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3 INTERVENCIE A AKTIVITY S ASISTENCIOU PSOV – VYMEDZENIE 

TERMINOLÓGIE 

 

Pre IAAP je v podmienkach Slovenskej a Českej republiky prevažne zaužívané 

označenie canisterapia. Canisterapia je vo všeobecnosti radená medzi podporné terapeutické 

prístupy s asistenciou zvierat, ktoré sa v širšom vymedzení označujú pojmom zooterapia, 

alebo, ako navrhuje pracovná skupina IAHAIO (IAHAIO White Paper: The IAHAIO 

Definitions for Animal Assisted Intervention and Animal Assisted Activity and Guidelines for 

the Wellness of Animals Involved 2013), intervencie a aktivity s účasťou/s asistenciou/so 

zahrnutím zvierat (Animal Assisted Intervention/Animal Assisted Activities).
48

  

Intervencie a aktivity s asistenciou zvierat, resp. zooterapiu je možné definovať ako 

strešné označenie pre také rekreačné, edukačné a/alebo terapeutické aktivity 

s účasťou/asistenciou špeciálne vybraných a pripravených zvierat rôznych druhov, pre ktoré 

sú formulované konkrétne ciele (i terapeutické) a jednoznačne smerujú k zlepšeniu kvality 

života ľudí. Špecifikom je využívanie pozitívneho pôsobenia prítomnosti zvierat a kontaktu so 

zvieratami v starostlivosti a liečebnom procese týchto ľudí. Pri definícii pojmu zooterapia je 

možné opierať sa taktiež o model desiatich kritérií podľa Freeman (2007, in: Velemínský et 

al. 2007). Autorka pristupuje k vymedzeniu pojmu zooterapia na základe typov zooterapie 

podľa živočíšneho druhu, metódy, formy, účastníkov (kde rozlišuje spôsob práce, počet 

klientov či klientiek, počet zvierat, zloženie pracovnej jednotky) a podľa klientely (na základe 

analýzy cieľovej skupiny, analýzy zdravotného stavu a analýzy sociálnych väzieb a dynamiky 

prostredia). 

Vo sfére intervencií a aktivít s asistenciou zvierat je možné následne rozlíšiť jednotlivé 

druhy, a to na základe príslušnosti intervencií nasadzovaných zvierat ku konkrétnemu 

živočíšnemu druhu.
49

  

                                                           
48

 V minulosti sa pre túto oblasť používali aj termíny ako pet therapy alebo pet-facilitated therapy (animal-

facilitated therapy), ktoré však boli mätúce, nesprávne a nepresné. Postupne (v priebehu 80-tych rokov 20. 

storočia, keď sa v praxi začali odlišovať aktivity a terapia s asistenciou zvierat) sa od nich upustilo, a to najmä 

preto, že uvedené pojmy vzbudzovali dojem, že každé spoločenské zviera (angl. pet) môže byť terapeutickým 

zvieraťom, príp. že samotné zviera lieči. Termín pet-therapy je v súčasnosti používaný skôr na označenie liečby 

zvierat (Burch 2003; Krausová 2001, in: Velemínský et al. 2007). Využívané sú tiež pojmy animoterapia alebo 

animal terapia (napr. Nerandžič 2006), ktorý považujeme za synonymický k pojmu zooterapia. Ďalšími v 

súčasnosti používanými pojmami sú napr. pet-oriented psychotherapy, pet-mediated therapy, pet visitation, 

human/companion animal therapy, animal-facilitated therapy, animal-assisted psychotherapy, animal-assisted 

counselling, animal-assisted social work, animal-assisted nursing, animal-facilitated counselling, animal-

assisted interventions, animal-assisted support services, animal-assisted support measures, co-therapy with an 

animal, four-footed therapy atď. V odbornej literatúre je aktuálne možné stretnúť sa aj s aplikovanými 

metódami, napr. AAT v poradenstve (Animal-Assisted Therapy in Counseling – AAT-C), pri ktorej dochádza 

k začleneniu terapeutických zvierat do poradenského procesu prostredníctvom rôznych techník a v rôznych 

terapeutických prostrediach (zahŕňajúc školy, nemocnice, súkromné praxe pomáhajúcich profesionálov a 

profesionálok). Táto metóda je chápaná ako aplikácia v širšom poli AAT (Chandler 2005). 
49

