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1 HUMÁNNO-ANIMÁLNE INTERAKCIE – HISTORICKÝ EXKURZ  

 

Aj napriek tomu, že psa môžeme považovať za jeden z najstarších domestikovaných 

živočíšnych druhov
3
 (Urichuk a Anderson 2003; Salotto 2001 a i.), inkorporácia interakcií 

ľudí so psami do podpory zdravia a zvyšovania kvality života ľudí má pomerne krátku 

históriu.  

V historickom vývine ľudstva mohli zvieratá zohrávať významnú pozíciu vo vzťahu 

k liečbe rôznych chorôb a postihnutí ľudí. Tak v animistických, ako aj neskôr polyteistických 

náboženstvách verili ľudia úzkemu prepojeniu ochrany pred rôznymi chorobami či úrazmi, 

príp. následného liečenia, s existenciou, silou a nadprirodzenými schopnosťami rôznych 

zvierat či zvieracích duchov. Táto idea bola v období stredoveku výrazne ovplyvnená 

rozšírením kresťanského náboženstva, avšak v období osvietenstva sa znova objavujú teórie 

o pozitívnych vplyvoch humánno-animálnych interakcií na kvalitu života ľudí (Pettit-

Crossman 1997; Serpell 1996, 2000; Urichuk a Anderson 2003 a i.).  

Presvedčenie o určitých nadprirodzených vlastnostiach zvierat či predstavy o liečebnom 

potenciáli vzťahu ľudí k zvieratám v rovine kvality života ľudí má korene už v staroveku. 

Zvieratá vtedy mali v rôznych národoch rozličné postavenie. Pre svoje schopnosti boli často 

uctievané, niekedy až na úrovni božstva, príp. spájané s určitým božstvom (napr. 

staroegyptský boh Anubis,
4
 sprevádzajúci duše zosnulých v podsvetí, sumerská bohyňa-

liečiteľka Gula,
5
 babylonský boh liečenia a reinkarnácie Marduk,

6
 starogrécky boh slnka 

a najvyšší liečiteľ Apollon a jeho syn Asklepios, známy ako boh medicíny atď.
7
).  

V stredoveku
8
 silnel vplyv kresťanského náboženstva, čo sa odrážalo vo všetkých 

sférach ľudskej existencie a činnosti a, samozrejme, aj vo vzťahu k zvieratám – objavili sa 

však polaritné názory: na jednej strane zavrhovanie až prenasledovanie niektorých 

živočíšnych druhov, na druhej ich rešpektovanie a obdiv (hlavne s nástupom osvietenstva na 

                                                           
3
 V rôznych zdrojoch nachádzame odkazy, podľa ktorých môžeme datovať začiatok domestikácie psa do 

obdobia medzi rokmi 15 000 – 10 000 p. n. l. (u niektorých autorov, napr. Nerandžič 2006; Lacinová 2007 a i., aj 

60 000 p. n. l.). 
4
 Anubis je spájaný s ochranou zosnulých na ich ceste do posmrtného života. Je zobrazovaný ako napoly človek, 

napoly šakal, príp. ako šakal nosiaci stuhu a držiaci cep. Bol výraznej čiernej farby, čo symbolizovalo 

znovuzrodenie (ako čierna pôda údolia Nílu). Často je zobrazovaný, ako ošetruje múmie alebo chráni hrobku. 

Tiež rozhodoval o tom, či nechá mŕtveho prejsť na „druhú stranu“. 
5
 Gula/Ninkarrak – sumerská bohyňa, spájaná s medicínskym zaklínaním, známa ako „pani zdravia“, „veľká 

liečiteľka“, „kráľovná lekárov“, „pani narodenia a matka psov“, „tá, ktorá vracia do života“, „veľká liečiteľka 

krajiny“. Bola považovaná za niekoho, „kto zacelí rozbité“ a „vytvára v krajine život“. Bola bohyňou plodnosti 

a regenerácie. Zobrazovaná je ako sediaca postava so psom ležiacim pri nohách, pričom pes symbolizuje hranicu 

medzi vedomím a nevedomím (Gula bola strážkyňa hranice medzi svetom živým a mŕtvych).  
6
 Marduk – hlavný boh Babylonu v Mezopotámii. K jeho posvätným zvieratám patrili kone, psy a drak. 

