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ÚVOD
Aktivity v roku 2020 boli výrazne poznačené pandémiou COVID-19. Uskutočnili sme len
zlomok našich plánovaných akcií a za hranice Slovenska sa nám počas roka podarilo
vycestovať iba zopár krát. O to viac sme sa zamerali na vzdelávanie a doplnenie materiálneho
zabezpečenia našich členov.
V tomto roku sme oslávili 25. výročie od zaregistrovania Stanov občianskeho združenia
Bratislavská kynologická záchranárska brigáda (BKZB) na Ministerstve vnútra SR. V súčasnosti
sme najdlhšie aktívne fungujúcim združením dobrovoľných kynológov záchranárov na
Slovensku. Za 25 rokov aktívnej činnosti sa u nás vystriedalo množstvo ľudí, základná forma
združenia a jeho názov, ale ostali stále rovnaké a bez zmeny. Za štvrťstoročie sme stihli
absolvovať desiatky výjazdov na pátracie akcie, zúčastnili sme sa záchranných prác po
ničivých zemetraseniach v Turecku a na Taiwane, máme majstra a druhého vicemajstra sveta
v plochách, niekoľko titulov majstrov a vicemajstrov Slovenska a Maďarska, stovky splnených
limitov na rôznych záchranárskych skúškach, nespočítateľné množstvo zorganizovaných
ukážok a podujatí pre verejnosť a tisícky odpracovaných dobrovoľníckych hodín. Zúčastnili
sme sa mnohých medzinárodných cvičení, súťaží a sústredení, spoznali veľa skvelých ľudí a
nazbierali množstvo skúseností. Ďakujeme všetkým, ktorí za všetky tie roky prispeli k našim
úspechom, ďakujeme tým, ktorí nám pomohli neustále sa posúvať vpred a ktorí podporili a
stále podporujú naše združenie a veríme, že nás čaká ešte minimálne ďalších 25 rokov
aktívnej činnosti.

Mgr. Iveta Lipovská
veliteľ BKZB
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NAŠA
HISTÓRIA
Dňa
2.2.1994
sa
konala
zakladajúca schôdza občianskeho
združenia
Bratislavská
kynologická záchranárska brigáda
(BKZB). Už 26 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 2020
Aktivity v roku 2020 boli výrazne poznačené
pandémiou COVID-19. Drvivú väčšinu akcií sme
absolvovali na Slovensku, za hranice sa nám
podarilo vycestovať len na cvičenie ModTTX v
Slovinsku, tréning na ruinovom trenažéri pri
Budapešti a na atesty KZJ v Chbanoch (ČR), kde sa
nášmu členovi L. Mackovýchovi podarilo splniť
Atest KZJ pre nasadenie v ruine.

WORKSHOP "MOTIVÁCIA"

AKTIVITY COVID-19

V septembri sme v Rohožníku usporiadali druhé
skúšky podľa NSPZT SR. Počas dvoch dní sa skúšok
zúčastnilo 20 psovodov z celého Slovenska. Na
týchto skúškach posudzovala ako nová rozhodkyňa
naša členka I. Lipovská a dvaja naši členovia (J.
Munková a L. Mackových) si úspešne dokončili
hospitácie na národných rozhodcov podľa NSPZT SR.

Pri zmierňovaní dôsledkov pandémie si však naši
členovia našli aj nové uplatnenie pri rôznych
dobrovoľníckych aktivitách:
pri registrácii repatriantov v karanténnych
centrách,
pri vykonávaní vstupných filtrov zamestnancov v
Národnom ústave detských chorôb,
pri
podávaní
informácií
prostredníctvom
infolinky
Regionálneho
úradu
verejného
zdravotníctva Bratislava,
pri
zabezpečovaní
distribúcie
jedál
a
hygienických balíčkov a pri dezinfekcii v
repatriačných centrách,
pri celoplošných testovaniach obyvateľov,
priamo pri bezprostrednej pomoci ohrozeným
skupinám obyvateľov (napr. nákupy seniorom).

LAVÍNOVÉ SÚSTREDENIE

Vo februári sme zorganizovali tradičné lavínové
sústredenie, na Orave v Chlebniciach. Sústredenia
sa zúčastnilo 8 našich členov.