 Ide napr. o nasadzovanie kontaktu a jazdenia na koni do procesu starostlivosti o klientov a klientky, ktoré 

označujeme pojmom hippoterapia (pri špecifickej aplikácii ďalej hipporehabilitácia, pedagogicko-psychologické 

jazdenie, športové jazdenie postihnutých), pri zaradení kontaktu a aktivít s mačkami do tejto starostlivosti 

o klientov a klientky hovoríme o felinoterapii; následne môžeme rozlíšiť napr. lamaterapiu, delfinoterapiu, 

insektoterapiu, ornitoterapiu a pod.  
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Pri rozlišovaní jednotlivých metód (tiež spôsobov realizácie), vychádzajúc z aktuálneho 

dokumentu pracovnej skupiny IAHAIO The IAHAIO Definitions for Animal Assisted 

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

Involved (2013), je potrebné odlíšiť: 

 intervencie s asistenciou zvierat (Animal Assisted Intervention – AAI), zahŕňajúce 

terapiu s asistenciou zvierat (Animal Assisted Therapy – AAT) a edukáciu 

s asistenciou zvierat (Animal Assisted Education – AAE) od 

 aktivít s asistenciou zvierat (Animal Assisted Activities – AAA).
50

  

Intervencie s asistenciou zvierat uvedený dokument (The IAHAIO Definitions for 

Animal Assisted Intervention... 2013, s. 4) definuje ako „na cieľ orientovanú intervenciu, 

ktorá intencionálne inkorporuje zvieratá do služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania 

a humanitných služieb
51

 (napr. sociálna práca) s cieľom 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)“.  

Podľa pracovnej skupiny IAHAIO (The IAHAIO Definitions for Animal Assisted 

Intervention... 2013, s. 4) je terapia s asistenciou zvierat (Animal Assisted Therapy – AAT) 

„na cieľ orientovaná, plánovaná a štrukturovaná terapeutická intervencia 

realizovaná/riadená profesionálom z oblasti medicíny, vzdelávania či humanitných služieb. 

Progres intervencie je meraný a zaznamenávaný v odbornej dokumentácii. AAT sú 

realizované pomáhajúcimi profesionálmi s formálnym vzdelaním a odbornými znalosťami 

v rámci ich praxe. AAT sa zameriava na posilnenie fyzického, kognitívneho, behaviorálneho 

a/alebo socio-emocionálneho fungovania konkrétneho klienta“.  

Východiskom pre takéto vymedzenie bola pôvodná definícia uvedená v Standards of 

Practice for Animal-Assisted Activities and Animal-Assisted Therapy, publikovaných 

organizáciou Delta Society (1996, s. 79), podľa ktorých ide o „intervenciu zameranú na cieľ, 

v ktorej zvieratá spĺňajúce špecifické kritériá sú integrálnou súčasťou liečebného procesu. 

                                                           
50

 V roku 1996 publikovala Delta Society dokument Standards of Practice for Animal-Assisted Activities and 

Animal-Assisted Therapy, v ktorom však odlíšila len dve metódy, a to aktivity a terapiu s asistenciou zvierat. 

