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Abstrakt 

Príspevok prezentuje návrh výskumu orientovaného na identifikáciu rizikových 

faktorov intervencií s asistenciou psov, ktoré sa v praxi spájajú s ich realizáciou v 

sociálnej práci v kontexte procesu ich profesionalizácie v podmienkach Slovenskej 

republiky. V prvej časti príspevok vymedzuje terminologické východiská 

formulovanej výskumnej témy, pričom sa opiera o pojmoslovie odporúčané 

v medzinárodných rámcoch líderskou organiizáciou v predmetnej oblasti 

(International Association of Human-Animal Interaction Organizations). Následne 

predstavuje vybrané empirické zistenia už realizovaných mapovaní intervencií 

s asistenciou psov na Slovensku v štruktúre spektra personálnych, metodických 

a procesuálnych charakteristík týchto intervencií, ktoré prezentuje ako základné 

argumentačné východiská pre koncipovanie výskumu v tejto oblasti so špecifickým 

zameraním. V záverečnej časti príspevku sú predstavené stručne formulované 

metodologické východiská prezentovaného výskumného zámeru, obsahujúc 

výskumné otázky a výskumné ciele, zvolenú výskumnú stratégiu a výskumné metódy 

a napokon aj organizáciu výskumu, plánovaného na roky 2017-2021.  

 

Kľúčové slová: Intervencie s asistenciou psov. Canisterapia. Sociálna práca. 

Profesionalizácia. Riskantná prax.  

 

Abstract 

The paper presents a research proposal focused on the identification of risk factors of 

canine assisted interventions that are in practice associated with their realization in 

social work in the context of the process of their professionalization, in conditions of 

the Slovak Republic. In the first part the contribution defines the terminological bases 

of the formulated research topic, relying on the terminology recommended in the 

international frameworks by the leadership organization in this field (International 

Association of Human-Animal Interaction Organizations). Then the paper presents 

the selected empirical findings of already realized mapping of the canine assisted 

interventions in Slovakia, in the structure of the spectrum of personnel, methodical 

and process characteristics of these interventions, which presents itself as a basic 

arguments for the design of research in this area with a specific focus. The final part 
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of the article presents briefly formulated methodological bases of the presented 

research plan, including research questions and research objectives, chosen research 

strategy and research methods, and finally the organization of research planned for 

2017-2021. 

 

Keywords: Canine Assisted Interventions. Caninetherapy. Social Work. 

Professionalization. Risky Practice. 

 

 

1.  Intervencie s asistenciou psov / canisterapia 

V podmienkach Slovenskej republiky sa stretávame v rámci humánno–

animálnych intervencií s dvojakým pomenovaním. V prvom prípade, 

s ktorým sa stotožňujeme, ide o intervencie s asistenciou psov, v druhom 

prípade sa jedná o pojem canisterapia, ktorý sa v našich podmienkach 

využíva častejšie. Z tohto hľadiska sa domnievame, že vzniká veľa 

nejasností, ako správne definovať a v praxi a teórii využívať tieto pojmy.  

Podľa asociácie IAHAIO White Paper 2014: The IAHAIO Definitions for 

Animal Assisted Intervention and Guidelines for the Wellness of Animals 

Involved (2014, s. 5, [cit. 2017-09-17]), ktorá sa v rámci vedecko-

výskumného zamerania snaží o dosiahnutie terminologickej jednotnosti v 

problematike intervencií s asistenciou zvierat v medzinárodnom vnímaní, sú 

intervencie s asistenciou zvierat „zámerné intervencie, ktoré intencionálne 

začleňujú zvieratá do služieb v oblasti  zdravotníctva, vzdelávania a 

humanitných služieb (napr. sociálna práca) za účelom dosiahnutia 

terapeutických efektov u ľudí. Intervencie s asistenciou zvierat začleňujú 

humánno-animálne tímy do formálnych humanitných služieb ako terapia s 

asistenciou zvierat (AAT) a edukácia s asistenciou zvierat (AAE) alebo za 

určitých podmienok  aktivity s  asistenciou zvierat (AAA)“. Z tohto hľadiska 

je zrejmé, že pod intervencie s asistenciou zvierat spadá terapia s asistenciou 

zvierat, edukácia s asistenciou zvierat a aktivity s asistenciou zvierat. Pritom 

jednotlivé elementy intervencií s asistenciou psov sa vyznačujú určitým 

špecifikami, ktoré detailne vymedzuje aj vyššie uvedený dokument.  

