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ÚVOD
V roku 2020 naše životy výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19, ktorá takmer pozastavila naše bežné
aktivity. Ak sme chceli aj naďalej pokračovať vo výcviku záchranárskych psov, museli sme sa s pandémiou
naučiť žiť a prispôsobiť jej naše zvyčajné činnosti a projekty. V roku 2021 sme sa už viac menej dokázali
prispôsobiť aktuálnej situácii a po drobných úpravách v pláne akcií, sa nám podarilo všetky naplánované
aktivity zvládnuť bez obmedzení.
Začiatkom roka sme opäť pomáhali ako dobrovoľníci pri antigénovom testovaní obyvateľstva. Zúčastnili
sme sa viacerých sústredení a skúšok záchranárskych psov nielen v SR, ale aj v ČR a Rakúsku. Usporiadali
sme u nás na trenažéri dvoje skúšky, jedny podľa národného skúšobného poriadku NSPZT SR a druhé podľa
medzinárodného IPOR. Pre našich členov sme pripravili seminár o motivácii a šírení pachov, zúčastnili sme
sa a pomáhali zorganizovať viaceré cvičenia záchranárskych zložiek a ukážky pre deti. Traja naši členovia,
ktorí pôsobia ako rozhodcovia pre výkon záchranárskych psov podľa národného skúšobného poriadku
NSPZT SR, absolvovali dve preškolenia rozhodcov, ktoré ich oprávňujú v tejto činnosti pokračovať aj v
nasledujúcich dvoch rokoch. Podarilo sa nám dokonca rozšíriť naše rady o 10 nových záujemcov o členstvo
v organizácii.
Náš projekt "Budem záchranárom" prešiel miernou modifikáciou a v inovovanej podobe sme ho po prvý
krát v lete predstavili deťom v dennom tábore. Pozitívne ohlasy nás utvrdili v tom, že takouto formou je
možné projekt udržať a pokračovať v ňom aj v čase pandémie.
V tomto roku sme sa naplno začali venovať aj výcviku (pre nás) novej disciplíny - mantrailingu. Mantrailing
je metóda vyhľadávania osôb na základe ich individuálneho pachu. Táto metóda pri správnom výcviku psa,
dokáže byť veľmi efektívnym nástrojom pri vyhľadávaní nezvestných osôb v rôznych terénoch. Aktuálne
máme stabilné 4 mantrailové tímy v rôznych štádiách výcviku, absolvovali sme dve tréningové sústredenia
zamerané na túto problematiku a veríme, že sa pomaly budeme zdokonaľovať aj v tomto odvetví
záchranárskej kynológie.

Mgr. Iveta Lipovská
veliteľ BKZB
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NA Š A
H IS T Ó R I A
Dňa
2.2.1994
sa
konala
zakladajúca schôdza občianskeho
združenia
Bratislavská
kynologická záchranárska brigáda
(BKZB). Už 27 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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NA Š E
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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ŠT ANDAR D Y K V ALITY
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, testovaním našich
členov a účasťou na pátracích
akciách po nezvestných
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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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ČOMU SA VENUJEME
STOPA

