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1. Prioritná os Vzdelávanie 
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a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 
4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 
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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 
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10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Ing. Katarína Hýll Lüleiová 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 

- Prevádzkovanie salónu pre psov 
- BOZP pri práci so psami 
- Hygiena prostredia salónu pre psov 
- Pomôcky používané pri úprave srsti psov 
- Príprava srsti pudla pred strihaním 

 
Programom prvého dňa kurzu bolo oboznámenie žiakov so základnými informáciami 
týkajúcimi sa prevádzkovania salónu pre psov, ako sú požiadavky na priestory a vybavenie 
voľnej živnosti v oblasti úpravy srsti psov. Žiaci sa oboznámili zo zásadami bezpečnosti pri 
práci so psami a následne si prakticky vyskúšali prístup k neznámemu psovi.  
 
Ďalšou témou bolo oboznámenie žiakov s nevyhnutnosťou dodržiavať prísne hygienické 
opatrenia v salóne pre psov, aby sa predišlo riziku prenosu ochorení medzi zvieratami, ako aj 
riziku prenosu ochorení zo psa na človeka. Ide najmä o endoparazity a ektoparazity. 
 
Žiaci mali k dispozícii rôzne pomôcky, ktoré sa využívajú v salóne pre psov, mohli si ich 
prezrieť, vyskúšať a spraviť si poznámky, na čo sa ktoré nástroje používajú. K dispozícii mali 
nožnice rovné, nožnice oblé, kefu na dlhú jemnú srsť, kefu na kučeravú srsť, rôzne hrebene,  
trimovací nôž, kliešte na strihanie pazúrov pre veľké plemená, kliešte na strihanie pazúrov pre 
malé plemená, strojček na strihanie psov, nástavce na strojček – žiaci boli oboznámení 
s rozdielmi medzi hlavicami a príkladmi, kedy sa ktoré hlavice používajú. Žiaci si tiež vyskúšali 
manipuláciu a nastavovanie výšky hydraulického stola. 
 
V poslednej časti dnešného kurzu si žiaci vyskúšali úpravu srsti kráľovského pudla pred 
samotnou úpravou – kúpaním a strihaním. Pes musí byť pred kúpaním dokonale vyčesaný, aby 
sa voda so šampónom dostala až ku koži. Žiaci si vyskúšali rôzne druhy hrebeňov a  kief 
a zisťovali, s ktorými sa im robí najlepšie. 
 
Žiaci si z prvého dňa kurzu odniesli množstvo teoretických vedomostí, aj prvotné manuálne 
zručnosti. 
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Prioritná  os:  Vzdelá va n ie  

Špecif ický  cieľ:  1 .2 .1  Zvýšiť  kva litu  odborného  vzdelá va n ia  a  p ríp ra vy  

ref lek tu júc po t reby  t rhu  p rá ce  

Prij ím a teľ:  Trna vský  sa m osprá vny  kra j   

Ná zov  pro jek tu :  Prepojen ie st redoškolského  vzdelá va n ia  s p ra xou  v  

Trna vskom  sa m osprá vnom  kra j i 1  

Kód  I TMS pro jek tu :  312011AGY4  

Akt iv ita , resp . ná zov  sem iná ra  Sem iná r z f ina nčnej  gra m otnost i  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

 

Miesto konania seminára/aktivity: SOŠ PaSV Trnava - učebňa kynológie 
Dátum konania seminára/aktivity: 02.03.2022 

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. Jaroslav Mačák,  

6. Kristína Mináriková  

7. Ema Murániová  

8. Ladislav Slíž  

9.   

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

 

 

 



Zoznam účastníkov aktivity/seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

10.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