Vzhľadom na potrebu terminologickej precíznosti, považujeme za 

dôležité odlišnosti medzi jednotlivými elementmi popísať. Podľa IAHAIO 

White Paper... (2014, s. 5, [cit. 2017-09-17]) je terapia s asistenciou zvierat 

(animal-assisted therapy) „intervencia zameraná na cieľ, v ktorej sú zvieratá 

spĺňajúce špecifické kritéria integrálnou súčasťou terapeutického procesu. 

Terapie s asistenciou zvierat sú poskytované a/alebo riadené poskytovateľmi 

zdravotníckej alebo sociálnej služby v rozsahu ich profesie. Táto terapia je 

plánovaná, zameraná na posilnenie ľudských fyzických, sociálnych, 

emocionálnych a/ alebo kognitívnych funkcií. Špecifické ciele musia byť 
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stanovené profesionálmi a proces i pokrok dokumentovaný, meraný, 

zaznamenaný a vyhodnotený“.  

IAHAIO White Paper... (2014, s. 5-6, [cit. 2017-09-17]) definuje taktiež aj 

aktivity s asistenciou zvierat, ktoré chápe, ako „plánovanú a na cieľ 

orientovanú neformálnu interakciu a návštevu vykonávanú humánno–

animálnym tímom kvôli motivačným, edukačným a rekreačným cieľom. Kvôli 

participácii na týchto návštevách humánno–animálne tímy absolvovali 

minimálne úvodný tréning, prípravu a hodnotenie. Humánno-animálne tímy, 

ktoré realizujú AAA, môžu taktiež formálne a priamo spolupracovať 

s poskytovateľmi zdravotných, humanitných a edukačných služieb na 

špecifických dokumentovateľných cieľoch. V týchto prípadoch participujú na 

AAT a AAE, ktoré sú realizované špecialistami v rámci ich profesie. Príklady 

AAA zahŕňajú zvieratami asistovanú krízovú intervenciu, ktorá sa zameriava 

na poskytovanie útechy a opory obetiam traumy, krízy alebo živelnej 

pohromy“. 

So zameraním na edukačné kontexty IAHAIO White Paper... (2014, s. 6, 

[cit. 2017-09-17]) definuje aj edukáciu / pedagogiku s asistenciou zvierat a 

chápe ju, ako „na cieľ orientovanú, plánovanú a štruktúrovanú intervenciu 

realizovanú/riadenú profesionálom z oblasti vzdelávania a súvisiacich 

služieb. Je vykonávaná kvalifikovaným pedagógom a špeciálnym pedagógom. 

Pedagógovia, ktorí realizujú AAE, musia disponovať znalosťami 

o zahrnutých zvieratách. Príkladom AAE realizovanej pedagógom je 

vzdelávacia návšteva, ktorá podporuje zodpovedné vlastníctvo spoločenských 

zvierat. Ak je AAE realizovaná špeciálnym alebo liečebným pedagógom, je 

považovaná za terapeutickú a na cieľ orientovanú intervenciu. Aktivity sú 

zamerané na akademické ciele, prosociálne zručnosti alebo kognitívne 

funkcie. Dosiahnutý proces je u žiakov meraný a dokumentovaný. Príkladom 

AAE realizovanej špeciálnym pedagógom je program čítania s asistenciou 

psa“.  

Pri definíciách jednotlivých elementov intervencií s asistenciou zvierat je 

možné vidieť ich rozdielnosť a zameranie. Terapia a edukácia s asistenciou 

zvierat sú považované za cielené, formálne cesty k zvýšeniu a skvalitneniu 

fyzického, sociálneho, kognitívneho alebo emocionálneho života klienta či 

klientky za asistencie humánno-animálneho tímu (handler/handlerka - 

zviera). Musia byť vedené odborníkom, profesionálom s nadobudnutými 

odbornými znalosťami (v humanitných službách alebo edukácii) v danej 

teórii a praxi ich profesie. Aktivity s asistenciou zvierat sú vnímané skôr ako 

podporné a menej cielené intervencie. Nie je tu potrebné presné vymedzenie 

cieľov, detailné vyhodnocovanie a realizáciu odborníkom či odborníčkou. Ich 

výkon spočíva skôr na rekreačnom, motivačnom zameraní a často 

dobrovoľníckej báze výkonu.  