PLOCHA
Každý človek pri svojom pohybe
zanecháva v priestore svoj pach.
Prúdením vzduchu sa tento
pach
dokáže
prenášať
na
relatívne veľké vzdialenosti – aj
niekoľko 100 metrov. Dobre
vycvičený záchranársky pes je
schopný ho zachytiť a vyhľadať
jeho zdroj. Takýto spôsob
vyhľadávania
sa
nazýva
“airscent”. Pes so špecializáciou
„plocha“ by mal v rôznych
prírodných
terénoch
(lesný
porast, lúka, pole, skaly) vedieť
vyhľadať a označiť všetkých ľudí,
ktorí sa v pridelenom priestore
nachádzajú. Takýto pes nehľadá
konkrétneho človeka podľa jeho
individuálneho pachu, ale musí
označiť všetky osoby, ktoré
nájde. Môže sa teda za určitých
okolností stať, že pes „omylom“
označí aj toho, kto nie je
nezvestný, ale náhodne sa v
danom priestore vyskytol.
Pátranie
po
nezvestných
osobách, ktoré sa stratili v
lesoch tvorí prevažnú väčšinu
našich zásahov.
Spolupráca
záchranárskeho
tímu – psovod + pes, je
kľúčovým
faktorom
pre
úspešnosť pátracej akcie.
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RUINA
Psi “ruinári” (v angličtine urban
search and rescue dogs – USAR)
dokážu vyhľadať a označiť osoby
zavalené pod troskami budov. Či
už z dôvodu výbuchu plynu,
teroristického
útoku,
zemetrasenia
alebo
inej
prírodnej katastrofy môže prísť
ku kolapsu budov alebo zosuvu
pôdy. Ľudia, ktorí ostávajú
zasypaní často vo veľkých
hĺbkach sú vizuálne nedostupní
a ťažko detekovateľní prístrojmi,
ktoré máme k dispozícii. V
takýchto
prípadoch
najefektívnejšie je nasadenie
záchranárskeho
psa,
ktorý
svojím jemným čuchom dokáže
takéto “neviditeľné” osoby zacítiť
a označiť. Rýchlosti, a pri dobre
vycvičenom
psovi
aj
spoľahlivosti,
akou
dokáže
záchranársky
pes
prehľadať
priestory zrútených budov, sa
nevyrovnajú žiadne doposiaľ
známe prístroje.
Príležitostne sa s našimi psami
venujeme
aj
tréningu
vyhľadávania osôb pod snehom.
Vyhľadávanie osôb zasypaných v
lavínach ale patrí výlučne do
kompetencií Horskej služby.

Stopovanie
(tracking)
je
metóda pachových prác, kde pes
vyhľadáva osobu na základe
stôp, ktoré zanechala na zemi.
Pes teda sleduje čiastočky
pachu, ktoré sa držia pri zemi,
môže si pomáhať aj sledovaním
narušeného terénu (pri mäkkom
podklade ako je napríklad tráva).
Stopovanie
je
vo
väčšine
prípadov možné využiť hlavne v
prírodných
terénoch.
V
mestskom prostredí, kde sú
tvrdé povrchy a veľká frekvencia
pachov rôznych ľudí, už takouto
metódou staršie stopy nie je
možné sledovať.
Mantrailing
je
metóda
záchranárskeho
stopovania,
kedy pes hľadá konkrétnu osobu
na základe jej individuálneho
pachu. Individuálny pach je pre
každého človeka jedinečný tak,
ako otlačok prsta alebo DNA.
Pes svojím citlivým nosom
dokáže
rozlíšiť
pach
konkrétneho
človeka
medzi
množstvom iných pachov. Dobre
vycvičený pes je schopný takýto
pach
sledovať
aj
niekoľko
kilometrov v prírodnom či v
mestskom prostredí. Základom
výcviku je opäť nájsť správnu
motiváciu pre sledovanie pachu
človeka a nekonečná trpezlivosť
psovoda.
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PREHĽAD 2021
V roku 2021 sme sa už pomaly učili fungovať s
pandémiou COVID-19 a tak sme na jar začali opatrne
nabiehať do bežného režimu pri dodržaní všetkých
protipandemických opatrení. Začiatkom roka sme
pomáhali ako dobrovoľníci pri antigénovom testovaní
obyvateľstva, zúčastnili sme sa viacerých sústredení a
skúšok nielen v SR, ale aj v ČR a Rakúsku. Usporiadali
sme u nás na trenažéri dvoje skúšky, jeden seminár,
zúčastnili sme sa a pomáhali zorganizovať viaceré
cvičenia a ukážky...

PROJEKT "SKRÝVAČKA"

Tento rok sme inovovali náš projekt "Budem
záchranárom" a prispôsobili sme ho aktuálnej
situácii. S deťmi sme začali pracovať v menších
skupinách
a
interaktívnejšou
formou.
Prostredníctvom krátkeho animovaného filmu, sa
snažíme deťom vštepiť jednoduché zásady ako sa
zachovať v krízových situáciách.

SKÚŠKY IPOR ROHOŽNÍK

V septembri sme v Rohožníku usporiadali druhé
skúšky tentokrát podľa IPOR. Počas dvoch dní sa
skúšok zúčastnilo 22 psovodov z celého Slovenska aj
Čiech.

