTROVSTVÁ MAĎARSKA

Jana Munková získala 3. miesto na MM v Budapešti
podľa RH TB (vyhľadávanie v ruine).

BUDEM ZÁCHRANÁROM

V apríly BKZB zorganizovala v Ružinove už VII.
ročník podujatia pre deti.

FTX ASSR

Zúčastnili sme sa medzinárodného cvičenia Field
Training eXcersise v Ľubici.

WORKSHOP "PÁTRACIA AKCIA"

V júni sa v Rohožníku na ruinovom trenažéri konal
workshop, na ktorom si účastníci vymieňali svoje
skúsenosti z pátracích akcií po nezvestných.

MEMORIÁL O.K. MISTRÍKOVEJ

V termíne 23. -.25.8.
sme sa zúčastnili
medzinárodnej súťaže v Banskej Bystrici.

SEMINÁR PRVEJ POMOCI

V auguste sme pre našich členov zorganizovali
seminár prvej pomoci v rozsahu 16 hodín
v Rohožníku.

PRESSBURG-ROHRBACH DOG
CUP
V septembri sme zorganizovali vo Výcvikovom
centre v Rohožníku už druhý ročník súťaže pre
psovodov záchranárov opäť s medzinárodnou
účasťou. Súčasťou súťaže bol aj Záchranársky
viacboj junior pre deti od 5 do 12 rokov.

www.zachranarskypes.sk

KRÚŽOK "MLADÝ ZÁCHRANÁR"

Pod záštitou BKZB bol na ZŠ v Dúbravke otvorený
krúžok prvej pomoci pre deti 1. stupňa. Deti z krúžku
sa úspešne umiestnili na viacerých súťažiach pre
mladých záchranárov.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V PARÍŽI
V termíne od 17. - 22.9. sa tri naše členky zúčastnili
Majstrovstiev sveta záchranárskych psov vo
Francúzsku. Dáša Baňárová získala 3.miesto
v kategórii vyhľadávanie na ploche a Jana Munková
7.miesto v kategórii ruina.

SKÚŠKY IPOR
V októbri sa v Rohožníku na našom trenažéri konali
skúšky záchranárskych psov podľa IPOR s
medzinárodnou účasťou. Zúčastnilo sa 15 psovodov
z celého Slovenska aj Čiech.

PÁTRACIA AKCIA RUSOVCE

Pátranie po nezvestnej 35-ročnej žene z Rusoviec.

PÁTRACIA AKCIA SOLOŠNICA
Pátranie po
zo Sološnice.

nezvestnom

60-ročnom

mužovi

PÁTRACIA AKCIA RUSOVCE

Opakované pátranie po nezvestnej 35-ročnej žene
z Rusoviec.

PÁTRACIA AKCIA VRAKUŇA
Pátranie po nezvestnej 70-ročnej žene z Vrakuňe.

PÁTRACIA AKCIA NITRA
Pátranie po nezvestnom
z Nitrianskej Stredy.

20-ročnom

mužovi
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BUDEM
ZÁCHRANÁROM
V sobotu 13.4.2019 sme pred Domom Kultúry
Ružinov pripravili pre deti podujatie Budem
záchranárom, ktoré bolo už v poradí siedmym
ročníkom. Počasie nám veľmi neprialo, ale napriek
tomu prišlo mnoho malých záchranárov, ktorí sa
veľmi ochotne zapájali do rôznych aktivít, ktoré sme
pre nich pripravili.
V úvode sme predstavili našich psov, predviedli zopár
cvikov poslušnosti, potom nasledovali tvorivé dielne,
kde si deti mohli vyzdobiť tričká podľa vlastnej
fantázie aj s pomocou psíkov. Krátka vedomostná
súťaž preskúšala pozornosť a pamäť detí a potom už
tradične nasledovalo vyhľadávanie ukrytých osôb a
súťaž v preliezaní tunela. Popri tom si deti mohli
vyskúšať prvú pomoc, lanovú dráhu a zblízka si
obzrieť hasičské auto.
Na záver sme pre tých najotužilejších pripravili
simulovanú
záchrannú
akciu,
vrámci
ktorej
zúčastnené záchranárske zložky predviedli deťom,
ako by vyzeral zásah v prípade výbuchu budovy.
Ďakujeme všetkým odvážnym, ktorí sa prišli na nás
pozrieť, ako aj Slovenskému Červenému krížu,
dobrovoľným hasičom z Ružinova a Cultus Ružinov za
spoluprácu