V súčasnosti existuje mnoho ďalších definícií, ktoré vymedzujú 

a ujasňujú intervencie s asistenciou zvierat, no aj napriek pomerne 
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jednoznačnému vymedzeniu jednotlivých elementov intervencií s asistenciou 

zvierat/psov je však v podmienkach Slovenskej republiky vo všeobecnosti 

využívaný najmä pojem „canisterapia“, ako jednotný pojem pre všetky 

elementy intervencií s asistenciou psov, nerešpektujúc medzinárodne 

odporúčanú terminológiu a nerozlišujúc realizované intervencie, čo 

znejasňuje odbornú komunikáciu a neumožňuje jednoznačnú interpretáciu 

empirických zistení a v konečnom dôsledku môže predstavovať prekážku 

v rozvoji teórie i praxe intervencií s asistenciou zvierat, a to napr. aj 

v súvislosti s procesom štandardizácie špecifických požiadaviek pre výkon 

jednotlivých intervencií, čo v našich podmienkach môže súvisieť aj s faktom, 

že tieto intervencie nie sú jednoznačne vymedzené ani legislatívne 

(Šoltésová, Bosá a Rusnáková 2016; Šoltésová a Bosá 2016).  

Vo vzťahu k zameraniu nášho príspevku považujeme za dôležité 

vymedziť miesto intervencií s asistenciou psov v súvislosti so sociálnou 

prácou. V našich podmienkach sa stretávame s využitím intervencií 

s asistenciou zvierat vo vzťahu k sociálnej práci najmä v rámci odborných 

intervencií socioterapie (pri vymedzení činnosti sociálnej terapie 

konkretizovanej Analytickým listom č. 2404, ktorý detailizuje jednotlivé 

činnosti z Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri 

výkone práce vo verejnom záujme podľa Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činností pri výkone práce vo verejnom záujme) a sociálnych služieb (ktoré 

udáva Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). V týchto kontextoch 

vymedzuje miesto intervencií s asistenciou zvierat, špecificky psov (teda tzv. 

canisterapie), v slovenskom priestore aj Šoltésová. Autorka (Šoltésová 

2014a, b; 2015; Šoltésová a Kvašňáková 2013; Šoltésová, Bosá a Rusnáková 

2016; Šoltésová a Bosá 2016) v týchto rámcoch a vo vzťahu k charakteru 

predmetu výskumu sociálnej práce zároveň zdôrazňuje spoluprácu sociálneho 

pracovníka s inými odborníkmi pri starostlivosti o klienta (napr. v aj 

v činnosti mutlidisciplinárneho, transdisciplinárneho či interdisciplinárneho 

tímu). V nadväznosti na uvedené a s využitím empirických zistení v oblasti 

aktuálnych charakteristík skúmaného fenoménu u nás sa taktiež (Šoltésová 

2014a, b; 2015; Šoltésová, Bosá a Rusnáková 2016) zaoberá procesom 

profesionalizácie intervencií s asistenciou psov a jeho slovenskými 

špecifikami, pričom jedným z výsledkov jej bádania je aj identifikácia 

potreby hlbšieho výskumného zamerania na riziká týchto intervencií pri 

výkone v sociálnej práci.  

Nadväzujúc na zistenia autorky (Šoltésová 2014b; Šoltésová, Bosá 

a Rusnáková 2016) v jednotlivých dimenziách či oblastiach procesu 

profesionalizácie sme sa rozhodli realizovať výskum so zameraním na 

riskantnú prax intervencií s asistenciou psov v sociálnej práci v celom spektre 

ich výkonu v slovenských podmienkach.  
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2. Profesionalizácia  intervencií s  asistenciou psov v podmienkach 

Slovenskej republiky a riziká ich realizácie  

Rozvoj intervencií s asistenciou zvierat (v Slovenskej republike najmä 

s asistenciou psov, teda tzv. canisterapie) sa u nás zintenzívnil hlavne v 90-

tych rokoch 20. storočia. Spočiatku to boli hlavne sporadické pokusy 

individuálnych osôb so záujmom o predmetnú oblasť, ktoré nachádzali 

inšpiráciu pre realizáciu intervencií s asistenciou psov zväčša v zahraničnej 

odbornej literatúre. Až v po prelome storočí  vzrástol záujem o tieto služby 

výraznejšie, čo je možné spojiť okrem iného aj s celkovým zvýšením počtu 

vlastníčok a vlastníkov psov vôbec, ale hlavne v súvislosti s ich 

spoločenským poslaním (teda nie za účelom ich pracovného využitia). 