SKÚŠKY IPOR

Okrem skúšok na "domácej pôde" sme sa zúčastnili
viacerých skúšok podľa IPOR na Slovensku aj v
zahraničí. Na jar sa Dáši s Oliverom podarilo splniť
limit RH FLV (plocha). V B. Bystrici sa limit skúšky
podarilo splniť Tomášovi s Blueberry (RH FLV - plocha)
a Dáši s Oliverom (RH FLA - plocha). V rakúskom
Eggendorfe na medzinárodných IRO skúškach, Dáša
tentokrát s Kajom, splnila limit RH FLB (plocha) a
zaistila si tak kvalifikáciu na MS IRO 2022. Našej
"externej" členke I. Lžičařovej z ČR sa podarilo zložiť
skúšky RH WA (skúška vo vode) a RH FB (skúška na
stope).

SKÚŠKY NSPZT SR

V júni sa v Rohožníku na trenažéri konali dvojdňové
skúšky záchranárskych psov podľa NSPZT SR.
Zúčastnilo sa spolu 11 psovodov z celého
Slovenska.

UKÁŽKY PSÍ MILÁČIK

V júni sme sa po ročnej pauze boli ukázať na
Ružinovskom psom miláčikovi a pripravili sme pre
účastníkov pestrý dvojfázový program.

SEMINÁR "MOTIVÁCIA"
Začiatkom
septembra
sme
v
Rohožníku
zorganizovali seminár zameraný na motiváciu psa,
odmeňovanie, figurovanie, šírenie pachov v teréne
atď., ktorý bol určený najmä pre nových ašpirantov
na členstvo.

www.zachranarskypes.sk

PÁTRACIA AKCIA ŠINTAVA

Pátranie po 31-ročnom mužovi zo Serede.

PÁTRACIA AKCIA MARIANKA

Pátranie po nezvestnom 70-ročnom mužovi
z Bratislavy.

PÁTRACIA AKCIA BRATISLAVA

Pátranie po nezvestnej 51-ročnej žene z Bratislavy.

PÁTRACIA AKCIA IVANKA PRI DUNAJI
Pátranie po nezvestnom staršom mužovi
z Ivanky pri Dunaji.

PÁTRACIA AKCIA MODRA

Pátranie po nezvestnom 41-ročnom mužovi
zo Šenkvíc
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SKÚŠKY PODĽA
NSPZT SR
Počas víkendu 5. – 6.6.2021 sme v Rohožníku
zorganizovali skúšky podľa NSPZT SR. Sobotu sme si
vyhradili len na stopárske skúšky – nastúpili štyri
tímy z našej organizácie – Nika a Ziwa na SZM-S,
Dáša a Kajo na SPZP-S1, Jana a Hasso na SPZP-S2 a
Iveta s Hamom tiež na SPZP-S2. V náročných
podmienkach a v netradičných terénoch sa všetkým
psom podarilo úspešne stopu dokončiť, na
poslušnosti sa potom do limitu “zmestili” už len prví
traja psi.
V nedeľu sme pokračovali skúškami podľa NSPZT SR
v disciplínach vyhľadanie na ploche a v ruinách.
Skúšok sa zúčastnilo 7 psov zo 4 rôznych organizácií
– 2x SZM-R, 1x SZM-P, 2x SPZP-R1, 1x SPZP-P1, 1x
SPZP-P2. Pracovalo sa počas celého dňa na troch
rôznych pracoviskách, každé mal na starosti jeden
rozhodca (všetci traja z našej organizácie). Veľmi
teplé počasie s minimálnym prúdením vzduchu
preverilo schopnosti psov na špeciálnych prácach,
kde 2 psi skúškový limit nespravili. Pálivé slnko
zaúradovalo aj na poslušnosti, kde sa limit
nepodaril 1 psovi. Celkovo tak vo všetkých
disciplínach uspeli 4 psi, z toho dvaja naši členovia –
Tomáš a Blueberry SZM-R a Emília s Lily na SPZP-R1.

SEMINÁR
MOTIVÁCIA A
ŠÍRENIE PACHOV
V
sobotu
4.9.2021
sme
pripravili
v
improvizovaných podmienkach nášho ruinového
trenažéra v Rohožníku seminár, určený najmä pre
nových ašpirantov na členstvo. V rámci celodennej
prednášky sme si povedali niečo o motivácii psa,
odmeňovaní, figurovaní, o šírení pachov v teréne,
ale aj o tom, ako by mal vyzerať ideálny psovod.
Večer sme sa potom nové informácie pokúsili
pretaviť do praxe pri nočnom vyhľadávaní v ruine.
Samozrejme nemohla chýbať ani opekačka,
spoločenský večer a prespačka. V nedeľu sme
pokračovali tréningom vyhľadávania v ruine a
mantrailingom a popri tom sa nám podarilo
zahliadnuť aj niečo málo z ukážok na SIAFe v
neďalekej Kuchyni.

