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4 INTERVENCIE A AKTIVITY S ASISTENCIOU PSOV AKO ŠPECIFICKÝ 

FENOMÉN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Od 90-tych rokov 20. storočia sa aj v podmienkach Slovenskej republiky začínajú 

postupne rozširovať intervencie a aktivity s asistenciou zvierat (ďalej IAAZ), najmä psov. Od 

začiatku 21. storočia výrazne rástol záujem o túto oblasť i dopyt po týchto službách; ako 

z radov objednávateľov (zvlášť zariadení sociálnych služieb a vzdelávacích inštitúcií), tak aj 

na strane samotnej klientely. Súčasne rástlo zapojenie kynológov a kynologičiek, prakticky 

realizujúcich dané služby.  

IAAP sú teda v Slovenskej republike novým podporným terapeutickým prístupom. Ich 

história sa u nás spája s činnosťou niekoľkých iniciatívnych jednotlivcov, avšak záujem 

o služby v tejto oblasti sa v pomerne krátkej dobe (niekoľko rokov) výrazne rozšíril. 

Teoretické zázemie i praktická realizácia prístupu sa v posledných desaťročiach dramaticky 

vyvíja, a to nielen v rovine záujmu akademickej obce, ale predovšetkým v radoch praktikov a 

praktičiek rôznych pomáhajúcich profesií.  

Pri tomto rozširovaní sa však v teórii i praxi prezentujú niektoré sprievodné 

charakteristiky, ktoré je možné v podmienkach Slovenskej republiky vnímať ako slabšiu 

stránku IAAP. V súčasnosti v našej republike neexistuje jednotná terminológia, nie sú 

vypracované jednotné minimálne štandardy upravujúce pracovné postupy, neexistuje 

legislatívna úprava zaoberajúca sa touto problematikou, možnosti systematického 

vzdelávania sú minimálne. Osoby poskytujúce služby v IAAP v súčasnosti tvoria nesúrodú 

skupinu (z hľadiska demografických aj profesných charakteristík a procesuálnych 

postupov). Za uvedených okolností môžu tieto služby poskytovať všetky osoby, bez ohľadu 

na svoju profesiu, odbornú prípravu, kompetencie a odborné vedenie, a to aj napriek tomu, že 

ide o sféru potenciálne rizikovú a ohrozujúcu. 

Prognózovať v takejto situácii budúci vývoj je problematické. Myslím si však, že 

jedným z východísk by mohla byť detailná charakteristika aktuálneho stavu a realizácia 

relevantných výskumov v parciálnych rovinách problematiky. Vytvorená báza by potenciálne 

mohla tvoriť optimálnu situáciu na vzájomnú komunikáciu a kooperáciu teoretikov, 

teoretičiek, ako i praktikov a praktičiek v predmetnej oblasti, výmenu poznatkov a skúseností 

a spoločné hľadanie odpovedí na vyvstávajúce otázky. V nasledujúcom texte sa teda pokúsim 

nájsť odpoveď na otázku, aké sú základné charakteristiky IAAP na Slovensku.  

 

4.1 INTERVENCIE A AKTIVITY S ASISTENCIOU PSOV VS. CANISTERAPIA 

 

Pre IAAP sa v našich podmienkach rozšírilo označenie canisterapia. Tento pojem má 

pôvod v Českej republike, kde ho vytvorila a prvýkrát použila Lacinová v roku 1993 

(Kalinová 2006; Lacinová 2003, 2007; Eisertová 2007 a i.). V slovenských médiách sa 

vyskytuje aj podoba prispôsobená domácemu pravopisu – kanisterapia. Termín je zložený 
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z dvoch častí – canis, kanis (canis – latinský názov psa, napr. canis familiaris – pes domáci) 

a terapia (thérapeia – grécky názov liečenia, liečby).   