Záujem sa postupne rozširoval na strane prijímateľov služieb intervencií 

s asistenciou psov (zariadení sociálnych služieb, klientov), ako aj 

poskytovateľov týchto služieb (terapeutov, kynológov a pod.) (Šoltésová 

2008; 2010; 2012; 2014a). 

Tieto intervencie sa u nás často spájajú s výkonom v sociálnej práci, čo 

potvrdzujú aj zistenia vo výskumoch, realizovaných Šoltésovou (2014a, b) 

a Šoltésovou, Bosou a Rusnákovou (2016). Podľa Šoltésovej (2014a) sú 

intervencie s asistenciou psov najčastejšie realizované práve v zariadeniach 

sociálnych služieb (v rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

konkrétne v domovoch sociálnych služieb) a k najčastejším poskytovateľom 

týchto služieb patria osoby so vzdelaním v odbore sociálna práca.  

S rozširovaním záujmu o služby v rámci intervencií s asistenciou psov 

v podmienkach Slovenskej republiky sa postupne formovali špecifiká teórie, 

ale zvlášť praktického výkonu týchto intervencií u nás, ktoré Šoltésová 

(2014a) klasifikovala v rámci mapovania aktuálneho stavu na charakteristiky 

personálne, metodické a procesuálne. V tejto štruktúre prezentovala aktuálne 

zistenia v päťročnom porovnaní a zároveň potenciálne riziká pre proces 

profesionalizácie, ktoré identifikovala vo viacerých oblastiach: sumarizačne 

najmä nejednotná terminológia, absencia jednotných štandardov, ktoré by 

upravovali pracovné postupy a rovnako odbornú prípravu pre výkon 

intervencií, chýbajúce legislatívne vymedzenie, nesúrodosť skupiny 

poskytovateľov týchto intervencií, absentujúca garantujúca inštitúcia či 

minimálne možnosti systematického vzdelávania. Z uvedených charakteristík 

vyplynuli pri praktickej realizácii viaceré potenciálne riziká, ktoré ohrozujú 

kvalitu a efektivitu intervencií s asistenciou psov a ktoré je možné následne 

vnímať ako bariéry procesu ich profesionalizácie u nás.  

V kontexte profesionalizácie intervencií s asistenciou psov v sociálnej 

práci u nás je pre hlbší výskum dôležité poznať aktuálny stav, ktorý 

Šoltésová (2014a) popísala v spektre procesuálnych, metodických 

a personálnych charakteristík. V rámci procesuálnych charakteristík pritom 

autorka zisťovala hlavne formálne zadefinovanie poskytovanej služby (najmä 

formálne uzatváranie dohody o poskytovaní služieb) a manažment procesu 
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týchto intervencií (v kontexte formulovania cieľov, vytvárania konkrétnych 

plánov práce s klientom, priebežného a záverečného hodnotenia efektov 

intervencií realizovaných poskytovateľmi týchto služieb). V oboch 

zisťovaných oblastiach pritom identifikovala potenciálne riziká 

realizovaných intervencií, a to hlavne vzhľadom na nejednotnosť vo 

formálnom definovaní poskytovaných služieb (napr. absenciu formálnej 

dohody o poskytovaní služieb) a vysokú variabilitu procesu manažmentu 

intervencií s asistenciou psov (napr. absenciu definovania cieľov, ich 

definovanie osobou mimo odbornosť atď.), čo autorka interpretovala 

v súvislosti s predpokladom nízkeho legislatívneho povedomia respondentiek 

a respondentov, neuvedomujúc si potenciálne riziká, príp. nedostatočného 

vzdelania v predmetnej oblasti. 