www.zachranarskypes.sk
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TOGETHER FOR
SECURITY
18.9. – 20.9.2021 sme sa zúčastnili súčinnostného
cvičenia záchranárskych zložiek Together for
security 2021 v Soblahove pod záštitou štátneho
tajomníka Ministerstva vnútra SR a predsedu
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja.
Okrem
dobrovoľných kynológov záchranárov z viacerých
organizácií z celého Slovenska aj Čiech sa cvičenia
zúčastnili: Letecký útvar Ministerstva vnútra SR,
odbor hipológie Prezídia PZ, poriečne oddelenie
Prezídia PZ, Záchranná brigáda HaZZ v Malackách,
Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Krajské
riaditeľstvo PZ v Bratislave, Stredná odborná škola
PZ v Pezinku, SOŠ letecko-technická Trenčín,
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Okresné
riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Slovenský červený kríž, 32
hasičských jednotiek - všetkých DHZO okresu
Trenčín.
Náš člen, ako súčasť kynologickej pátracej skupiny si
mal možnosť vyskúšať pozíciu veliteľa zásahu a
podieľal sa na budovaní stanového tábora pre
zasahujúce zložky. Veľká vďaka a rešpekt patrí
organizátorom, ktorým sa podarilo takéto obrovské
cvičenie pripraviť a zrealizovať. Ďakujeme za
možnosť zúčastniť sa a získať opäť nové skúsenosti!

SKÚŠKY PODĽA
IPOR

V termíne 24. – 25.9.2021 sa nám po ročnej
prestávke konečne podarilo zorganizovať skúšky
podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR
v Rohožníku. V sobotu boli naplánované skúšky v
ruine, kde nastúpilo 11 psovodov z 12 prihlásených.
V nedeľu sme pokračovali plochami, kde nastúpilo
11 psovodov z 13 prihlásených. Skúšok sa zúčastnili
členovia viacerých záchranárskych organizácii zo
Slovenska aj z Čiech. Počasie bolo na toto ročné
obdobie nadpriemerne teplé a vyššie teploty dali
zabrať
psom
hlavne
na
poobedňajších
poslušnostiach. Za našu organizáciu sa limit skúšky
podarilo splniť Tomášovi a Blueberry v ruine RH TV
a Dáši s dvoma psami na ploche (Oliver RH FLA a
Kajo RH FLB), všetci svorne na známku veľmi dobre.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príjemnej priateľskej atmosfére počas skúšok,
kolegom z DRS KZB BB za spoločnosť pri večerných
opekačkách a v neposlednom rade p. rozhodcovi P.
Šabackému za férové posudzovanie a dobrú náladu
počas týchto dvoch náročných dní.