Zobrazovaný je v chôdzi alebo vo svojom vojnovom voze, držiac motyku alebo rýľ ako symbol plodnosti 

a vegetácie.  
7
 Bližšie o historických koreňoch humánno-animálnych interakcií napr. Wilson a Turner (1998); Galajdová 

(1999); Serpell (1996, 2000); Urichuk a Anderson (2003); Lacinová (2007) a i.  
8
 Prvé zmienky o zámernom zaradení starostlivosti o zvieratá do liečebného procesu ľudí so zdravotným 

postihnutím s cieľom zlepšiť podmienky pacientov a pacientiek je možné nájsť už v 9. storočí (Gheel, Belgicko) 

a tento program, pokračujúci dodnes, môžeme považovať za začiatok zvieratami asistovanej terapie v dnešnom 

ponímaní (Serpell 1996; Pettit-Crossman 1997; Burch 2003 a i.). 
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konci 17. storočia).
9
 Z tohto obdobia pravdepodobne patria k najvýznamnejším osobnostiam 

s výrazne pozitívnym vzťahom k zvieratám sv. František z Assisi (1181 – 1226), jeho 

nasledovník sv. Anton z Padovy (1195 – 1231), ďalej sv. Roch (1295 – 1327),
10

 sv. Krištof 

(1451 – 1506) a ďalší; známy je aj kult sv. chrta Guineforta (13. storočie)
11

 (Wilson a Turner 

1998; Serpell 2000).  

O cielenom zaradení kontaktu so zvieratami a starostlivosti o zvieratá do komplexného 

liečebného procesu ľudí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami existujú záznamy až z 18. a 19. 

storočia. Myšlienka o pozitívnom vplyve spoločenstva ľudí so zvieratami vo vzťahu ku 

kvalite života osôb s mentálnym postihnutím našla praktické uplatnenie napr. na klinike York 

Retreat (Yorkshire, Anglicko) na konci 18. storočia, v centre pre epileptikov Bethel 

(Bielefeld, Nemecko) a v psychiatrickej nemocnici Bethlem Hospital (Londýn, Anglicko) 

v druhej polovici 19. storočia (Pettit-Crossman 1997; Arkow 1993, in: Salotto 2001; Beck 

2000; Burch 2003). 

V priebehu 19. a 20. storočia vzniklo viacero organizácií, ktoré vo výskume i praxi 

humánno-animálnych interakcií zohrali dôležitú úlohu, pričom niektoré z nich sú v tejto 

oblasti činné aj v súčasnosti. Išlo napr. o organizáciu Royal Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals (SPCA) v roku 1822 (organizácie podobného zamerania boli neskôr 

založené i v Nemecku, Francúzsku, Nórsku, Rusku a USA). Od polovice 19. storočia sa táto 

organizácia začala o. i. venovať aj edukácii verejnosti koncentrovanej na vhodné 

zaobchádzanie so zvieratami. V roku 1877 bola v Denveri (Colorado) založená organizácia 

American Humane Association (AHA) (organizácia sa orientuje na ochranu detí a zvierat), 

z ktorej sa v roku 1954 odčlenila skupina členov a vytvorili Humane Society of the United 

States (HSUS) (Salotto 2001; www.americanhumane.org; www.humanesociety.org). V roku 

1918 sa konštituovala aj organizácia Latham Foundation s cieľom propagovať princípy 

humanity a dobročinnosti osobitne prostredníctvom edukácie (www.latham.org). V roku 1983 

vzniklo The Center for Animals and Public Policy pri Trufts University School of Veterinary 

Medicine (North Grafton) (táto medzi prvými v roku 1995 otvorila univerzitné vzdelávanie 

v USA v oblasti intervencií a aktivít s asistenciou zvierat; www.tufts.edu/vet/cfa), v roku 

1995 Windwalker Humane Coalition for Professional Pet Assisted Therapy (Rhode Island) 

(www.windwalkercoalition.org) a ďalšie. Uvedené programy na konci 19. storočia dosiahli 

mnohé úspechy a ešte v súčasnosti sú modelom či inšpiráciou pre programy podobného 

zamerania.  

                                                           
9
 Napr. John Locke, John Calvin a Thomas Hobbes, ktorí podporovali myšlienku starostlivosti detí o zvieratá, čo 

malo viesť k rozvoju ich zodpovednosti a sebakontrole (Serpell 1996, 2000).  
10

 St. Roch, bol znázorňovaný v spoločnosti svojho psa. Narodil sa s červeným krížom na prsiach a tento kríž 

rástol s ním. Žil ako žobrák v prísnej askéze a zbožnosti, v Ríme ošetroval morom nakazených vo verejných 

nemocniciach a modlitbou, znamením kríža a dotykom ruky pôsobil zázraky. Nakoniec ochorel a bol vylúčený 

z mesta. V lese, kde sa utiahol, by bol zahynul, ak by ho nenavštevoval pes, nosiaci mu chlieb a olizujúci mu 

rany. Majiteľ tohto psa raz Sv. Rocha našiel a uzdravil. Ten sa potom chcel vrátiť domov, ale zatkli ho za 

špionáž a uväznili, vo väzení sa staral o spoluväzňov a liečil ich. Vo väzení bol s ním aj tento pes. Zomrel 

prirodzenou smrťou a stal sa patrónom psov a tých, ktorí ich milujú, invalidov a trpiacich na mor. 
11

 St. Guinefort – sv. greyhound, jeho pán sa mylne domnieval, že roztrhal a zjedol jeho dieťa, a tak psa zabil. 