Spektrum metodických charakteristík vychádza z identifikácie 

realizovaných metód a foriem intervencií s asistenciou psov. Pritom pod 

metódami intervencií s asistenciou psov rozumieme jednotlivé ich elementy, 

ako sú vymedzené v IAHAIO White Paper... (2014), teda ide o terapiu, 

edukáciu, krízovú intervenciu a aktivity s asistenciou psov. V skúmanej 

oblasti Šoltésová (2014a) uvádza, že respondentky a respondenti ako 

najčastejšie realizovanú uvádzali terapiu s asistenciou psov, pri hlbšom 

skúmaní však nie je možné uvedené potvrdiť – zväčša sú u nás realizované 

aktivity s asistenciou psov, bez terapeutických očakávaní, cieľov a benefitov, 

kde z hľadiska rizikovosti do popredia vystupujú hlavne zistenia, že vo 

vzorke boli aj osoby, ktoré v čase výskumu neodlišovali jednotlivé 

elementy/metódy týchto intervencií, príp. ich nepoznali. Formy intervencií 

s asistenciou psov vymedzili Šoltésová (2014a), Šoltésová a Bosá (2016) 

z viacerých klasifikačných hľadísk, napr. z hľadiska počtu klientov (odlišujúc 

individuálnu a skupinovú formu), na základe frekvencie intervencií 

(jednorazové a opakované intervencie), na základe miesta intervencie atď. 

Ako uvádza autorka (Šoltésová 2014a), v minulosti prevládali najmä 

skupinová forma realizovaná návštevne (dochádzaním za klientelou do 

zariadenia). 

V spektre personálneho zabezpečenia intervencií s asistenciou psov u nás 

sa Šoltésová (2014a) orientovala na zisťovanie profesijných charakteristík ich 

realizátorov (najmä prípravu, resp. vzdelanie v rámci jednotlivých oblastí 

relevantných teórii a praxi intervencií s asistenciou psov, absolvovanie 

supervízie, spôsoby výkonu týchto intervencií, ale aj demografické 

charakteristiky). Autorka poukázala na viaceré potenciálne rizikové oblasti – 

napr. respondentkami a respondentmi uvádzanú nedostupnosť vzdelania 

v oblasti, nedostatočne saturované konkrétne potreby účastníčok a účastníkov 

odborného vzdelávania, príp. úplnú absenciu akejkoľvek odbornej prípravy 

pre výkon kvalitných intervencií, vrátane odbornej supervízie, nedostatok 

relevantnej odbornej literatúry, feminizáciu intervencií s asistenciou psov so 

zodpovedajúcimi konsekvenciami (napr. nižší status, priorizácia 
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dobrovoľníckeho spôsobu realizácie, nízke finančné ohodnotenie atď.), nízku 

priemernú dĺžku praxe v rámci intervencií s asistenciou psov (kde autorka 

upozorňuje, že jedným z dôvodov fluktuácie môže byť aj nízke ohodnotenie 

služieb), zaradzovanie psov bez absolvovaných skúšok vhodnosti, ich 

preťažovanie atď.  

Zisteniami autorka konceptualizovala východiská pre hlbší výskum rizík 

súvisiacich s výkonom intervencií s asistenciou psov v sociálnej práci u nás. 

Zmeny a trendy v procese ich profesionalizácie boli následne analyzované aj 

v roku 2016 autorkami Šoltésová, Bosá a Rusnáková, a to v porovnateľnej 

štruktúre procesuálnych, metodických a personálnych charakteristík 

aktuálneho stavu (po piatich rokoch od ostatného zisťovania) so špecifickou 

pozornosťou zameranou na identifikáciu determinantov procesu ich 

profesionalizácie. Komparáciou zistení môžeme dospieť k zisteniu a 

zadefinovaniu niektorých z rizikových oblastí výkonu týchto intervencií 

u nás, ako základného východiska pri zameraní vo vlastnom, špecificky na 

túto oblasť orientovanom výskume.  