Pôvodne mal tento termín veľký význam. Jeho používanie a rozšírenie viedlo k lepšej 

orientácii v jednotlivých druhoch IAAZ, umožnil vymedzenie a samostatný prístup vo 

výskume aj praktickej realizácii IAAP a zároveň vytvoril možnosti na spopularizovanie 

a propagáciu IAAP. Neskôr sa rozšíril aj v iných krajinách, osobitne v Slovenskej republike; 

s jeho používaním je možné občas stretnúť sa aj v Poľsku (menej v Nemecku, príp. Rakúsku). 

V súčasnosti však takéto rozšírenie uvedeného pojmu v praxi súvisí aj s niekoľkými 

negatívnymi tendenciami. Pri praktickej realizácii i vo výskumnej činnosti pomerne často 

spôsobuje nedorozumenia, nesprávny výklad (až neprimerané očakávania v rovine 

kvalifikačných a osobnostných charakteristík osôb poskytujúcich tieto služby, predpokladov o 

zvieratách zaradených do služieb,
61

 ako aj očakávaných efektov). V praxi je canisterapia často 

chápaná ako jednoznačne cielené terapeutické intervencie s asistenciou psov, čo nemusí byť 

vždy v súlade s realitou (ako vyplýva z definícií jednotlivých metód IAAZ). Tieto dôvody ma 

viedli k ustúpeniu od pojmu canisterapia a pre túto oblasť budem používať súhrnné označenie 

intervencie a aktivity s asistenciou psov. Navrhované označenie reálnejšie zodpovedá 

cieľom a charakteru konkrétnych, v praxi realizovaných intervencií. Zároveň je kompatibilné 

s aktuálnou odbornou terminológiou v  zahraničí, najmä v anglicky hovoriacich 

krajinách, umožňuje zjednotenie výkladu v teórii, výskume i praxi a predchádza nejasnostiam.  

V súvislosti s uvedeným vzniká otázka relevantnosti ďalších súvisiacich pojmov, 

používaných v Slovenskej republike. Patria sem pojmy používané na označenie jednotlivých 

účastníkov a účastníčok IAAP.
62

 Označovanie osoby, ktorá poskytuje služby v danej sfére, 

ako canisterapeuta/ky (kanisterapeuta/ky) je sporné, rovnako ako u nás najfrekventovanejšie 

používané termíny canisinštruktor/ka, príp. inštruktor či inštruktorka canisterapie. Termíny sú 

používané synonymicky a  sú takto označované všetky osoby realizujúce IAAP, bez rozdielu 

ich kvalifikácie, rozsahu vzdelania v IAAP, dĺžky praxe v danej oblasti, využívaných metód 

atď. Všetky uvedené termíny obsahujú slovný základ terapia – terapeut/terapeutka, čo 

vyvoláva dojem napĺňania určitých kvalifikačných a osobnostných predpokladov a kritérií.  

Aj v súčasnosti je v praxi možné stretnúť sa s požiadavkou, aby tieto osoby plánovali 

a realizovali programy IAAP samostatne, bez intenzívnej a koordinovanej spolupráce 

s ďalšími profesionálmi a profesionálkami zaangažovanými do komplexnej starostlivosti 

a liečebného procesu konkrétneho klienta či klientky. V niektorých prípadoch je táto situácia 

možná (či niekedy až žiaduca, ak tieto služby poskytuje sám pomáhajúci profesionál alebo 

profesionálka v rámci praxe vlastnej profesie), jednoznačne však nie je vhodné používať tento 

termín univerzálne. 