Neskôr sa dieťa našlo veľa ostatkov obrovského hada, s ktorým pes bojoval a zabil ho. Rytier svojho mŕtveho 

psa pochoval pod hromadu kamenia, okolo zasadil háj, aby pripomínala udalosť. Počas 13. storočia tam chodili 

roľníci kvôli kultu pohanského liečenia – prinášali svoje deti do tejto svätyne, kde sa stávali zázraky.  

http://www.americanhumane.org/
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Začiatok 20. storočia bol charakteristický určitým útlmom týchto experimentov 

i publikovania odborných príspevkov.
12

 Tento fenomén vysvetľujú viacerí autori a autorky 

(napr. Pettit-Crossman 1997; Serpell 1996, 2000 a i.) rozšírením psychoanalýzy
13

 

a medikamentóznej liečby psychiatrických pacientov. 

 

1.1 ORGANIZOVANÁ ČINNOSŤ V OBLASTI HUMÁNNO-ANIMÁLNYCH 

INTERAKCIÍ 

 

S rozvojom vedeckého záujmu o humánno-animálne interakcie sa rozvíjala táto oblasť 

aj v praxi. Od obdobia 60-tych rokov 20. storočia postupne narastal počet terapeutov 

a terapeutiek, zdôrazňujúcich význam a rolu zvierat v terapeutickom procese. Zásadnými 

momentmi v skúmanej sfére, ako ukazujú fakty uvedené v ďalších častiach textu, boli určite 

práce Borisa Levinsona a následne praktické skúsenosti a výskumy mnohých ďalších 

známych osobností (Sam Corson a Elizabeth Corson, Aaron Katcher, Erika Friedmann, Bill 

McCulloch, Mike McCulloch, Leo Bustad, Alan Beck, Lynette Hart, Cindy Wilson, David 

Lee a i.).  

V uvedenom období postupne vznikali rôzne organizácie so zameraním na humánno-

animálne interakcie. Ich činnosť sa postupne profilovala s vývinom v predmetnej sfére, 

v spojitosti s praktickou realizáciou, ako aj vo vedecko-výskumnej činnosti. Na území 

Spojených štátov amerických a Kanady patria dnes k najvýznamnejším Delta Society (od roku 

2012 pod názvom Pet Partners),
14

 International Society For Anthrozoology (ISAZ),
15

 

American Humane Association, International Society for Animal-Assisted Therapy (ISAAT) 

a ďalšie;
16

 v Európe napr. Association Francaise d’Information et de Recherche sur l’Animal 

de Compagnie (AFIRAC, Francúzsko), Felelos Allatbaratok Edyesulete (Maďarsko), Institute 

for Interdisciplinary Research on the Human-Pet Relationship (IEMT) (Rakúsko, 

                                                           
12

 Z tohto obdobia je známy program s asistenciou zvierat ako súčasti komplexnej terapeutickej starostlivosti 

o pacientov a pacientky v St. Elizabeth’s Hospital (Washington), kde od roku 1919 pokračuje dodnes. Podobný 

experiment bol realizovaný v roku 1942 (starostlivosť o farmárske zvieratá ako súčasť procesu rekonvalescencie 

vojakov) v Pawling Army Air Force Convalescent Hospital (Pawling, New York), program však už v súčasnosti 

realizovaný nie je (Beck 2000; Burch 2003; Salotto 2001; Chandler 2005). 
13

 V psychoanalýze práve id bolo považované za akúsi zvieraciu zložku ľudskej osobnosti. Zvieracie 

podobenstvá v snoch či voľných asociáciách boli interpretované ako metaforické výpovede potláčaných 

neakceptovateľných myšlienok. Zároveň táto teória postulovala koncept osobnosti bez výraznejšej reflexie 

prostredia klienta či klientky.  
14

 V 70-tych rokoch 20. storočia sa sformovala skupina Delta Group (L. Bustad, B. a M. McCulloch, A. 