V procesuálnych charakteristikách nenastali zásadné zmeny v realizácii 

týchto intervencií v konkrétnych zariadeniach, resp. rezortoch (stále 

prevažuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a rezort školstva). Mierne, 

z hľadiska skvalitňovania a profesionalizácie intervencií s asistenciou psov 

pozitívne posuny boli zistené v oblasti formálneho zadefinovania 

poskytovanej služby (nárast formálne uzatváraných dohôd o poskytovaní 

služieb) i manažmentu procesu týchto intervencií (s miernym nárastom 

v písomnej forme formulácie a vyhodnocovania cieľov intervencií) 

(Šoltésová, Bosá a Rusnáková 2016). 

V rámci metodických charakteristík nedošlo v roku 2016 oproti roku 

2011 takmer k žiadnym zmenám v súvislosti s využívanými formami. 

V súvislosti s využívanými metódami sa ako problémová oblasť opätovne 

ukázalo nejasné vnímanie vlastnej praxe osôb, ktoré vykonávajú intervencie 

s asistenciou psov – respondentky a respondenti často označovali realizáciu 

metód, ktoré však pri hlbšom skúmaní reálne nevykonávali, čo autorky 

(Šoltésová, Bosá a Rusnáková 2016) interpretovali o. i. aj vo vzťahu 

k nejednoznačnosti zaužívanej terminológie.  

Pre náš výskum považujeme za dôležité aj porovnanie niektorých faktov 

týkajúcich sa personálnych charakteristík. V charakteristikách osôb 

realizujúcich intervencie s asistenciou psov nedošlo k zásadným zmenám, čo 

umožňuje potvrdiť predpoklad, že tejto činnosti sa venujú osoby najmä ako 

voľnočasovej aktivite, nie odbornosti (prevažujú osoby vo veku, kedy je 

možné predpokladať pokles časovej zaťaženosti starostlivosťou o rodinu či 

budovaním kariéry, prevažuje prax v predmetnej oblasti do dvoch rokov, 

výrazná je feminizácia v oblasti, vzdelávania v oblasti nie je stále vnímané 

ako postačujúce, odborná supervízia je zriedkavá). Tieto, ale aj ďalšie 

zistenia vyjadrujú, že výkon intervencií s asistenciou psov je spojený skôr 
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s dobrovoľníctvom, ako platenou prácou. Príprava a vzdelávanie tak ostáva aj 

po piatich rokoch zisťovania rizikovým faktorom procesu profesionalizácie 

týchto intervencií, a to spolu s absenciou jasne definovaných štandardov 

a podmienok výkonu intervencií s asistenciou psov u nás.  

Uvedené platí aj v legislatívnom kontexte. V podmienkach Slovenskej 

republiky existujú zákony, ktoré sa týkajú výkonu intervencií s asistenciou 

psov. Zväčša priamo neupravujú ich realizáciu, ale skôr súvisia so 

zabezpečením niektorých podmienok ich kvalitnej realizácie, ako napr. 

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ktorého ustanovenia sa 

viažu na chov a držanie psov v súvislosti s veterinárnymi 

požiadavkami, ochranou a welfare zvierat a týraním zvierat). Pre realizáciu 

intervencií s asistenciou psov v pomáhajúcej praxi je, ako sme už skôr 

uviedli, kľúčový hlavne Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, podľa 

ktorého (v § 61, ods. 8) „ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené 

podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej 

služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, 

hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu“. V tomto ohľade sa na 

výkon intervencií s asistenciou psov (hoci bez odlíšenia jednotlivých metód) 

v kontexte sociálnych služieb vyžaduje splnenie podmienok, ako vyplývajú aj 

pre ostatné sociálne služby. 

Dôležitým dokumentom je aj Analytický list č. 2404, ktorý detailizuje 

pracovnú činnosť sociálnej terapie (podľa Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 341/2004, Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činností pri výkone vo verejnom záujme a ich zmenách a dopĺňaní v znení 

Nariadenia vlády SR č. 151/2007 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 588/2008 Z. 

z.) aj s kvalifikačnými požiadavkami na jej výkon (uvádzajúc ako súčasť 

sociálnej terapie aj animoterapiu). Legislatívne ukotvenie intervencií 

s asistenciou psov u nás je teda skôr orientačné, než jednoznačne vymedzené, 

čo sa odráža aj v ostatných rizikách.  

