
 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 
a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 
4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 
6. Názov školy SOŠPaSV Trnava 

7. Názov mimoškolskej činnosti K u r z   s t r i h a n i a   p s o v 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 
činnosti 

14. 4. 2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 
činnosti 

SOŠPaSV Trnava - učebňa kynológie 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Ing. Katarína Hýll Lüleiová 

11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-
vzdelavania-s-praxou  
www.trnava-vuc.sk  

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-vzdelavania-s-praxou
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file:///D:/Ucenie/Priprava%20Klub%20moderneho%20vzdelavania/Spravy%20o%20cinnosti%20klubu/18.11.2020/www.trnava-vuc.sk


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 

- Postup kúpania psa pred strihaním 
- Profesionálna kozmetika pre rôzne typy srsti 
- Sušenie a fénovanie psa 
- Starostlivosť o uši psa  
- Strihanie pazúrov 

 
V úvode dnešného kurzu sme sa spolu so žiakmi presunuli do umyvárne, kde sme plánovali 
okúpať nášho modela – kráľovského pudla Kazara. Na začiatku si žiaci prezreli rôzne druhy 
šampónov, bolo im vysvetlené, aké šampóny sa používajú na bielu srsť,  aké na tmavú srsť, 
ktoré šampóny sú vhodné pre srsť, aké šampóny sú naopak vhodné pre drsnosrsté plemená. 
Z množstva značiek je potrebné siahnuť po tých kvalitnejších, v našom prípade sme používali 
profesionálnu značku kozmetiky pre psov KW.  
 
Ešte pred kúpaním žiaci vložili psov do uší vatu, aby sme predišli vniknutiu vody do 
zvukovodu. Na začiatku kúpania je dôležité poriadne namočiť srsť psa tak, aby sa voda dostala 
až ku koži. Keďže psy majú prirodzenú schopnosť srsti odpudzovať vodu, táto fáza trvá 
pomerne dlho. Následne bolo žiakom vysvetlené a ukázané, v akom pomere sa riedi šampón. 
Riedenie šampónov je veľmi dôležité, aby sme predišli podráždeniu kože a prípadným 
alergickým reakciám spôsobených silnými koncentráciami prípravkov. Keďže sme kúpali 
pudla, na záver sme na srsť aplikovali špeciálny kondicionér, aby sme docielili požadovanú 
štruktúru srsti.  
 
Po dôkladnom vysušení uterákmi si žiaci vyskúšali výkonný profesionálny fén s kompresorom. 
Psa bolo potrebné dokonale vysušiť, aby sa so srsťou dobre pracovalo.  
 
Žiaci sa oboznámili s kontrolou vonkajších zvukovodov u psa. Prakticky si vyskúšali bezpečné 
odstránenie chlpov zo zvukovodov a boli poučení o zásadách ošetrovania zvukovodov u psa. 
 
V poslednej časti dnešného kurzu sa žiaci naučili, ako správne strihať pazúry psovi tak, aby mu 
nespôsobili bolesť v dôsledku poškodenia drene pazúra 

 
Žiaci v rámci druhého dňa kurzu nadobudli prvotné praktické zručnosti v rámci starostlivosti 
o psa v salóne pre psov.   
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

 

Miesto konania seminára/aktivity: SOŠ PaSV Trnava - učebňa kynológie 

Dátum konania seminára/aktivity: 14. 4. 2022 

Trvanie aktivity/seminára: od  08:00 hod do 16:00 hod  

Meno lektora resp. lektorov a podpis/y: Ing. Katarína Hýll Lüleiová 
  

č. Meno a priezvisko Podpis 

1. Ing. Katarína Hýll Lüleiová  

   

   

 

Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1. Kristína Baranovičová  

2. Nikola Gašparíková,   

3. Monika Chlebíková   

4. Marcela Kornietová   

5. Kristína Mináriková   

6. Ema Murániová   

7. Ladislav Slíž  

8.   

9.   

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 

 

 



 

Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

10.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