Pozitívne efekty intervencií s asistenciou zvierat postupne viedli k rozširovaniu možností ich praktického 

uplatnenia v pomáhajúcich profesiách. To následne vyvolalo potrebu špecifikácie intervencií v súvislosti 

s niektorými konkrétnymi možnosťami – vo vzťahu k edukačnému procesu a v spojitosti s krízovou 

intervenciou. Dokument pracovnej skupiny IAHAIO už, na základe aktuálneho vývinu v predmetnej oblasti, 

reflektuje aj špecifiká využitia v edukačnej oblasti. Hoci krízovú intervenciu s asistenciou zvierat samostatne 

nedefinuje, vníma ju ako súčasť aktivít s asistenciou zvierat. Takto sa z pomerne širokého diapazónu 

terapeutických intervencií s asistenciou zvierat postupne vyčlenili samostatné metódy. 
51

 Z angl. human services. Ide o také programy a činnosti, ktoré sú zamerané na podporu ľudského vývinu 

a pohody, vrátane poskytovania ekonomickej a sociálnej pomoci tým, ktorí nedokážu vlastnými silami uspokojiť 

vlastné potreby. Ide najmä o oblasť sociálnych služieb, zdravotníctva, vzdelávania, bývania, príjmov, justície 

a verejnej bezpečnosti. Termín je zhruba synonymický s termínom sociálne služby, pričom zahŕňa plánovanie, 

organizovanie, vývoj a administráciu programov pre ľudí i priame poskytovanie sociálnych služieb. Koncept sa 

začal rozširovať od konca 70-tych rokov 20. storočia ako náhrada pojmu „welfare“, ktorý nadobúdal negatívnu 

konotáciu. Tento termín (spolu s termínom ľudské zdroje) tiež od 90-tych rokov minulého storočia začal 

nahrádzať termín služby sociálnej starostlivosti s nastupujúcim trendom k zamestnávaniu ďalších odborníkov 

a odborníčok vo sfére sociálnych služieb okrem sociálnych pracovníkov a pracovníčok (Barker 2003).  
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Terapie s asistenciou zvierat sú poskytované a/alebo riadené poskytovateľmi zdravotníckej 

alebo sociálnej služby v rozsahu ich profesie. Táto terapia je plánovaná ako prostriedok 

podpory zvýšenia ľudských fyzických, sociálnych, emocionálnych a/alebo kognitívnych 

funkcií. Špecifické ciele musia byť stanovené profesionálmi a proces i pokrok dokumentovaný, 

meraný, zaznamenaný a vyhodnotený“.
52

 Ako uvádzajú Gammonley et al. (1997), AAT je 

integrálnou súčasťou liečebného procesu klienta či klientky, so špecifickými, na cieľ 

zameranými intervenciami. Konkretizáciu je možné nájsť aj na webovej stránke ESAAT 

(Definition „Animal Assisted Therapy“ 2013), podľa ktorej AAT zahŕňa zámerne plánované 

a odborne opodstatnené pedagogické, psychologické a sociálno-integračné intervencie 

a cielenú oporu so zvieratami pre variabilnú klientelu (deti, mládež, dospelých i seniorov 

s kognitívnym, sociálno-emocionálnym a motorickým postihnutím, problémovým 

správaním), zahŕňajúc preventívne i rehabilitačné opatrenia, založené na triangulácii vzťahu 

medzi klientom, zvieraťom a terapeutom, využívajúc metódy, pri ktorých sú klienti 

v interakcii so zvieratami a komunikujú s nimi.  

Okrem terapie zahŕňajú AAI aj edukáciu/pedagogiku s asistenciou zvierat (Animal 

Assisted Education/Pedagogy). Pracovná skupina IAHAIO (The IAHAIO Definitions for 

Animal Assisted Intervention... 2013, s. 4) ju vymedzuje nasledovne: „na cieľ orientovaná, 

plánovaná a štrukturovaná intervencia realizovaná/riadená profesionálom z oblasti 

vzdelávania a súvisiacich služieb. Je vykonávaná kvalifikovaným pedagógom a špeciálnym 

pedagógom. Pravidelne vzdelávaní 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 špeciálnymi alebo liečebnými pedagógmi, je považovaná za terapeutickú a na 

cieľ orientovanú intervenciu. Aktivity sú zamerané na akademické ciele, prosociálne zručnosti 

alebo kognitívne funkcie. Dosiahnutý progres je meraný a dokumentovaný. Príkladom AAE 

realizovanej špeciálnym pedagógom je program čítania s asistenciou psa“.  