WORKSHOP
PÁTRACIA AKCIA
V termíne 22. - 23.6.2019 sme zorganizovali workshop
s názvom "Pátracia akcia", ktorej cieľom bola výmena
skúseností z pátracích akcií. Workshopu sa zúčastnili
psovodi BKZB, KZZ SR, CCES, členovia Slovenskej
pátracej služby a študentky kynológie na Univerzite
veterinárneho lekárstva. V sobotu boli naplánované
prezentácie a diskusia o riadení pátracích akcií,
štatistikách nezvestných osôb, pachu a jeho šírení,
rádiokomunikácii a orientácii v teréne. V nedeľu sme
potom teoretické informácie previedli do praxe na
simulovanej pátracej akcii v lesoch v okolí Rohožníka.
Záchranárske psy mali za úlohu nájsť tri stratené
študentky, ktoré sa cez les vybrali na priehradu, na
miesto určenia však nedorazili.
Po ukončení simulovanej pátracej akcie prebehol
záverečný debriefing, kde sa zhodnotili výsledky,
prediskutovali najvhodnejšie postupy a odovzdali
účastnícke certifikáty.
Z výstupov workshopu vznikla potreba vytvoriť
zjednotený atest pre pátracie tímy na území SR, čo sa
koncom roka 2019 aj podarilo. Od roku 2020 tak
vstúpil do platnosti nový Atestačný poriadok SR pre
špecializáciu plošné vyhľadanie, na ktorého príprave
sa výraznou mierou podieľali aj členovia BKZB.

www.zachranarskypes.sk
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PRESSBURG ROHRBACH
DOG CUP
V septembri sme zorganizovali vo Výcvikovom centre
v Rohožníku už druhý ročník súťaže pre psovodov
záchranárov. Súťaže sa zúčastnilo takmer 30
účastníkov zo Slovenska a Čiech. Súťažilo sa v troch
kategóriách - vyhľadanie osôb v ruine a na ploche pre
začiatočníkov a nočné vyhľadanie v ruine pre
pokročilých. Súťaž bola inšpirovaná využitím
záchranárskych psov počas 1. a 2. svetovej vojny.
Súčasťou pozvánky na toto podujatie bola výzva na
zbierku krmiva a rôznych pomôcok pre psíkov z
útulku v Revúcej, ktorí sa súťaže sami zúčastnili.
Súťažiaci venovali tomuto útulku veľkú časť cien,
ktoré vyhrali a priniesli aj množstvo vecí, ktoré v
útulku nutne potrebovali.
V tomto termíne sa uskutočnil aj prvý ročník súťaže
pre malých záchranárov - Záchranársky viacboj
junior, pre deti od 5 do 12 rokov. Deti si na ôsmych
stanoviskách mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky,
hod granátom, hod záchranným kolesom, lanovú
dráhu, prekážkovú dráhu s hasičskou hadicou,
hasenie požiaru, vyprostenie osoby z tmavého
priestoru a prvú pomoc.

SKÚŠKY IPOR
Prvú októbrovú sobotu sme na trenažéri v Rohožníku
zorganizovali
skúšky
podľa
medzinárodného
skúšobného poriadku IPOR. Prihlásených bolo 12
psov v kategóriách RH TV (3x), RH TA (4x), RH TB (1x)
- skúšky vyhľadávania osôb v ruinách, RH FLV (4x) skúška vyhľadávania osôb v lese. Tieto skúšky sú
zložené z dvoch častí - okrem vyhľadania sa
preskúšava aj poslušnosť psa a prekonávanie
prekážok. Okrem toho boli ešte traja psovodi
nahlásení na "fun" skúšky RH TV/N (2x) a RH FLV/N
(1x), kde sa preskúšava len vyhľadávanie bez
poslušnosti. Skúšky opäť veľmi korektne posúdil
medzinárodný rozhodca pán Pavel Šabacký (CZ).
Upršané veterné počasie dôkladne preverilo
pripravenosť psov a psovodov a otestovalo
odhodlanosť figurantov, organizačného tímu aj pána
rozhodcu. Limit skúšky sa nakoniec podarilo splniť 7
psovodom, z toho 4 boli členovia BKZB - 1x v
kategórii vyhľadanie v lese (RH FLV/N) a 3x v
kategórii vyhľadanie v ruinách (1x RH TV/N, 1x RH
TV, 1x RH TA).
Všetci účastníci dostali drobnú pozornosť a tí čo
skúšky úspešne zložili, si okrem certifikátu odniesli aj
zaujímavé ceny od sponzora.