                                                           
61

 Vyplýva to z deklarácií IAHAIO z Prahy, Rio de Janeira i Tokia, z definícií jednotlivých metód i Standards of 

Practice for Animal-Assisted Activities and Animal-Assisted Therapy (1996).  
62

 Do tejto skupiny radí Fine (2000): chovateľa a majiteľa (z angl. handler, psovod) psa, samotného psa, 

špecialistov a špecialistky v pomáhajúcich profesiách, klientov a klientky, ich rodiny, rôzne inštitúcie 

zdravotníckej, sociálnej a edukačnej sféry a subjekty zo širšieho sociálneho prostredia klientely. K týmto 

Kalinová (2003a, in: Velemínský et al. 2007) radí aj organizácie, ktoré združujú osoby praktikujúce IAAP, napr. 

veterinárnych lekárov, príp. dobrovoľníkov.  
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V analyzovanej sfére môžu byť inšpiratívne normy European Society for Animal 

Assisted Therapy (ESAAT). Tie odlišujú a konkretizujú dve úrovne prípravy humánno-

animálnych tímov: profesionálnu prípravu/univerzitné vzdelávanie (pre oblasť Professional in 

Animal-Assisted Therapy) a základný kurz (pre oblasť Therapy Assisting Animal Team). 

Využívajú pritom označenia špecialista/ka v AAT a kvalifikácia pre návštevné aktivity so 

zvieratami)
63

 (ESAAT – Training and Further Education in Animal-Assisted Therapy 2013). 

Optimálnym východiskom je, v súlade s angloamerickou terminológiou, označovať túto 

osobu ako psovoda (napr. z angl. handler).
64

 Za rovnako relevantné považujem aj 

označovanie pojmami poskytovateľ služieb v oblasti IAAP, dobrovoľník či dobrovoľníčka 

v oblasti IAAP, príp. označovanie prostredníctvom príslušnosti k pomáhajúcej profesii, ak sú 

tieto služby súčasťou starostlivosti poskytovanej klientele v rámci vlastnej profesie (t. j. 

psychológ či psychologička, sociálny pracovník a pracovníčka, liečebný či špeciálny pedagóg 

a pedagogička atď.).  

V IAAP sú nasadzované psy, ktoré by mali spĺňať určité špecifické kritériá 

(temperament, charakterové vlastnosti, ovládateľnosť a poslušnosť). Takýto pes by mal byť 

starostlivo vyberaný, vhodným spôsobom pripravovaný
65

 na nasadenie v službách IAAP 

a mal by, spolu s osobou, ktorá s ním bude v praxi tieto služby realizovať, úspešne absolvovať 

skúšky vhodnosti. V súčasnosti sa ale v Slovenskej republike nestretneme s jednotným 

termínom pre označenie takéhoto psa. Najfrekventovanejšie sú používané termíny pes-

koterapeut
66

 a terapeutický pes,
67

 čo, nazdávam sa, zodpovedá len realizácii intervencií 

s asistenciou psov v terapeutickej starostlivosti o klientelu. A teda mimo terapeutického 

pôsobenia nie je tento termín akceptovateľný.
68

 Ako vážnejší terminologický nedostatok však 

vnímam používanie termínu pes-terapeut, s ktorým sa v praxi stretávame pomerne často 

a ktorý považujem za neprijateľný na označovanie zvieraťa.  

                                                           
63

 Profesionálom v AAT sa môže stať osoba, ktorá absolvovala špecializované vzdelávanie v rozsahu 220 hodín 

teórie a 40 hodín praktickej prípravy, úspešne obhájila písomnú prácu a absolvovala záverečné skúšky. Po tejto 

procedúre je oprávnená vykonávať AAT. Asistovať pri AAT môže osoba po absolvovaní špecializovanej 15-

hodinovej teoretickej a 20-hodinovej praktickej prípravy, pričom v praxi poskytuje AAT služby pod vedením 

odborníka (ESAAT – Training and Further Education in Animal-Assisted Therapy 2013). 
64