V širších kontextoch
53

 je možné vymedziť AAE ako špecializovanú aplikáciu terapie 

alebo aktivít s asistenciou zvierat s orientáciou na jednotlivé osoby alebo na interakcie 

v kolektíve v procese edukácie. Ide o proces učenia, vzdelávania, tréningu, špecifického 

rozvoja zručností a vedomostí, ktorý je rozšírený o aspekt prítomnosti a interakcie so 

zvieratami. Zviera tu vystupuje ako prostriedok facilitácie záujmu a zapojenia osôb do 

rôznych edukačných aktivít alebo obohacuje prostredie o edukačný aspekt, pričom 

najčastejšie ide o reedukačné aktivity, programy asistencie pri čítaní, preventívne programy, 

                                                           
52

 Medzi kľúčové charakteristiky AAT patria: a) na tieto služby vždy dohliada pomáhajúci profesionál (ako 

súčasť vlastnej profesie), pričom zviera môže byť vedené týmto profesionálom, alebo aj dobrovoľníkom, ktorý 

pracuje podľa pokynov tohto profesionála, b) intervencie so zvieratami môžu byť zahrnuté do terapeutického 

procesu len v rámci špecializácie pomáhajúceho profesionála, c) intervencie sú zamerané na konkrétne 

terapeutické ciele, d) intervencie sú dokumentované (pri každej intervencii sa vyžaduje záznam klientových 

aktivít a odpovedí, jeho progres, podobne ako pri individuálnych edukačných plánoch, habilitačných plánoch, 

plánoch zdravotníckej starostlivosti a pod.) (Student Manual. Pet Partners® Team Training Course 2008).  
53

 Edukáciu na tomto mieste vnímam v širších súvislostiach ako „sústavu aktivít zacielených na celoživotné 

rozvíjanie poznatkov, schopností, hodnotových postojov a iných osobných kvalít človeka, potrebných pre 

spôsobilosť v budúcich rolách i v procese sebarealizácie osobnosti“ (Ďurič, Hotár a Pajtinka 2000, s. 119).  
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edukačné programy, sociálno-psychologické tréningy a pod. (Katcher a Wilkins, 2000, in: 

Fine 2000; Chandler 2005; Kalinová 2006; Freeman 2007, in: Velemínský et al. 2007).
54

 

Aktivity s asistenciou zvierat (Animal Assisted Activities – AAA) pôvodne Delta 

Society (Standards of Practice... 1996, s. 79) definovala ako činnosti „poskytujúce možnosti 

pre motivačné, edukačné a/alebo rekreačné efekty zvyšujúce kvalitu života. Tieto aktivity sú 

poskytované v rôznych prostrediach špeciálne trénovanými profesionálmi, budúcimi 

profesionálmi a/alebo dobrovoľníkmi v spolupráci so zvieratami spĺňajúcimi špeciálne 

kritériá. Tie isté aktivity môžu byť opakované pri rôznych osobách, na rozdiel od terapie, 

ktorá je šitá na mieru zvláštnej osobe alebo medicínskemu stavu“.
55

 

Podobnú definíciu obsahujú aj aktuálne odporúčania IAHAIO (The IAHAIO Definitions 

for Animal Assisted Intervention... 2013, s. 4 – 5), kde sa uvádza, že „AAA sú neformálne 

interakcie/návštevy často vykonávané na dobrovoľníckej báze humánno-animálnymi tímami 

kvôli motivačným, edukačným či rekreačným cieľom. Liečebné ciele nie sú formulované. AAA 

sú vo všeobecnosti facilitované jedincami, ktorí nie sú formálne vzdelaní v oblasti 

zdravotníctva, edukácie či humanitných služieb. Kvôli participácii na týchto návštevách 