www.zachranarskypes.sk
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MAJSTROVSTVÁ
SVETA
Tohtoročných
25.
Majstrovstiev
sveta
záchranárskych psov IRO vo Francúzsku (17.
– 22.9.2019) sa zúčastnilo celkom 117 psov z
celého sveta. 54 psov súťažilo v kategórii
vyhľadanie v lese, 56 v kategórii vyhľadanie v
ruine a 7 v kategórii stopy. V lese aj na ruine
splnilo limit skúšky 18 týmov, stopu
nedokončil nikto.
Za BKZB sa zúčastnili 3 súťažiace a dvom z
nich sa podarilo splniť limit skúšky:
Dáša Baňárová a Kajo (Cir od Vrzalky) vyhľadanie v lese 187 bodov z 200,
poslušnosť 93 bodov zo 100 možných. Spolu
280 bodov a 3. miesto v kategórii
vyhľadanie v lese!
Jana Munková a Hasso Zlatý most vyhľadanie v ruine 187 bodov z 200,
poslušnosť 75 bodov zo 100 možných. Spolu
262 bodov a 7. miesto v kategórii
vyhľadanie v ruine!

www.zachranarskypes.sk
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2019 V ČÍSLACH
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15

PODUJATIA PRE
VEREJNOSŤ
SKÚŠKY A SÚŤAŽE

CVIČENIA A SEMINÁRE

5

PÁTRACIE AKCIE

3

OSTRÁNENÉ NELEGÁLNE
SKLÁDKY ODPADU

www.zachranarskypes.sk
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NAŠI PARTNERI
SPOLUPRACUJEME

PODPORUJÚ NÁS

Vrámci našich aktivít spolupracujeme a sme
členmi
v
mnohých
záchranárskych
organizáciách na Slovensku a v zahraničí.
Úzko spolupracujeme aj so štátnymi zložkami
IZS.

Naše
aktivity
finančne
a
materiálne
podporujú mnohé štátne a súkromné
subjekty.
V roku 2019 za podporu ďakujeme:

Hasičský a záchranný zbor Malacky,
Pezinok
Policajný zbor SR
Slovenský Červený kríž
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce,
Ružinov
Združenie kynológov záchranárov SR
International search and rescue dog
organisation
Asociácia samaritánov SR

OCENENIA
Dobrovoľnícku
činnosť
našich
členov
pravidelne oceňujú rôzne organizácie. V roku
2019 naši členovia získali tieto ocenenia:
Bronzová
Janského
plaketa
za
bezplatné
darovanie
krvi
(Robert
Fischer)
Ocenenie za dobrovoľnú službu, za
humanitu a obetavosť (Peter Král)

www.zachranarskypes.sk

Ministerstvo vnútra SR
Bratislavský samosprávny kraj
Hl. mesto SR Bratislava
Nadačný fond Tesco
Nadácia Orange
Obec Rohožník
CRH (Slovensko) a.s.
Pelikan.sk
Petissimo
Labanato
Doglife.sk
B&F chovateľské potreby
Levanduland
Reico & Partner Vertriebs GmbH
Strojbal s.r.o.
Albatros Media
Súkromná stredná umelecká škola
animovanej tvorby
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NAŠE PROJEKTY
BUDEM ZÁCHRANÁROM
V roku 2012 sme zahájili projekt "Budem záchranárom", ktorého hlavným cieľom je šíriť
myšlienku dobrovoľníctva medzi deťmi a mládežou a oboznámiť ich s činnosťami jednotlivých
záchranárskych zložiek - hasičov, zdravotníkov a psovodov záchranárov. Od roku 2012 do
roku 2019 sme zorganizovali spolu sedem podujatí, na ktorých sa podieľali rôzne dobrovoľné
záchranárske organizácie v rôznych mestách západného Slovenska (Bratislava - Petržalka,
Sereď, Hlohovec, Pezinok, Stupava, 2x Bratislava - Ružinov). Okrem toho v priebehu roka
pravidelne navštevujeme zariadenia pre deti (MŠ, ZŠ, DSS, špeciálne školy, DD ...), kde
prostredníctvom interaktívnych ukážok zoznamujeme deti s našou činnosťou. Projekt
pravidelne podporuje Magistrát Hl. mesta SR Bratislava.