Katcher), ktorá sa v roku 1980 stala nezávislou a premenovala sa na Delta Society (spoločnosť publikuje noviny 

Interactions a vedecký žurnál Anthrozoos). Práve táto spoločnosť bola jednou zo zakladajúcich organizácií 

medzinárodnej asociácie IAHAIO, dnes je považovaná za lídra v danej oblasti na území USA. Na zabezpečenie 

kvality služieb s asistenciou zvierat boli v roku 1996 touto organizáciou vytvorené Standards of Practice for 

Animal-Assisted Activities and Animal-Assisted Therapy. Štandardy obsahujú definície, základné oblasti 

využitia, riziká spojené s využívaním interakcií so zvieratami, kritériá na výber a prípravu zvierat, tréning 

a prípravu poskytovateľov týchto služieb, špecifické požiadavky na dokumentovanie procesu a etický kódex. 
15

 Jej činnosť je možné považovať za rovnako významnú, ako činnosť IAHAIO, ktorá je bližšie predstavená 

ďalej. Vznikla v roku 1991 po sympóziu Pets, Benefits and Practice, organizovanom spoločnosťou Waltham. 
16

 Napr. Therapy Dogs International (TDI), Therapy Dogs Incorporated (TD Inc.) (USA), Pet Therapy Society of 

Northern Alberta (Canada). 
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Švajčiarsko), Polish Responsible Pet Owner Association (PRPOA) (Poľsko), Tiere helfen 

Menschen, Therapiehunde Deutschland (Nemecko), Asociace zastánců odpovědného vztahu 

k malým zvířatům (AOVZ)
17

 a Canisterapeutická asociace (CTA)
18

 (Česká republika), 

European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT)
19

 (Rakúsko) a ďalšie;
20

 na území 

Ázie a Austrálie napr. Society for the Study of Human-Animal Relations (HARS) (Japonsko), 

Centre for Companion Animal Health (CCAH) (Austrália), Companion Animal Research & 

Information Centre (CARIC) (Čína) a ďalšie.
21

 

 

1.1.1 International Association of Human-Animal Interaction Organizations – asociácia 

zastrešujúca organizácie v oblasti humánno-animálnych interakcií 

  

Na medzinárodnej úrovni pôsobí asociácia International Association of Human-Animal 

Interaction Organisations (IAHAIO) (Washington, USA), ktorá vznikla v roku 1992 s cieľom 

zastávať vedúcu úlohu v rozvoji sféry humánno-animálnych interakcií prostredníctvom 

výskumu, vzdelávania a spolupráce členských organizácií, tvorcov politík, zástupcov 

a zástupkýň praxe i širokej verejnosti. Predchodcom asociácie bola od roku 1918 Latham 

Foundation, ktorá propagovala rešpekt voči zvieratám prostredníctvom edukácie. 

V súčasnosti je strediskom akademických a výskumných aktivít. Základnými cieľmi IAHAIO 

sú najmä (IAHAIO Mission 2013): podporovať výskum, vzdelávanie a vývoj v rovine 

praktickej realizácie vzťahov ľudí a zvierat, vytvárať príležitosti na verejnú diskusiu 

a výmenu informácií medzi jednotlivými členskými organizáciami, informovať 

a ovplyvňovať politiku o efektoch vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami na lokálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

Asociácia plní úlohu lídra a strešnej organizácie výskumu humánno-animálnych 

interakcií. Výsledky jej činnosti v uvedenej oblasti patria aktuálne k mienkotvorným 

v medzinárodnom kontexte. K najvýznamnejším aktivitám IAHAIO patria medzinárodné 

                                                           
17

 Bola založená v roku 1995 v Prahe. K zakladajúcim členom patrili aj Zdeněk Matějček a Miloš Vojtěchovský. 

V rovnakom roku sa stala členskou organizáciou IAHAIO a v roku 1998 spoluorganizovala medzinárodnú 

vedeckú konferenciu pod názvom The Changing Roles of Animals in Society (AOVZ: Historie 2013). Je škoda, 

že v súčasnosti sa táto organizácia na medzinárodnej úrovni už takto neangažuje.  
18

 Vznikla v roku 2003. Jej vzniku od roku 1996 predchádzala činnosť Canisterapeutickej spoločnosti 

(v súčasnosti už neexistujúca organizácia). Zakladajúcou osobou bola Zdenka Galajdová, autorka prvej 

monografie so zameraním na aktivity a terapiu s asistenciou psov (Kalinová 2004).  
19

 ESAAT je zastrešujúcou organizáciou pre oblasť aktivít a terapie s asistenciou zvierat v Európe. Vznikla v roku 

2004 vo Viedni, kde sídli aj v súčasnosti. Z Českej republiky stáli pri jej založení aj Jiřina Lacinová a Jaroslava 