humánno-animálne tímy absolvovali úvodný tréning, prípravu a hodnotenie. Humánno-

animálne tímy, ktoré realizujú AAA, môžu taktiež priamo formálne spolupracovať 

s poskytovateľmi zdravotných, humanitných a edukačných služieb na špecifických 

dokumentovateľných cieľoch. V týchto prípadoch participujú na AAT alebo AAE, ktoré sú 

realizované špecialistami/špecialistkami v rámci ich profesie. Príklady AAA zahŕňajú 

zvieratami asistovanú krízovú intervenciu,
56

 ktorá sa zameriava na poskytovanie útechy 

a podpory obetiam traumy, krízy alebo živelnej pohromy a návštevy prijímateľov služieb 

rezidenčnej starostlivosti so spoločenskými zvieratami“. 
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 Podrobné informácie ponúka napr. monografia Canines in the Classroom. Raising Humane Children through 

Interactions with Animals (Rivera 2004), príp. práca Furry Therapists: The Advantages and Disadvantages of 

Implementing Animal Therapy in Schools. A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Master of Science Degree in School Psychology (Schultz 2006) a ďalšie. 
55

 Alebo tiež „na cieľ zamerané aktivity navrhnuté na zvýšenie kvality života pacientov prostredníctvom využitia 

vzťahu medzi ľuďmi a zvieratami. Zvieratá a tí, ktorí s nimi pracujú, musia byť preverení a trénovaní. Aktivity 

môžu byť terapeutické, ale nie sú vedené profesionálnym terapeutom, ktorý za svoje služby prijíma platby“ 

(Gammonley et al. 1997). Kľúčovými charakteristikami AAA sú (Student Manual. Pet Partners® Team 

Training Course 2008): a) pre každú návštevu nemusia byť formulované špecifické liečebné ciele, b) 

poskytovatelia služieb nemusia detailne zaznamenávať výsledky z návštev, c) obsahová náplň je viac spontánna 

a môže trvať len niekoľko minút.  
56

 Krízová intervencia s asistenciou zvierat (Animal-Assisted Crisis/Traumatic Response – AACR) je nasadenie 

trénovaných psov a ich psovodov v krízových situáciách a na miestach určených na zotavenie po traumatických 

udalostiach, kde napomáhajú pri uspokojovaní základných psychologických potrieb a zmierňovaní niektorých 

fyziologických prejavov prežitej záťaže. Základnou úlohou je asistovať pri bezpečnej a efektívnej záchrane. 

Zvieratá tu vystupujú ako prechodné objekty poskytujúce osobám v kríze na realitu orientovaný vzťah 

(upokojenie, útechu, oporu, redukciu fyziologických symptómov stresu), facilitujúc tzv. ukotvenie (grounding), 

dôležité pre proces psychického zvládania prežitej situácie (Tvrdá 2005, in: Sborník příspěvků... 2005; Kalinová 

2006; Freeman 2007, in: Velemínský et al. 2007; Tvrdá 2007, in: Velemínský et al. 2007). Krízová intervencia 

s asistenciou zvierat je progresívnou formou IAAP, v ktorej sú intervenčné tímy špecificky trénované v 

poskytovaní krízovej intervencie. Metodiku AACR pre stredoeurópsky systém Integrovaného záchranného 

systému vypracovala Tvrdá (2007, in: Velemínský et al. 2007). Využitie a možnosti metódy krízového 

poradenstva s terapeutickými zvieratami (Crisis Response Counseling with Therapy Animals) bližšie 

charakterizuje napr. Chandler (2005). 
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Stručne je možné vymedziť rozdiely medzi AAI a AAA vo viacerých sférach, napr. 