 V angloamerickej literatúre (napr. Salotto 2001) sa objavuje tiež profesia Pet Assisted Therapy Facilitator. Ide 

o profesiu so zameraním na realizáciu IAAZ s cieľom zvýšenia kvality života a dosiahnutia špecifických 

liečebných výsledkov založených na individuálnych potrebách, záujmoch a možnostiach, ako súčasť 

interdisciplinárneho liečebného tímu. Takáto špecialistka či špecialista sú zodpovední za plánovanie, 

implementáciu a hodnotenie programu založeného na humánno-animálnych vzťahoch. V dokumentoch 

organizácie Delta Society (Standards of Practice... 1996; Student Manual... 2008) sa objavuje i termín animal-

handler, príp. handler. 
65

 Dôraz je kladený hlavne na dostatočnú socializáciu a rozvoj schopnosti adaptácie. Výchova a výcvik takéhoto 

psa by mali prebiehať v súlade s princípmi pozitívneho podmieňovania (čo požaduje napr. aj Ženevská 

deklarácia IAHAIO z roku 1995). Bližšie o príprave psa vhodného pre IAAP napr. Velemínsky et al. (2007) a i. 
66

 Termín (the dog as a co-therapist) ako prvý použil a do praxe zaviedol Levinson (Rowan a Thayer 2000); 

v ďalších textoch tiež psí ko-terapeut (canine co-therapist). 
67

 Podobne ako označenie psov v anglicky hovoriacich krajinách, kde používajú pojmy therapeutic dog, 

companion dog, service dog atď. 
68

 Podľa Tvrdej a Tichej (2007, in: Velemínsky et al. 2007) sú pre zdravotno-sociálnu oblasť (tzv. humanitárna 

kynológia) pripravované psy servisné (t. j. asistenčné, vodiace, signálne, balančné atď.), canisterapeutické, 

diagnostické a záchranárske. Avšak v rôznych materiáloch sa objavujú aj iné pojmy ako assistive dogs, 

assistance dogs, companion/therapeutic dogs, facility dogs atď. 
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Testovanie vhodnosti tímu pes – psovod je realizované skúškami, ktoré sú v Slovenskej 

republike označované ako canisterapeutické skúšky. Tieto skúšky sú samostatnými 

kynologickými podujatiami, ktorých cieľom je preveriť spôsobilosť a pripravenosť psa a jeho 

psovoda na výkon služieb vo sfére IAAP, príp. vylúčiť z týchto činností tých jedincov, ktorí 

zatiaľ nie sú dostatočne pripravení (príp. nie sú vôbec vhodní). Samozrejme, na základe 

vyššie uvádzaných dôvodov je aj tu potrebné odlišovať procesy prípravy a testovania tímov 

špecificky pre oblasť intervencií a aktivít s asistenciou psov. Istá snaha na strane organizácií 

venujúcich sa kynologickým aktivitám a poskytovaniu služieb v oblasti IAAP o odlíšenie 

týchto sfér je zrejmá, keďže v praxi je možné stretnúť sa s rôznymi skúšobnými poriadkami.
69

  

Určitá nejednotnosť u nás súvisí aj s pomenovaním tímu psovod – pes. Tu sa 

najčastejšie používa označenie canisterapeutický tím. Nejednotnosť pojmu súvisí na jednej 

strane s tým, že niektorí praktici a praktičky vnímajú canisterapeutický tím pomerne široko a 

radia doň aj ďalšie osoby zaangažované do realizácie IAAP (napr. členov a členky 

zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu),
70

 na druhej strane je potrebné zdôrazniť vyššie 

spomínané fakty, ako je univerzálne označovanie bez ohľadu na ciele a zameranie týchto 

služieb. V angloamerickej
71

 a väčšine českej i slovenskej literatúry je do tímu radený psovod 

a pes,
72

 V každom prípade však v spojitosti s efektivitou týchto služieb považujem za dôležité 

zdôrazniť nevyhnutnosť spolupráce profesionálov a profesionálok zaangažovaných do 

komplexnej starostlivosti o klienta či klientku.  

Opísaná terminologická nejednotnosť je pravdepodobne fenoménom súvisiacim 

s ďalšími charakteristikami IAAP na Slovensku.  