SKÚŠKY NSPZT SR
V júni sa v Rohožníku na ruinovom trenažéri konali
dvojdňové skúšky záchranárskych psov podľa NSPZT
SR. Zúčastnilo sa 15 psovodov z celého Slovenska.

www.zachranarskypes.sk

Začiatkom
septembra
sme
v
Malackách
zorganizovali workshop s názvom Štyri piliere
(nielen) záchranárskeho výcviku, na ktorom si
účastníci z rôznych záchranárskych brigád zo SR aj
ČR mali možnosť vymeniť skúsenosti z výcviku
záchranárskych psov.

SKÚŠKY NSPZT SR

SKÚŠKY IPOR

Našej "externej" členke I. Lžičařovej z ČR sa
podarilo zložiť skúšky IPOR RH FV a RH FA.

PÁTRACIA AKCIA ŠPAČINCE

Pátranie po nezvestnej 40-ročnej žene zo Špačiniec.

PÁTRACIA AKCIA MALACKY

Na výzvu PZ SR pátranie po nezvestnom 63-ročnom
mužovi z Malaciek.

PÁTRACIA AKCIA ČIERNA VODA
Pátranie po nezvestnom
Chorvátskeho Grobu.

staršom

mužovi

z

PÁTRACIA AKCIA SENICA

Pátranie po nezvestnom 36-ročnom mužovi z obce
Rovensko.

PÁTRACIA AKCIA IVANKA P. DUNAJI

Pátranie po nezvestnom 24-ročnom mužovi z Ivanky
pri Dunaji
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SKÚŠKY PODĽA
NSPZT SR

V termíne 6. – 7.6.2020 sme vo Výcvikovom centre pre
záchranárske psy v Rohožníku zorganizovali skúšky
podľa NSPZT SR. Skúšky sa mali pôvodne konať v
aprílovom termíne, ale kvôli opatreniam na
zabránenie šírenia vírusu COVID-19, sme museli
termín presunúť až na jún. Celkovo sa na dva dni a k
dvom rozhodcom prihlásilo 15 psovodov z rôznych
organizácií z celého Slovenska (BKZB, Casavit, KZB TN,
KZB BB, DZB CO). Vo veľmi teplom, takmer letnom
počasí sa úspešne podarilo zložiť všetky skúšky SVZM
(4x SVZM-R, 5x SVZM-P), z vyšších skúšok sa podarilo
limit splniť len dvom podľa SPZP-P1.
Našim psovodom sa podarilo zložiť 4 skúšky (S.
Deáková SVZM-R a SVZM-P, E. Žittňanová SVZM-R, D.
Baňárová SVZM-P), pričom najlepšie bodové
hodnotenie medzi SVZM v sobotu aj v nedeľu
dosiahla naša členka S. Deáková.
Na vyššie skúšky SPZP-P1 nastúpili aj dvaja ďalší naši
členovia - P. Valachovič a Z. Mravíková. Tentokrát im
ale štastie neprialo a skúškový limit sa im dosiahnuť
nepodarilo.
Na toto podujatie sme uverejnili výzvu na zbierku na
nové výcvikové prekážky na portáli ludialudom.sk,
Prostredníctvom tohto portálu sa nám podarilo
vyzbierať spolu 257 eur, za ktoré sme zrealizovali
nákup kovovej konštrukcie na kladinu a skok vysoký.

WORKSHOP
MOTIVÁCIA
V termíne 5. – 6.9.2020 sme za dodržania prísnych
protipandemických opatrení v priestoroch Záchrannej
brigády HaZZ Malacky usporiadali workshop s
názvom Štyri piliere (nielen) záchranárskeho výcviku.
Na workshope sme spolu so psovodmi z rôznych
záchranárskych organizácií zo Slovenska a Čiech
(BKZB, Casavit, KZZ SR, PPT, Rescuers Slovakia, SZBK
ČR) prebrali najprv teoreticky, štyri dôležité témy pri
výcviku záchranárskych psov – motivácia, odmena,
figurant, psovod. Následne si psovodi mohli aj
prakticky vyskúšať cvičenia zamerané na zvyšovanie
motivácie psov, na prácu figurantov a označovanie
osôb pri rušivých vplyvoch.
V nedeľu sa dokončila teória, a potom niektorí
účastníci využili možnosť potrénovať si u nás na
ruinovom trenažéri v Rohožníku. Ostatní pokračovali
v tréningu plošného vyhľadávania v priestoroch ZB
HaZZ.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za vytvorenie
priateľskej atmosféry, za cennú výmenu skúseností a
Prezídiu HaZZ za umožnenie vstupu do objektu,
poskytnutie ubytovacích a školiacich priestorov, ako
aj zabezpečnie stravy pre účastníkov workshopu.