www.zachranarskypes.sk
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ŠKOLENIA/CVIČENIA/SÚSTREDENIA
28.2. sa dvaja naši členovia zúčastnili online školenia prvej pomoci pre psy. Školiteľkou bola Martina
Frühauf Kolářová z platformy prvnipomocpsa.cz. Za tri hodiny sa účastníci dozvedeli ako si poradiť s
najčastejšími úrazmi psov v teréne, aj to, ako sa správne robí laická resuscitácia psa.
Počas víkendu 18. - 20.6. sme sa zúčastnili tréningového sústredenia v Banskej Bystrici, kde sme
trénovali vyhľadávanie v ruinách, poslušnosť a mantrailing. Priestory na výcvik nám vybavili a poskytli
kolegovia z DRS KZB BB a KZB Banská Bystrica. Cestou do B. Bystrice sme si ešte spravili obchádzku cez
Bzince pod Javorinou, kde sme mali možnosť sa po prvý krát zúčastniť spoločného medzinárodného
výcvikového sústredenia, zameraného na mantrailing. Sústredenie organizovala skupina nadšencov z
Mantrailing Považie a ako lektor a supervízor bol pozvaný Luboš Satora z IBHA (International
Bloodhound Academy).
13. - 15.8. sme zorganizovali víkendové sústredenie v Považskej Bystrici, kde sme si mali možnosť
vyskúšať nové tréningové priestory. Okrem tréningu v ruine, sme ale ešte stihli kopec ďalších aktivít stopy, vyštekanie osoby vo vode, hľadanie popri ceste, poslušnosť, prekážky, mantrailing, stručné
školenie v rádiokomunikácii a ovládaní aplikácie Locus, minicvičnú pátraciu akciu v noci a nechýbalo ani
výletovanie, kúpanie, či spoločenský večer. Za poskytnutie priestorov ďakujeme kolegom z KZB Považská
Bystrica.
V nedeľu 17.10. sme sa zúčastnili cvičenia zameraného na udalosť s hromadným postihnutím osôb v
spojení s pôsobením nebezpečnej látky. Naši členovia pôsobili na rôznych pozíciách ako figuranti,
hodnotitelia a ako maskovači zranení Na cvičenie sme poskytli priestory u nás na ruinovom trenažéri v
Rohožníku.
23. - 24.10. sme sa zúčastnili víkendového tréningu zameraného na mantrailing. Viac ako 20 MT
tímov z celého Slovenska aj Čiech trénovalo plné dva dni v lesoch a na lúkach nad Trenčianskymi
Stankovcami vyhľadávanie osôb na základe ich individuálneho pachu. Trénovalo sa dvojkolovo, v prvom
kole sa pripravili traily v lese, zamerané na riešenie rôznych problémov v závislosti od stupňa výcviku
konkrétneho psa. V druhom kole sa potom na lúke cvičilo rozlišovanie pachov. Sobotný večer sme mali
možnosť analyzovať ostré nasadenia MT tímov, prebrali sme vhodné postupy, ale aj chyby, ktorým sa
treba pri pátraniach vyhnúť. V nedeľu si okrem pachových prác, mali psovodi možnosť vyskúšať aj prácu
s vysielačkami. Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa kolegom z Mantrailing Považie a za cenné rady a
námety do ďalších tréningov Lubošovi Satorovi z IBHA.

www.zachranarskypes.sk
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2021 V ČÍSLACH

27
26 PSI
16 SKÚŠKY
CVIČENIA/SEMINÁRE/
10 SÚSTREDENIA/UKÁŽKY
5 PÁTRACIE AKCIE
ČLENOVIA/AŠPIRANTI
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NAŠI PARTNERI
SPOLUPRACUJEME

PODPORUJÚ NÁS

V rámci 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, materiálne aj inak
podporujú mnohé štátne a súkromné
subjekty.
V roku 2021 za podporu ďakujeme:

Hasičský a záchranný zbor
Policajný zbor SR
Slovenský Červený kríž
Dobrovoľný hasičský zbor
Rusovce
Združenie kynológov
záchranárov SR
International search and rescue
dog organisation
Asociácia samaritánov SR
International Bloodhound
Academy
Dobrovoľná civilná ochrana
Kynologický záchranný zbor SR