 

4.2 INTERVENCIE A AKTIVITY S ASISTENCIOU PSOV V PODMIENKACH 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY  

 

V predchádzajúcom texte som načrtla niektoré z východísk IAAP. Išlo zväčša 

o poznatky výskumov realizovaných v zahraničí, kde je možné považovať oblasť humánno-

animálnych interakcií a špecificky IAAP za rozpracovanú a odborne argumentovanú. Ako 

vyplýva z pomerne krátkej histórie IAAP u nás, z nejasností v analyzovanej slovenskej 

terminológii a absencie profesionálnych organizácií v uvedenom poli však nie je možné 

usudzovať na podobnú situáciu aj na Slovensku.  

                                                           
69

 Napr. Skúšobný poriadok pre testovanie canisterapeutických psov využívaných pre rozvoj osobnosti, Testovací 

poriadok, Skúšky psa používaného v canisterapii, Skúšobný poriadok pre oblasť aktivít a terapie s asistenciou 

psa (používaný OZ Armpit Prešov).   
70 Bližšie sa problematikou spolupráce v interdisciplinárnom, transdisciplinárnom a multidisciplinárnom prístupe 

IAAP budem zaoberať neskôr.  
71 Objavuje sa v nej označenie humánno-animálny tím (spojenie psovod – pes) a humánno-animálny intervenčný 

tím (pre spoluprácu psovoda a psa spolu s ďalšími profesionálmi a profesionálkami) (napr. Granger a Kogan 

2000). 
72

 Tím odborníčok a odborníkov, spolupracujúcich na príprave, plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní IAAP 

(napr. z oblasti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej a liečebnej pedagogiky a pod.), je označovaný ako 

terapeutický či liečebný tím (treatment team podľa Delta Society). 
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Vychádzajúc z aktuálneho vedecko-výskumného poznania v odborných zdrojoch, 

absencie jednotnej terminológie, jednotných štandardov IAAP praxe a vzdelávania na 

Slovensku a na základe vlastnej výskumnej činnosti som formulovala východiskovú 

hypotézu, že IAAP sú v podmienkach Slovenskej republiky vysoko variabilné, a to vo vzťahu 

k charakteristikám poskytovateľov týchto služieb i procesuálnym i metodickým 

charakteristikám IAAP. Vedecko-výskumné poznatky, ktoré je možné nájsť v slovenskej 

odbornej spisbe, majú zväčša epizodickú povahu so špecifickým fókusom na parciálne otázky 

problematiky. Chýbajú však komplexné poznatky, opisujúce aktuálny stav a špecifiká IAAP 

na Slovensku.  

Preto som v rokoch 2008 – 2011 realizovala výskum zameraný na mapovanie situácie 

v skúmanej oblasti v podmienkach Slovenskej republiky z perspektívy sociálnej práce. Už 

počas predvýskumu som dospela k zisteniam,
73

 na základe ktorých si dovolím tvrdiť, že sféra 

IAAP je v našej krajine svojou podstatou a charakteristikami kompatibilná a nachádza svoje 

uplatnenie najmä v sociálnej práci. Išlo o prvú výskumnú snahu svojho druhu v našich 

podmienkach.  

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť vybrané charakteristiky IAAP v Slovenskej 

republike s dôrazom na možnosti využitia v sociálnej práci. Hlavnú pozornosť som venovala 

personálnemu zabezpečeniu IAAP (profesné a demografické charakteristiky poskytovateľov 

IAAP), procesuálnym a metodickým charakteristikám IAAP. Zisťovala som tiež uplatnenie 

IAAP v zariadeniach sociálnej, zdravotnej a školskej sféry a cieľové skupiny IAAP.   

 

4.2.1 Metodológia a metodika výskumu 

 

S ohľadom na výskumné zámery som volila mapujúci výskum a v rámci neho 

kvantitatívnu stratégiu. Pre potreby mapovania súčasnej situácie v skúmanej oblasti bol 

konštruovaný výskumný nástroj Dotazník mapovania canisterapie v podmienkach Slovenskej 

republiky. Celkovo bolo do dotazníka zaradených 54 otázok. Daná problematika nie je 

dostatočne skúmaná a aj kvôli potrebe získania hlbšieho vhľadu do problematiky boli do 

dotazníka radené aj otvorené a polouzavreté otázky. Vzhľadom na to bolo potrebné čiastočne 

využiť aj kvalitatívnu analýzu.   