Eisertová.  
20

 Napr. Associazione Italiana Uso Cani da Assistenza (AIUCA) a Societa Italiana de Scienze Comportamentali 

Applicate (SISCA) (Taliansko), Belgian Association for Study & Information on the Human-Animal Relationship 

ETHOLOGIA (Belgicko), Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft (Nemecko), Therapy Dogs Switzerland 

(VTHS) (Švajčiarsko), MANIMALIS (Švédsko), Research in Animal Assisted Therapy and Animal Assisted 

Education (RETAA) (Luxembursko), Society for Companion Animal Studies (SCAS) (UK). 
21

 Napr. Human-Animal Bond Association of Korea (Kórea), Japanese Animal Hospital Association (JAHA), 

Companion Animal Information and Research Centre (CAIRC) (Japonsko).  
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vedecké konferencie organizované pravidelne každé tri roky.
22

 K ich výsledkom o. i. patria aj 

deklarácie prijaté v záveroch konferencií, ktorých ustanovenia odporúčajú vládam 

jednotlivých krajín prijatie konkrétnych opatrení týkajúcich sa humánno-animálnych vzťahov, 

reflektujúc výsledky najnovších výskumov v danej oblasti. 

Konferencia s názvom Animals, Health and Quality of Life sa uskutočnila v roku 1995 

v Ženeve. Jej hlavným cieľom bolo prezentovať benefity spolužitia a interakcií ľudí so 

zvieratami, ktoré pozitívne ovplyvňujú ľudské správanie, individuálny rozvoj jednotlivca 

a kvalitu jeho života.
23

 Pre ďalšie smerovanie výskumu i praktickej činnosti organizácií 

venujúcich pozornosť humánno-animálnym interakciám bolo významným prijatie Ženevskej 

deklarácie IAHAIO, v preambule ktorej sa píše: „najnovšie výskumy preukázali mnohostranný 

priaznivý vplyv spoločenstva zvierat na spokojnosť, vývoj osobnosti a kvalitu života človeka. 

Aby bolo možné využívať to a aby bolo zabezpečené harmonické spolužitie so zvieratami, 

musia majitelia zvierat i vlády ich štátov splniť určité povinnosti a prevziať za ne 

zodpovednosť“ (IAHAIO: Geneva Declaration 1995). Deklarácia obsahuje odporúčania, 

s ktorými sa IAHAIO obracia na všetky zainteresované organizácie, ale i vlády jednotlivých 

krajín a žiada ich, aby sa zasadzovali o ich aplikáciu v praxi (IAHAIO: Geneva Declaration 

1995): 

 uznať univerzálne, nediskriminačné právo na chov zvierat v optimálnych podmienkach na 

akomkoľvek mieste vo svete v prípade, že je zvieraťu poskytnutá adekvátna starostlivosť 

a je vylúčené akékoľvek porušenie práv ľudí, ktorí nevlastnia spoločenské zvieratá; 

 podniknúť potrebné kroky, aby pri plánovaní a tvorbe životného prostredia bola dostatočná 

pozornosť venovaná špecifickým potrebám ľudí a zvierat; 

 podporovať prítomnosť terapeutických zvierat v školách a začleniť ich do vzdelávacieho 

kurikula, a to v súlade s presne vymedzenými pravidlami, a pomocou adekvátnych 

vzdelávacích programov informovať a presviedčať pedagógov a pedagogičky 

o prospešnosti vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami; 

 umožniť kontrolovaný prístup terapeutických zvierat do nemocníc, zariadení pre seniorov, 

ošetrovateľských zariadení a ďalších inštitúcií zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ľudí 

všetkých vekových skupín, pre ktorých môže byť kontakt so zvieraťom efektívny; 

 zabezpečiť oficiálny status zvieratám, ktoré sú začlenené do terapeutických programov 

a vycvičené na službu zdravotne postihnutým osobám, podporovať rozvoj programov na 

výcvik takýchto zvierat a zaistiť, aby informácie o možnostiach využívania takého typu 

pomoci boli zahrnuté aj do základného vzdelávania pomáhajúcich profesionálov 

a profesionálok.  