Ako konštatujú Šoltésová, Bosá a Rusnáková (2016, s. 96), „za obdobie 

piatich rokov nedošlo k výraznejším pozitívnym zmenám v oblasti 

profesionalizácie týchto intervencií“, hoci potrebu profesionalizácie vnímajú 

a explicitne uvádzajú aj samotné osoby, ktoré tieto intervencie v praxi 

realizujú. Na základe vyššie uvedených empirických zistení v rámci 

charakteristík a trendov vývoja intervencií s asistenciou psov na Slovensku 

môžeme formulovať predpoklady pre hlbší výskum orientovaný na konkrétne 

riziká výkonu týchto intervencií v sociálnej práci, a to so zameraním na 

proces ich profesionalizácie. 

 

3. Riskantná prax intervencií s asistenciou psov v sociálnej práci ako 

výskumná téma 

Z doterajších úvah vyplýva fakt, že intervencie s asistenciou psov 

v slovenských podmienkach sa stále formujú a rozvíjajú svoje teoretické aj 
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metodologické východiská. Zamýšľajúc sa nad tvrdením Šoltésovej (2016) 

intervencie s asistenciou psov majú v oblasti pomáhajúcich profesií 

a predovšetkým v sociálnej práci svoje osobité miesto. V nadväznosti na 

výskumné zistenia zo Slovenska, popísané najmä Šoltésovou (2014a, b; 

2015; 2016; Šoltésová a Kvašňáková 2013; Šoltésová, Bosá a Rusnáková 

2016; Šoltésová a Bosá 2016), bude nami pripravovaný výskum zameraný na 

identifikáciu rizikových faktorov realizácie intervencií s asistenciou psov 

v procese ich profesionalizácie z aspektu sociálnej práce nóvum vo výskume 

v predmetnej oblasti, s potenciálom prispieť k rozvoju teoretických aj 

metodologických aspektov skúmanej problematiky (najmä v rámci sociálnej 

práce ako vedy i praktickej činnosti) i k ovplyvneniu procesu ich 

profesionalizácie na základe poznania faktorov, ktoré znižujú kvalitu 

a efektivitu ich realizácie, hlavne tých, ktoré môžu priamo ohroziť konkrétnu 

pomoc individuálnym klientom sociálnej práce, príp. ich zdravie.  

Pritom sa budeme opierať o charakteristiky intervencií s asistenciou psov 

u nás (v personálnom, procesuálnom alebo metodickom chápaní), ako ich 

popísali Šoltésová (2008); 2010; 2014a, b); Šoltésová, Bosá a Rusnáková 

(2016), relevantnosť ich miesta v sociálnej práci najmä v rámci socioterapie 

(Šoltésová 2010; 2012; 2014) Šoltésová a Kvašňáková 2013) a 

taktiež stimuly a bariéry procesu ich profesionalizácie (v jednotlivých 

znakoch licencovania, unifikácie, komodifikácie a monopolizácie) na 

Slovensku (Šoltésová 2014a; 2014b; 2015; Šoltésová, Bosá a Rusnáková 

2016). Tento proces pritom Šoltésová, Bosá a Rusnáková (2016) chápu ako 

kľúčový pre kvalitu a profesionalitu realizácie skúmaných intervencií v praxi 

sociálnej práce, kde, v súvislosti s variabilitou cieľových skupín sociálnej 

práce a prostredí poskytovania pomoci, vzniká veľké množstvo rizík 

spojených zo zahrnutím zvierat (konkrétne psov) do interakcie klient – 

(handler) – pes – sociálny pracovník.  

Zameraním sa výskumná téma intervencie s asistenciou psov pri výkone 

v sociálnej práci v kontexte procesu ich profesionalizácie viaže k identifikácii 

konkrétnych rizikových faktorov týchto intervencií, ktoré sa v praxi pri 

realizácii môžu potenciálne, resp. sa reálne objavili/objavujú. Hlavnou 

výskumnou otázkou, ktorá nás zaujíma, je, aké riziká vnímajú účastníci 

intervencií s asistenciou psov pri výkone v sociálnej práci v slovenských 

podmienkach. V rámcoch tejto otázky nás bude špecificky zaujímať:  

1. ktoré faktory sa podieľajú na vzniku rizík intervencií s asistenciou psov 

v rámci sociálnej práce, 

2. aké riziká vnímajú osoby manažérskych pozícií organizácií poskytujúcich 

intervencií s asistenciou psov, 

3. aké riziká vnímajú osoby oprávnené alebo poverené pre výkon intervencií 

s asistenciou psov, 

4. aké riziká vnímajú osoby prijímatelia týchto služieb. 
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Hlavným cieľom výskumu, korešpondujúc s formulovanou výskumnou 

otázkou, je identifikovať rizikové faktory praxe intervencií s asistenciou psov 

spojené s výkonom v sociálnej práci v kontexte ich procesu profesionalizácie. 