v súvislosti s poskytovateľmi daných služieb, formuláciou cieľov intervencií, tvorbou 

dokumentácie, vyhodnocovaním a pod. Sumarizujúc, ide o tieto rozdiely: realizovať AAA 

môže dobrovoľník či dobrovoľníčka, príp. pomáhajúci profesionál v rámci vlastnej praxe; 

aktivity si kladú všeobecné ciele zamerané na zvýšenie kvality života klientely; nevyžadujú sa 

podrobná dokumentácia a evidencia. Pri AAI, ktorá sa stáva integrálnou súčasťou 

terapeutického procesu ľudí, sa vyžadujú podmienky totožné s výkonom pomáhajúcej 

profesie, v ktorej sú tieto poskytované (realizácia samotným odborníkom či 

odborníčkou rámci vlastnej praxe – príp. aj dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou pod ich 

priamym odborným dohľadom a vedením; stanovenie konkrétnych, špecifických 

terapeutických/edukačných cieľov; monitorovanie a hodnotenie priebehu intervencie 

a záverečné zhodnotenie efektivity).
57

  

Okrem opísaných metód treba v rámci AAI rozlíšiť aj konkrétne formy, diferencované 

z variabilných hľadísk, napr. na základe počtu klientov (individuálna a skupinová forma), 

na základe frekvencie intervencií (jednorazové akcie, napr. prednášky, ukážky a pod., a 

pravidelné intervencie) a ďalšie formy ako návštevný program,
58

 pobytový program (kde 

môže ísť o rôzne dlhé pobyty klientely mimo bežného prostredia, napr. tábory, víkendové 

pobyty, psychorehabilitačné kurzy a pod.),
59

 rezidenčný program (pri ktorom sú spoločenské 

zvieratá priamo chované v konkrétnom zariadení, príp. ide o cielený pobyt takéhoto zvieraťa 

v rodine) (Galajdová 1999; Kalinová 2006; Tichá 2007; Freeman 2007, in: Velemínský et al. 

2007; Mojžíšová a Eisertová-Bicková 2013 a i.).
60

 K špecifickým formám radí Freeman 

(2007, in: Velemínský et al. 2007) ambulantný program (ako špecifickú možnosť návštevného 

programu) a program starostlivosti o zviera (či už v rezidenčnej, alebo v návštevnej forme).  

V konkrétnej praxi sa uvedené metódy a formy rôzne kombinujú, príp. sa kombinujú 

s inými druhmi podporných terapeutických metód (arteterapia, dramatoterapia, aromaterapia, 

ergoterapia a pod.), čo Freeman (2007, in: Velemínský et al. 2007) nazýva kombinované 

činnosti. Pre konkrétne činnosti plánované a realizované na dosiahnutie špecifických cieľov 

je odporúčané označenie terapeutické stratégie/techniky (napr. Gammolney et al. 1997; Fine 

2000; Urichuk a Anderson 2003; Student Manual. Pet Partners® Team Training Course 2008 

a i.). 
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 K podrobnejšiemu vymedzeniu rozdielov napr. Standards of practice... (1996), Burch (2003), Chandler 

(2005), Freeman (2007, in: Velemínský et al. 2007) a i. 
58

 Tu ide o návštevy klientely intervenčným tímom (ktorý dochádza do domácnosti klienta či klientky alebo do 

konkrétneho zariadenia), návštevy intervenčného tímu klientmi či klientkami (ktorí dochádzajú do miesta 

pôsobenia intervenčného tímu), stretávanie sa klientely a intervenčného tímu na inom mieste, napr. cvičisko. 
59

 V kontexte pobytových aktivít je prínosnou publikácia Eisertovej a Švestkovej (2011) 
60

 V kategórii AAA niektoré autorky (Galajdová 1999; Kalinová 2006; Tichá 2007 a i.) ďalej rozlišujú aktívnu 

(interaktívnu), kde radia návštevný a rezidentný typ, a pasívnu formu. Kým pri interaktívnej forme je klient či 

klientka v bezprostrednom fyzickom kontakte, interakcii so zvieraťom, pri pasívnej forme to neplatí (napr. 

klietka so spevavými vtákmi alebo akvárium vo vstupných halách rôznych zariadení či v čakárňach).  