                                                           
22

 V roku 1977 v Londýne, 1980 vo Filadelfii, v roku 1983 vo Viedni, v r. 1986 v Bostone, v r. 1989 v Monaku, 

v Montreale v r. 1992, v r. 1995 v Ženeve, v r. 1998 v Prahe, v r. 2001 v Rio de Janeiro, v r. 2004 v Glasgowe, v 

r. 2007 v Tokiu, v r. 2010 v Štokholme a v r. 2013 v Chicagu. V roku 2016 sa konferencia uskutoční v Paríži. 
23

 Základné témy konferencie boli zhrnuté do nasledujúcich tematických okruhov: a) základné problémy 

v oblasti zdravia v súvislosti s kvalitou života ľudí, b) vplyv kontaktu ľudí so zvieratami na kvalitu života ľudí 

v bežnej populácii i v skupinách ľudí so špecifickými potrebami, c) kvalita života zvierat v bežnej starostlivosti 

i v špecifických typoch prostredia (kvalita života terapeutických, asistenčných a vodiacich zvierat) (Lacinová 

1996).  
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Medzinárodná konferencia IAHAIO s názvom The Changing Roles of Animals in 

Society sa konala v roku 1998 v Prahe. Na rozdiel od predchádzajúcich konferencií, 

prednesené príspevky vyzdvihovali skôr význam sociologických aspektov skúmanej 

problematiky.
24

 Aj v Prahe IAHAIO formulovala odporúčania pre vlády členských krajín. 

Pražská deklarácia ustanovuje nasledujúce (IAHAIO: Prague Declaration 1998): 

 do terapeutickej činnosti môžu byť zaradené len tie zvieratá, ktoré boli, sú a budú 

trénované s využitím techník pozitívneho podmieňovania, žijú v optimálnych podmienkach 

a je o ne adekvátne postarané; 

 z dôvodu zaistenia kvality života terapeutických zvierat je potrebné zabezpečiť dostatočné 

preventívne a bezpečnostné opatrenia a chrániť tak tieto zvieratá pred nežiaducimi 

vplyvmi, 

 efekty zapojenia zvieraťa/koterapeuta do liečebného procesu je potrebné posudzovať 

individuálne; 

 intervencie a aktivity s asistenciou zvierat musia mať jasne definované pravidlá, ktoré 

zaručujú všetkým zúčastneným bezpečnosť, presne určené roly, zodpovedajúce podmienky 

a fyzickú i emocionálnu istotu.  

V roku 2001 sa v Rio de Janeiro uskutočnila 9. medzinárodná konferencia s názvom 

People and Animals: A Global Perspective for the 21st Century. K cieľom konferencie patrili 

predovšetkým: posúdiť vzťah ľudí ku zvieratám v 21. storočí, a to s ohľadom na kultúrne 

rozdiely a regionálne aspekty v globálnej perspektíve, skúmať psychologické dimenzie tohto 

vzťahu, predstaviť výskum pôsobenia zvierať na kvalitu života ľudí, špecificky na kvalitu 

života starších ľudí, terapeutické efekty humánno-animálnych interakcií, stimulovať a 

podporiť zainteresovaných odborníkov a odborníčky na medzinárodnej, národnej 

a regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť integráciu zvierat do spoločnosti a zjednotiť vedecký 

výskum zaoberajúci sa rôznymi stránkami vzájomného vzťahu ľudí a zvierat (IAHAIO: 

Conferences 2006). Deklarácia z Rio de Janeira, The Rio Declaration on Pets in Schools 

(IAHAIO: The Rio Declaration on Pets in Schools 2001), zdôrazňuje potrebu a význam učiť 

deti správnemu a korektnému správaniu k zvieratám, zaobchádzaniu a starostlivosti o rôzne 

druhy zvierat.
25

  

                                                           
24

 Príspevky prezentovali pokrok v interdisciplinárnom skúmaní danej problematiky v týchto dimenziách: a) 

konkrétne praktické aspekty využitia kontaktov ľudí a zvierat v liečebnom procese a pri rehabilitácii zdravotne 

postihnutých osôb, b) rola a význam terapeutických zvierat v krízových situáciách a sociálna integrácia 

problémových jedincov a sociálnych skupín, c) historické aspekty vzťahu ľudí a zvierat a problematika 

etologických problémov súvisiacich s uvedenými vzťahmi (IAHAIO: Conferences 2006).  
25

 Členovia IAHAIO prijali tieto odporúčania (IAHAIO: The Rio Declaration on Pets in Schools 2001):  

1) programy o spoločenských zvieratách by mali umožňovať osobný kontakt s rôznymi zvieratami v prostredí 

triedy. V závislosti od školského poriadku a možností školy, tieto zvieratá by mali: a) byť chované vo vhodných 

podmienkach (ak sú inventárom školy), alebo b) byť vodené do školy učiteľmi, učiteľkami, alebo c) prichádzať 

na návštevy v súlade s návštevným programom, spolu so svojimi majiteľmi či majiteľkami, alebo d) sprevádzať, 

ako napr. asistenčné psy a vodiace psy pre deti so špeciálnymi potrebami; 