Pre získavanie výsledkov pre náš výskum využijeme zmiešaný výskum, 

ktorý pozostáva z kvalitatívnej a kvantitatívnej stratégie. Vychádzajúc 

z kvalitatívnej stratégie sa opierame o zakotvenú tóriu, ktorej cieľom je podľa 

Hendla (2005, s. 125) „návrh teórie pre fenomény v určitej situácii, na ktoré 

je zameraná pozornosť výskumníka. Vznikajúca teória je zakotvená v dátach, 

získaných behom štúdie. Pozornosť sa venuje zvlášť jednaniu a interakciám 

sledovaných jedincov procesom v danom prostredí“. Opierajúc sa o tvrdenie 

Hendla sa budeme snažiť oblasť nášho výskumného záujmu skúmať s cieľom 

nájdenia toho, čo je pre nás podstatné. Teda zakotvená teória, by nám mala 

pomôcť objaviť to čo je dôležité, významné. Podľa Šeďovej (2007), by sa 

malo k výskumnému materiálu pristupovať bez zaujatosti, nepredpojatosti 

a s voľnou mysľou. Výskumná otázka, ktorú sme formulovali, nám voľne 

pomôže zbierať dáta a analyzovaním sa tieto dáta budú postupne zužovať na 

tie najdôležitejšie a pre nás najvýznamnejšie. Pritom nami zvolenou 

výskumnou metódou bude pološtrukturovaný účelový rozhovor. Výhodou je 

to, že aj napriek dopredu pripravenému okruhu otázok môžeme počas 

rozhovoru tento okruh pozmeniť a venovať sa tomu, čo je v danej chvíli pre 

nás podstatné a zaujímavé (Švaříček 2007). 

Výskumná vzorka bude pozostávať z účastníkov a účastníčok intervencií 

s asistenciou psov pri výkone v sociálnej práci – t.j. osôb manažérskych 

pozícií organizácií poskytujúcich tieto služby (zariadenia sociálnych služieb 

a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately), osôb oprávnených alebo poverených výkonom týchto služieb, 

prijímateliek a prijímateľov týchto služieb. Výskumná vzorka sa bude opierať 

o teóriu saturovanosti, ktorú Hendl (2005) označuje za teóriu, ktorá sa 

vykonáva dovtedy, pokiaľ ďalšie nové dáta neprispievajú k objavovaniu 

nových zistení.  

V súvislosti s kvantitatívnou stratégiou budeme overovať formulované 

hypotézy kvalitatívnej stratégie. Tieto stratégie pomocou metódy mapovania 

štatisticky potvrdíme alebo vyvrátime. V rámci mapovania využijeme 

autorský dotazník, ktorý bude dopredu pripravený a následne rozoslaný 

respondentom.  

Dôležitosť pripisujeme aj časovému a finančnému harmonogramu. 

Finančný harmonogram sa bude týkať financií vynaložených na cestovné za 

účelom realizácie rozhovorov s respondentkami a respondentmi a financií 

vynaložených na tlač a príp. distribúciu a zber dotazníkov. V súvislosti 

s finančnou náročnosťou predpokladáme, že v priebehu realizácie výskumu 

bude možné získať potrebné finančné prostriedky aj na základe uchádzania sa 

o granty na Prešovskej univerzite v Prešove.  
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V rámci časového harmonogramu predpokladáme v akademických 

rokoch 2017/2018 až 2018/2019 rozpracovanie teoreticko-metodologických 

východísk empirického výskumu, v rokoch 2019/2020 – 2020/2021 

realizáciu zmiešaného výskumu v jeho kvalitatívnej aj kvantitatívnej časti 

a v roku 2021/2022 spracovanie výsledkov výskumu.  
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