Otázky v dotazníku boli formulované pre jednotlivé zisťované oblasti IAAP 

v podmienkach Slovenskej republiky: demografické a profesné charakteristiky 

poskytovateľov IAAP, využívanie IAAP v zariadeniach sociálnej, zdravotnej a školskej sféry, 

cieľové skupiny IAAP, metodické a procesuálne charakteristiky IAAP.  

                                                           
73 Napr. v súvislosti s uplatnením služieb IAAP v zariadeniach sociálnej, zdravotnej a školskej sféry jednoznačne 

prevládali domovy sociálnych služieb, pričom najčastejšou cieľovou skupinou týchto služieb sú osoby 

s kombinovaným postihnutím (telesné a mentálne postihnutie), nasledovali osoby s poruchami učenia 

a poruchami správania a osoby s duševnými poruchami.  
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V prípravnej fáze výskumu bol realizovaný predvýskum zameraný hlavne na overenie 

výskumného nástroja.
74

 Na základe zistení boli niektoré položky dotazníka modifikované, 

niektoré položky z dôvodu časovej náročnosti jeho vypĺňania vypustené. V priebehu 

predvýskumu boli dotazníky administrované prostredníctvom elektronickej pošty. Návratnosť 

dotazníkov bola 100-percentná.
75

 Takáto vysoká návratnosť môže svedčiť o vysokej motivácii 

respondentov a respondentiek a o ich osobnom záujme o IAAP. Využitý spôsob distribúcie sa 

osvedčil, a preto bol využitý aj v samotnom výskume.
76

  

 

4.2.2 Poskytovatelia IAAP – ich demografické a profesné charakteristiky 

 

Ako je charakteristické pre pomáhajúce profesie, aj prístupy s asistenciou psov sú 

v praxi realizované najmä ženami (80,92 % žien z výskumnej vzorky). Toto zistenie, 

domnievam sa, korešponduje s celkovo vysokou mierou feminizácie pomáhajúcich profesií. 

Ako je známe, feminizované odbory čelia nízkej prestíži a nízkemu finančnému ohodnoteniu, 

čo by korešpondovalo s nízkym statusom a nízkym finančným ohodnotením týchto služieb 

(Minarovičová 2009), ako uvedieme v texte neskôr. Z hľadiska vekového zloženia súboru 

predstavuje najpočetnejšie zastúpenie veková kategória od 26 do 30 rokov (28,56 %), 

najmenej zastúpení boli respondenti a respondentky v kategórii od 18 do 20 rokov a nad 45 

rokov (v oboch prípadoch 4,76 %).
77

  

Napriek tomu, že nie je možné zovšeobecnenie, zistenia môžu naznačovať, že väčšina 

respondentov a respondentiek IAAP realizuje viac z dôvodu osobného záujmu o danú 

problematiku než ako platené zamestnanie. Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, najviac 

zastúpená veková kategória predstavuje hlavne osoby bez záväzkov. Hypoteticky možno 

predpokladať, že v prípade výkonu IAAP ako plateného zamestnania by vekový rozptyl bol 

odlišný, s početnejším zastúpením vyšších vekových kategórií, kde by motivácia či osobný 

záujem ostal, ale tieto osoby by zároveň boli motivované aj finančne. V súčasnosti je možné, 
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 Výsledky predvýskumu boli odprezentované na medzinárodnom seminári Pravda o zooterapii (Šoltésová 

2008a).  
75

 Dotazníky boli distribuované v počte 42 a v rovnakom počte sa aj vrátili. Subjektmi výskumu boli osoby, 

ktoré v danej dobe (v kalendárnom roku realizácie výskumu) poskytovali služby v oblasti IAAP. V čase 

výskumu bolo na Slovensku pomerne málo poskytovateľov týchto služieb – oficiálne bolo známych 95 osôb 