www.zachranarskypes.sk
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SKÚŠKY PODĽA
NSPZT SR
Počas víkendu 19. – 20.9.2020 sme na našom
trenažéri v Rohožníku usporiadali už druhé
dvojdňové skúšky v roku 2020 podľa NSPZT SR. Na
skúšky sa nahlásil veľký počet záujemcov (sobota 10
psovodov a nedeľa 10 psovodov), čo sú maximálne
možné počty pre dvoch rozhodcov. Počasie nám
našťastie prialo a tak sme si okrem zaujímavých
výkonov na stope, v ruine aj v lese mohli užívať aj
príjemné jesenné, občas až príliš teplé počasie.
Našim členom sa na skúškach darilo a tak si po
víkende môžeme zapísať 8 úspešne zložených
skúšok: D. Baňárová SZM-S, J. Munková SPZP-S1, K.
Kuľhová SPZP-R1, L. Mackových SPZP-R2, Z.
Mravíková SPZP-R1, SPZP-P1, T. Mihok SZM-P, V.
Kosáčová SZM-P (prvá skúška podľa NSPZT SR na
Slovensku, na ktorej pes označoval osobu nálezkou).
Na týchto skúškach posudzovala ako nová
rozhodkyňa naša členka I. Lipovská a dvaja naši
členovia (J. Munková a L. Mackových) si úspešne
dokončili hospitácie na národných rozhodcov podľa
NSPZT SR. BKZB sa teda aktuálne po týchto skúškach
môže "pochváliť" až troma rozhodcami pre výkon
záchranárskych psov podľa národného skúšobného
poriadku záchranárskych tímov.

DOTÁCIA Z
MV SR
30.3.2020 sme ukončili čerpanie dotácie z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR za
účelom
zlepšenia
materiálno-technického
zabezpečenia a činnosti pri záchrane života. Bohužiaľ
opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19 nám
znemožnili vyskúšať zakúpené materiály pri
plánovanej cvičnej pátracej akcii, tak sme aspoň
formálne vyskúšali naše nové veliteľské stanovisko,
na ktoré sme z uvedenej dotácie zakúpili stan,
vysielačky + frekvencie, notebook spolu s prídavným
zdrojom energie, invertorovú centrálu + phm do nej
a vysokovýkonné úsporné reflektory. Z dotácie sme
taktiež pre našich členov zakúpili zimné zásahové
odevy od firmy Janoli a reflexné dečky pre našich
psov. Tie sme už niekoľkokrát v teréne stihli
odskúšať. Ďakujeme Ministerstvu vnútra SR za
dôveru a poskytnutie dotácie a veríme, že situácia sa
čo najskôr dostane do normálu, a my budeme môcť
nadobudnuté materiály vyskúšať na cvičných akciách
a následne ich plnohodnotne využívať aj pri reálnych
pátracích akciách po nezvestných osobách.

www.zachranarskypes.sk
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ŠKOLENIA/CVIČENIA
4.2.2020 sa naši členovia zúčastnili školenia odbornej prípravy v oblasti civilnej ochrany, krízového
plánovania, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie. Školenie organizoval odbor krízového riadenia OÚ
Bratislava. Obsahom prípravy bola najmä legislatíva pri výkone činností v oblasti CO - plán ochrany,
dokumentácia CO, varovanie a vyrozumenie.
V dňoch 8. - 12.2.2020 sa náš člen P. Král, prostredníctvom ASSR, zúčastnil štábneho certifikačného
cvičenia ModTTX 3 v Bohjinskej Bistrici v Slovinsku. Cvičenie organizované Civilnou ochranou Slovinskej
republiky, THW Nemecko a DEMA Dánsko pod záštitou Mechanizmu Civilnej ochrany EU, malo za úlohu
precvičiť činnosť manažmentu tímu EURACARE Flight&Shelter počas nasadenia tímu v zahraničí.
15. - 16.6.2020 sa konal online workshop "Základy krízovej intervencie", ktorého sa zúčastnil náš člen R.
Fischer. Workshop bol určený pre ľudí z pomáhajúcich profesií a bol rozdelený na teoretickú a praktickú
časť. Vrámci teórie sa účastníci oboznámili so zásadami poskytovania krízovej intervencie a s
mechanizmami fungovania traumy. V praktickej časti si na modelových situáciách mohli overiť získané
poznatky.
15. - 16.8.2020 sme pre našich členov pripravili praktické školenie prvej pomoci v priestoroch
Výcvikového centra pre záchranárskych psov v Rohožníku. Pri rôznych simulovaných situáciách a
zraneniach si účastníci mohli otestovať mieru svojich praktických znalostí z poskytovania prvej pomoci, ako
aj použitie zdravotníckeho materiálu, ktorý patrí do výbavy BKZB.
11.9.2020 sa náš člen P. Král zúčastnil školenia lektorov krízového manažmentu, ktoré zorganizovalo
A4A - Agency 4 Academy v spolupráci s Európskym centrom krízového manažmentu pod vedením PaedDr.
Mgr. Ivana Balážiho, MBA, DBA. 25 účastníkov z rôznych oblastí absolvovalo školenie a praktické cvičenie v
krízovom manažmente na zvládanie pandémií, mimoriadnych situácií či výnimočných stavov.