2) každý program, ktorý zahŕňa osobný kontakt medzi deťmi a zvieratami, musí zaručiť, že tieto zvieratá sú: a) 

bezpečné (špeciálne vybrané a/alebo trénované), b) zdravé (a majú veterinárne osvedčenie), c) pripravené na 

školské prostredie (t. j. socializované a pripravené na prácu s deťmi, zvyknuté cestovať, ak ide o zvieratá 
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V roku 2007
26

 bola konferencia organizovaná v Tokiu v Japonsku a niesla názov People 

 Animals: Partnership in Harmony. Aj v jej závere bola prijatá nová deklarácia. Deklarácia 

z Tokia (IAHAIO: Tokyo Declaration 2007) uvádza, že právo ľudí mať prospech z prítomnosti 

zvierat je univerzálne, prirodzené a základné ľudské právo. Uznanie tohto práva však 

vyžaduje opatrenia v rôznych rovinách legislatívy a regulácie (právnych predpisov 

a nariadení). Preto IAHAIO vyzýva všetky medzinárodné organizácie a národné i miestne 

vlády: 

 aby prijali predpisy, ktoré umožnia adekvátny chov a umiestnenie spoločenských zvierat, 

rešpektujúc záujmy ľudí, ktorí si neprajú byť v kontakte s týmito zvieratami; 

 aby podporovali prístup špeciálne vybraných a trénovaných, zdravých a čistých zvierat do 

zariadení zdravotnej starostlivosti, aby tieto mohli participovať na zvieratami asistovaných 

intervenciách a aktivitách; 

 aby uznali osoby a zvieratá adekvátne pripravené a trénované na zvieratami asistované 

intervencie a aktivity; 

 aby umožnili prítomnosť spoločenských zvierat v centrách starostlivosti/rezidenčnej 

starostlivosti pre ľudí akéhokoľvek veku, ktorí by mohli z ich prítomnosti profitovať; 

 aby presadzovali zaradenie spoločenských zvierat do vzdelávacích kurikúl podľa 

deklarácie z Rio de Janeiro. 

Ostatná konferencia,
27

 Humans  Animals: The Inevitable Bond, bola zorganizovaná 

v roku 2013 v Chicagu (USA). Konferencia sa prihlásila ku konceptu One Health for Humans 

and Animals. Tento koncept je stratégiou vyzdvihujúcou interdisciplinárnu spoluprácu a 

komunikáciu vo všetkých aspektoch zdravia a pohody (wellbeingu) a starostlivosti o ľudí, 

zvieratá a životné prostredie. Dôraz je kladený skôr na systém, ako na jednotlivé komponenty 

– človeka či zviera –, vychádzajúc z predpokladu, že zdravie a wellness zvierat, ľudí a životné 

prostredie sú neoddeliteľne prepojené.
28

 Abstrakty príspevkov sú zverejnené na webovej 

stránke IAHAIO (http://www.iahaio.org/files/conference2013chicago.pdf).
29

 

                                                                                                                                                                                     
v návštevnom programe), d) správne ubytované (buď v triede, alebo v dome) a e) vždy pod dozorom špeciálne 

zaškolenej osoby (učiteľa alebo majiteľa zvieraťa). Je potrebné brať ohľad na bezpečnosť, zdravie a potreby 

každého dieťaťa v triede; 

3) pedagógovia, personál škôl i rodičia musia byť informovaní o pripravovanom projekte pred začatím daného 

programu; 

4) v programe je nevyhnutné jasne a konkrétne definovať ciele vzdelávania, ktoré by mali zohľadňovať: a) 

rozvoj vedomostí, zručností a motivácie k učeniu v rôznych oblastiach obsahu vzdelávania, b) podporovať 

rozvoj rešpektu a zmyslu pre zodpovednosť voči ostatným formám života, c) brať do úvahy potenciál 

vyjadrovania každého dieťaťa a umožniť deťom slobodné vyjadrenie svojich názorov a pocitov; 

5) počas celého priebehu programu musí byť zaručená bezpečnosť a pohodlie pre všetky zúčastnené zvieratá.  
26

 Konferencia s názvom People and Animals: A Timeless Relationship sa uskutočnila v roku 2004 v Glasgowe 

(Škótsko). Podujatie sledovalo vývoj vzťahu medzi ľuďmi a zvieratami v historických súvislostiach a vplyv 

zvierat na rôzne sféry života ľudí (IAHAIO Conference Glasgow 2004).  
27

 V roku 2010 sa konferencia s názvom People  Animal – for life uskutočnila v Štokholme (Švédsko). 