(podľa údajov získaných z osobných konzultácií s aktuálnymi rozhodkyňami skúšok v danej oblasti). Vzorka 

bola zostavená príležitostným výberom na základe dostupnosti a s využitím metódy snow-ball. Uvedomujem si 

však, že vzhľadom na výber vzorky závery výskumu nie je možné zovšeobecniť na všetky osoby aktívne 

poskytujúce služby IAAP v Slovenskej republike. 
76

 Respondenti a respondentky dotazník prijímali ochotne a rovnako pristupovali k jeho vyplneniu. Väčšina 

z nich prejavila osobný záujem a ochotu participovať na výskume, ktorý v Slovenskej republike doposiaľ nebol 

v takomto rozsahu uskutočnený, a to najmä z dôvodu subjektívneho vnímania absencie vedeckého skúmania 

v danej oblasti v našich podmienkach. 
77

 Pritom najmladšia respondentka uviedla vek 18 a najstaršia vek 48 rokov a priemerný vek bol 32,67 rokov (u 

žien to bolo 33,12 rokov a u mužov 30,75 rokov). Vo výskumnej vzorke boli zastúpené respondentky 

a respondenti z týchto krajov: Košický kraj (58,5 %), Prešovský kraj (19,04 %), Bratislavský kraj (11,9 %), 

Banskobystrický a Žilinský kraj (oba 4,76 %). Výskum teda nereprezentuje situáciu na celom Slovensku a 

vzhľadom na spôsob výberu vzorky ani obsadenie poskytovateľov v danom kraji. 
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že práve časová náročnosť plateného zamestnania a potreba starostlivosti o rodinu môže mať 

výrazný vplyv na ukončenie poskytovania týchto služieb. 

Z hľadiska vzdelania tvorili najpočetnejšiu skupinu osoby so stredoškolským vzdelaním 

s maturitou (42,84 %) a následne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (38,08 

%).
78

 Z tých, čo ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa, väčšina absolvovala študijný 

odbor sociálna práca (37,5 %); následne študijné odbory učiteľstvo pre 1. – 4. ročník ZŠ (25 

%), špeciálna pedagogika a psychológia (oba 12,5 %). V skupine opýtaných 

s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa znova prevládajú absolventi a absolventky študijného 

odboru sociálna práca (50,01 %), následne odboru kynológia (33,34 %) a psychológia (16,67 

%). 

Z hľadiska zamestnania bola najpočetnejšia skupina zamestnaných (40,46 %) a SZČO 

(28,56 %).
79

 Tieto údaje by mohli nasvedčovať, že respondenti a respondentky využívajú aj 

IAAP v zamestnaní. Avšak pri spôsobe realizácie IAAP vysoko prevažuje dobrovoľníctvo 

(57,12 %) – v porovnaní s realizáciou v rámci vlastnej profesie (33,32 %)
80

 a predovšetkým 

živnosti (9,52 %), čo, naopak, naznačuje, že IAAP je vnímaná skôr ako priestor na 

sebarealizáciu než zárobková činnosť. O to dôležitejšie je zdôrazniť markantnú potrebu 

profesionalizácie týchto služieb v podmienkach Slovenskej republiky.  

Tieto predpoklady potvrdzujú aj zistenia o krytí nákladov spojených s poskytovaním 

služieb IAAP. Najčastejšie sú, ako vyplýva z výpovedí opýtaných, hradené samotnými 

poskytovateľmi (38,08 %).
81

 V menšej miere bolo uvádzané prijímanie platieb od zariadení 

vo výške nákladov (cestovné, náklady na pomôcky a pod.) (28,56 %). Na základe hodinovej 

sadzby prijíma platby len 11,9 % opýtaných.  