www.zachranarskypes.sk
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2020 V ČÍSLACH
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PODUJATIA PRE
VEREJNOSŤ
SKÚŠKY

CVIČENIA A SEMINÁRE
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PÁTRACIE AKCIE
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COVID-19 AKTIVITY
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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 2020 za podporu ďakujeme:

Hasičský a záchranný zbor
Záchranná brigáda HaZZ Malacky
Policajný zbor SR
Slovenský Červený kríž
Dobrovoľný
hasičský
zbor
Rusovce, Ružinov
Združenie
kynológov
záchranárov SR
International search and rescue
dog organisation
Asociácia samaritánov SR
Odbor krízového riadenia OÚ
Bratislava
A4A - Agency 4 Academy

www.zachranarskypes.sk

Ministerstvo vnútra SR - dotácia
Prezídium HaZZ - poskytnutie
školiacich a ubytovacích priestorov
ZB HaZZ Malacky
Nadačný fond Tesco - zakúpenie
výcvikových viest a preplatenie
poplatku
za
školenie
"Základy
krízovej intervencie"
IMP kontakt
s.r.o. - nákup
kovových konštrukcií na prekážky
ludialudom.sk - nákup kovových
konštrukcií na prekážky
Súkromná stredná umelecká škola
animovanej
tvorby
krátky
autorský animovaný film Richarda
Zbitáka
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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.
V roku 2020 sme vrámci tohto projektu aj napriek pandémii stihli urobiť ukážky práce
záchranárskych psov pre škôlku a jasličky na Trnávke (BA), dva krát pre denný detský tábor v
STV (BA) a pre MŠ v Petržalke (BA).

OSVETA
Sériou článkov v časopise pre poľovníkov "Lovu zdar", sme sa rozhodli urobiť osvetu medzi
poľovníkmi a oboznámiť ich s princípmi výcviku záchranárskych psov. Veríme, že aj
takouto formou pomôžeme aspoň trochu vylepšiť nie zrovna ideálne vzťahy medzi
poľovníkmi a psovodmi záchranármi.
#rescEU alebo Európsky záchranný systém je novo vzniknutý systém určený na pomoc pri
krízových situáciách v EÚ. BKZB sa stala partnerom mediálnej kampane, ktorá má pomôcť
oboznámiť širokú verejnosť s fungovaním tohto systému a s možnosťami, aké systém
poskytuje. Pri rôznych krízových situáciách (povodne, požiare, zdravotnícka kríza ...) môže
každá z krajín EÚ (ale aj mimo nej) požiadať prostredníctvom mechanizmu CO o pomoc.
EÚ potom vrámci svojich možností posiela do postihnutej krajiny materiálnu pomoc alebo
pomoc odborníkov. Pri odbornej príprave našich členov počítame aj s možnosťou, že sa v
budúcnosti do tohto projektu zapojíme nielen ako informačná ale aj ako výkonná zložka.

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, 4x 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.
Na výcvik tento priestor využili už desiatky psovodov a dobrovoľných záchranárov z celého
Slovenska a Čiech.
Nepriaznivú pandemickú situáciu v roku 2020 sme využili najmä na vylepšovanie
podmienok pre výcvik, dopĺňanie a presun betónových prefabrikátov a údržbu priestorov.
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HOSPODÁRENIE
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