Abstrakty príspevkov sú zverejnené na webovej stránke IAHAIO 

(http://www.iahaio.org/files/conference2010stockholm.pdf).  
28

 V oblasti biologických/fyziologických efektov humánno-animálnych interakcií sa zamerala najmä na fyzickú 

aktivitu ľudí a zvierat, obezitu ľudí a zvierat, hormonálne zmeny ľudí a zvierat v interakcii, fyziologické reakcie 
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V Chicagskej deklarácii, reflektujúc koncept One Health, IAHAIO odporúča, aby 

medzinárodné inštitúcie i národné vlády (IAHAIO 2013 Chicago Declaration):  

 podporovali spoluprácu medicínskych, veterinárnych a iných pomáhajúcich profesií, 

sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, aby v praktickej realizácii i príprave v oblasti 

verejného zdravia presadzovali fenomén humánno-animálnych interakcií v kontexte 

konceptu One Health; 

 podporovali programy zapájajúce spoločenské zvieratá a ľudí, ktoré sú zamerané na 

podporu zdravia a wellness ľudí a zvierat (nielen na poli zvieratami asistovaných 

intervencií), regulovali prítomnosť zvierat v školách, v zariadeniach opatrovateľských 

služieb, podporovali zodpovedné vlastnenie
30

 zvierat, veterinárnu prax centrovanú na 

humánno-animálne vzťahy, podporné služby a programy s asistenčnými a servisnými 

zvieratami; 

 podporovali lepšie porozumenie prirodzene sa vyskytujúcich ochorení a stavov 

u spoločenských zvierat a  šírenia týchto vedomostí v prospech prevencie a liečby týchto 

stavov u ľudí i zvierat; 

 propagovali normy/štandardy wellbeingu zvierat v programoch, ktoré zahŕňajú zvieratá 

a ľudí, a aby uznali význam schopnosti zvierat cítiť a tiež význam zodpovednosti 

profesionálov voči nim.  

Pre teóriu i prax je tiež aktuálne významný dokument definujúci východiskové termíny 

v predmetnej oblasti IAHAIO White Paper: The IAHAIO Definitions for Animal Assisted 

Intervention and Animal Assisted Activity and Guidelines for the Wellness of Animals 

Involved, na ktorom pracovala pracovná skupina IAHAIO a ktorý bol na úrovni IAHAIO 

prijatý v marci 2013 ako odporúčané usmernenie.  

Variabilná terminológia viedla k nejednoznačnosti na medzinárodnej aj národnej úrovni. 

Taktiež neboli k dispozícii jednotné štandardy pre rozoberanú sféru, zvlášť pokiaľ ide 

o zvieratá. Preto pracovná skupina IAHAIO, s cieľom objasnenia a zjednotenia terminológie 

a spracovania odporúčaní v rámci etického prístupu k zvieratám zahrnutým do intervencií 

s asistenciou zvierat, vypracovala niekoľko návrhov, ktoré odporúča využívať v teórii, 

výskume i praxi. Pracovná skupina si ako východisko zvolila vyššie uvedený koncept One 

                                                                                                                                                                                     
ľudí na zvieratá, problematiku zoonóz. V rámci psychologických efektov na kvalitu života ľudí a zvierat v 

zariadeniach pre seniorov a osoby s psychiatrickými diagnózami, vplyv na psychické funkcie a psychické stavy, 

vplyv vzájomných vzťahov na zdravú emocionalitu ľudí i zvierat atď. V súvise so sociálnymi efektmi humánno-

animálnych interakcií na postoje, kultúrne idey a preferencie, skupinové procesy v rezidentných programoch s 

asistenciou zvierat, obhajobu a záchranu zvierat a prácu v útulkoch pre zvieratá. 
29

 V júli 2014 je pripravované výročné sympózium v Amsterdame (Holandsko) s názvom Bridging Cultural and 

Disciplinary Boundaries in Human-Animal Interactions. Okrem iného, sympózium si kladie za cieľ budovať 

spoločnú terminológiu humánno-animálnych interakcií pre rôzne krajiny a kultúry a zdieľať spoločné 

perspektívy, postupy a znalosti v tejto problematike na lepšie porozumenie a výmenu informácií medzi 

členskými organizáciami (bližšie informácie na webovej stránke IAHAIO 

http://iahaio.org/new/index.php?display=Symposium2014). 
30

 Z angl. ownership – v týchto kontextoch ide nielen o vlastnenie zvieraťa z právneho hľadiska, ale hlavne 

o každodenný kontakt, starostlivosť o zviera a pozitívny vzťah k nemu. V tomto význame je rozpracovaný celý 

text monografie.  
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Health, podľa ktorého sú zdravie a wellness zvierat, ľudí a životné prostredie neoddeliteľne 

prepojené (plné znenie dokumentu je k dispozícii na webovej stránke IAHAIO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