www.zachranarskypes.sk

Nadácia Orange - zakúpenie
projektoru a plátna na projekt
"Skrývačka"
IMP kontakt s.r.o.
ludialudom.sk
dobromat.sk
Súkromná SUŠ animovanej tvorby krátky autorský animovaný film
Richarda Zbitáka na projekt
"Skrývačka"
RNDr. Vladimír Ďurišin - poskytnutie
autorskej kapitoly z publikácie "Systém
policajnej kynológie" o vzniku
záchranárskej kynológie na Slovensku
pre naše účely
René Pavlík - poskytnutie archívnych
fotografií z prvých súťaží
záchranárskych psov
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NAŠE PROJEKTY
BUDEM ZÁCHRANÁROM - PROJEKT "SKRÝVAČKA"
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.
V roku 2021 sme pozmenili koncept projektu "Budem záchranárom" a prispôsobili sme ho aktuálnej situácii.
Pod názvom "Skrývačka" sme inovovaný projekt prvý krát predstavili vyše 80-tim deťom na dennom tábore pre
deti zamestnancov RTVS. S deťmi sme začali pracovať v menších skupinách a interaktívnejšou formou.
Už tretí rok po sebe organizovala RTVS dvojtýždňový denný tábor pre detí svojich zamestnancov. Tento rok, rovnako
ako minulý, sme sa opäť zúčastnili oboch turnusov ako zdravotnícky dohľad a aj ako súčasť programu pre deti. V
prvom turnuse sme pre deti pripravili preventívno-vzdelávaciu besedu o tom, čo robiť, ak sa stratia v lese. Úvod
besedy patril krátkemu animovanému filmu “Skrývačka”, ktorý pre nás na tento účel vytvoril žiak Súkromnej SUŠ
animovanej tvorby . Scenár k filmu pre nás na mieru v rámci svojej dobrovoľníckej aktivity vytvorila profesionálna
scenáristka. S deťmi sme diskutovali o tom, čo bolo vo filme správne a čo by spravili oni inak. Na záver sa deti spoločne
zahrali na pátraciu akciu a vyskúšali si rôzne úlohy v pátracej skupine. Potom si ešte mali možnosť pozrieť ukážky
vyhľadávania stratených osôb záchranárskymi psami.
Deti téma zaujala a tak sme pri druhej návšteve pripravili jednoduchú súťaž, v ktorej mohli získané poznatky využiť.
Rozdelili sme ich do skupín po troch a ich úlohou bolo spoločne si do batohu vybrať a zbaliť veci, potrebné pre prežitie
v divočine. Potom sa jeden zo skupiny išiel “stratiť” a po ceste nechával indície, ktoré mali pomôcť pátračom pri
hľadaní. Po jeho stopách sa potom vydali zvyšní členovia skupiny. Vyhodnotené bolo najlepšie dievčenské a
chlapčenské pátracie trio.
Na druhom stanovisku sme pripravili súťaž v záchranárskom viacboji (hod záchranárskym kolesom, štafetový beh s
hasičskou hadicou cez prekážkovú dráhu, hod granátom na cieľ, prechod cez tunel …). Súťažili opäť trojčlenné družstvá
dievčat a chlapcov. Pre tých najšikovnejších sme pripravili drobné odmeny a knihy. Tí, ktorí dosúťažili mali možnosť
oddýchnuť si na treťom stanovisku, kde sa okrem záchranárskeho psa, mohli zoznámiť aj s technikou, ktorú pri
pátracích akciách využívame. Deti si vyskúšali komunikáciu prostredníctvom vysielačiek, dozvedeli sa aké postroje
používajú záchranárske psy na svoju prácu, ako funguje GPS a mali možnosť zažiť aj priamy kontakt so záchranárskymi
psami a vyskúšať si na vlastnej koži výcvik takéhoto psíka.
Každé dieťa v prvom turnuse dostalo letáčiky na tému “Čo robiť keď sa stratíš”, kde sme jednoduchou a graficky
pútavou formou zhrnuli zásady ako sa majú zachovať, ak sa stratia v lese. V druhom turnuse sme rozdali píšťalky, ktoré
deti môžu využiť na privolanie pomoci.

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, 5x skúšky záchranárskych psov podľa národného
skúšobného poriadku NSPZT, 4x 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.
Na výcvik tento priestor využili už desiatky psovodov a dobrovoľných záchranárov z celého Slovenska a Čiech.
Ruinový trenažér je možné využiť nielen na výcvik záchranárskych psov, ale napríklad aj na výcviky radiačnej,
chemickej a biologickej ochrany, ktoré organizovala Dobrovoľná civilná ochrana tento rok. Na simulovaných
situáciách si mohli dobrovoľníci z rôznych organizácii precvičiť o.i. aj záchranu osôb zo zamoreného prostredia.
V októbri si potom účastníci výcvikov mali možnosť otestovať získané vedomosti na spoločnom cvičení zameranom na
udalosť s hromadným postihnutím osôb v spojení s pôsobením nebezpečnej látky. Naši členovia pôsobili na rôznych
pozíciách ako figuranti, hodnotitelia a ako maskovači zranení. Na cvičenie sme opäť poskytli priestory na trenažéri v
Rohožníku.
Okrem toho samozrejme neustále pracujeme na vylepšovaní výcvikového priestoru - tento rok sme doplnili a obnovili
prekážky používané pri skúškach záchranárskych psov a doviezli viacero nových betónových prefabrikátov, ktoré
pomôžu vernejšie nasimulovať zrútené budovy.

www.zachranarskypes.sk
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VÝROČNÁ
SPRÁVA 2021
BRATISLAVSKÁ KYNOLOGICKÁ
ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA

Bratislavská kynologická
záchranárska brigáda
právna forma: Občianske združenie
Jarná 6
821 05 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