REVITALIZÁCIA VÝBEHU PRE PSOV

V roku 2019 sme získali grant od Nadácie Orange na projekt "Revitalizácia výbehu pre psov"
v Bratislave - Ružinove. Psí výbeh na Astronomickej ulici je jeden z dvoch výbehov v Ružinove,
zároveň je aj najväčším ružinovským výbehom. Vybavenie tohto výbehu bolo dlhodobo
zdevastované a bez údržby a nevyhovovalo ani priemerným štandardom pre takéto
zariadenia. Vrámci revitalizácie naši členovia spolu s dobrovoľníkmi z Ružinova vyčistili okolie
výbehu od odpadkov, zasypali jamy, osadili nové prekážky na výcvik psov a obnovili nátery.

SPOLOČNE ZA ČISTÉ A BEZPEČNÉ LESY ZÁHORIA
Aj stavebný odpad môže mať zmysluplné využitie. Náš projekt umožňuje využiť stavebný a
rôzny iný odpad na vybudovanie výcvikového strediska pre záchranárskych psov, kde sa psy
učia vyhľadávať zavalené osoby pod troskami budov. Pomocou odpadových prvkov sú
budované rôzne úkryty, ktoré simulujú situácie po zrútení budov. Cieľom projektu je
vyčistenie lesa vo vybraných lokalitách od menších skládok stavebného odpadu a prevezenie
vhodného odpadu do výcvikového strediska. V roku 2019 sa nám vďaka finančnej podpore
Bratislavského samosprávneho kraja a grantu Náš Rohožník podarilo odstrániť tri
nelegálne skládky v Lozorne a Rohožníku.
www.zachranarskypes.sk
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TRENAŽÉR
V roku 2016 sme začali s budovaním Výcvikového centra pre záchranárskych
psov v Rohožníku, ktorého hlavnou časťou je ruinový trenažér. Centrum slúži
nielen pre výcvik záchranárskych psov, ale aj ostatných zložiek IZS (HaZZ, DHZ,
SČK ...). Vrámci spoločných cvičení týchto zložiek je možné precvičovať
súčinnosť a koordináciu postupov pri záchrane osôb zo zrútených budov.
Výcvikové centrum má rozlohu cca 3500 m2 a nachádza sa tu viac ako 50
rôznych úkrytov pre zavalené osoby, ktoré umožňujú variabilné možnosti
výcviku záchranárskych psov. Od roku 2016 sa na trenažéri konali viaceré
akcie s medzinárodnou účasťou - 2x cvičenie záchranárskych zložiek SimEx, 2x
skúšky záchranárskych psov podľa národného skúšobného poriadku NSPZT,
3x skúšky záchranárskych psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku
IPOR, 2x súťaž záchranárskych psov s názvom Pressburg-Rohrbach Dog Cup,
Workshop "Pátracia akcia", školenie prvej pomoci a súťaž pre malých
záchranárov Záchranársky viacboj - junior.

www.zachranarskypes.sk
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HOSPODÁRENIE
STAV ÚČTU + POKLADNE
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Zisky za 2019 boli 9 020 eur

Výdaje za 2019 boli 9 748 eur
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VÝROČNÁ SPRÁVA
2019
BRATISLAVSKÁ KYNOLOGICKÁ
ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA

Bratislavská kynologická
záchranárska brigáda
právna forma: Občianske združenie
Luhačovická 29
821 04 Bratislava
IČO: 31807585
DIČ: 2021624957
SK02 3100 0000 0040 0064 3602
SWIFT: LUBASKBX
Veliteľ brigády: Iveta Lipovská
tel: +421-903-917-308
SOS +421-905-727-541
email: infobkzb@gmail.com
www.zachranarskypes.sk