Priemerná dĺžka praxe opýtaných v IAAP je 32,29 mesiacov, s minimálnou hodnotou 2 

mesiace a maximálnou 120 mesiacov.
82

 Najpočetnejšiu skupinu tvoria respondenti 

a respondentky s praxou v tejto sfére kratšou ako 12 mesiacov (33,32 %) a následne s praxou 

od 12 do 24 mesiacov (28,56 %). Nadpolovičná väčšina teda poskytuje služby v tejto oblasti 

kratšie ako 2 roky, čo by mohlo potvrdiť relatívnu novosť IAAP v podmienkach Slovenskej 

republiky. Je možné znova podotknúť, že aj nízke ohodnotenie služieb môže byť jedným z 

faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie opustiť túto prax. Na druhej strane, na kvalitný výkon 

IAAP ešte stále nie sú vytvorené optimálne podmienky, čo môže rovnako ovplyvňovať 

fluktuáciu.  
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 Trendy sú v štruktúre celkovo rozložené tak, že vo vekovej skupine mladších ročníkov (do 30 rokov) 

prevažuje vyššie vzdelanie (vysokoškolské), v skupinách starších ako 30 rokov prevažuje o niečo nižšie 

vzdelanie (stredoškolské vzdelanie s maturitou) a vo vekovej skupine starších ako 41 rokov dokonca nie je 

zastúpenie vysokoškolského vzdelania. Celkovo je najsilnejšie zastúpená veková skupina od 26 do 30 rokov 

s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (čo korešponduje s početnosťou zastúpenia). 
79

 V štruktúre výskumnej vzorky z hľadiska vzdelania a sféry zamestnanosti sú najpočetnejšou skupinou 

zamestnaní respondenti a respondentky s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (33,32 %), nasleduje skupina 

SZČO so stredoškolským vzdelaním s maturitou (23,8 %). 
80

 Táto kategória je zastúpená obzvlášť sociálnymi pracovníčkami a špeciálnymi pedagogičkami (v oboch 

prípadoch 28,56 %) a psychologičkami (14,28 %). 
81

 Z tejto skupiny takmer všetky osoby absolvovali vzdelávanie v oblasti IAAP a skúšky vhodnosti pre túto 

oblasť (v oboch 95,2 %), pričom však ide najmä o osoby realizujúce IAAP dobrovoľnícky (až 71,4 %). 
82

 Najčastejšie bolo uvádzaných 12 mesiacov. 



 

42 

 

 

 

Tabuľka 1 Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a dĺžky praxe v oblasti IAAP (v % 

v riadku) 

VEK 

PRAX V OBLASTI IAAP (uvedená v mesiacoch) 

  

SPOLU do 12  12 – 24 25 – 36 37 – 48 49 – 60 61 – 72 73 – 84 nad 85 

18 – 20 2,38 2,38 0 0 0 0 0 0 4,76 

21– 25 4,76 9,52 0 0 0 0 0 0 14,28 

26 – 30 7,14 2,38 4,76 7,14 2,38 2,38 2,38 0 28,56 

31 – 35 4,76 7,14 0 2,38 0 0 0 0 14,28 

36 – 40 7,14 2,38 2,38 0 0 0 4,76 0 16,66 

41 – 45 7,14 4,76 0 2,38 0 2,38 0 0 16,66 

nad 45 0 0 0 0 0 0 0 4,76 4,76 

SPOLU 33,32 28,56 7,14 11,9 2,38 4,76 7,14 4,76 100 

 

V súčasnosti poskytuje v Slovenskej republike služby na poli IAAP viacero organizácií. 

K najvýznamnejším patrí Kynologický klub Ekoiuventa (Bratislava), ktorý sa začal venovať 

poskytovaniu týchto služieb ako jeden z prvých už v roku 1997. K známym organizáciám 

patria tiež Výcviková škola Doggie (Bratislava), nezisková organizácia Zmysel života, n. o. 

(Žilina), Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (Košice), Eurocanis – kynologický klub 

Slovensko (Humenné), občianske združenie Slovenská asociácia psích terapeutov (Bratislava) 

a firma Canislog (Poprad). 

Nadpolovičná väčšina respondentov a respondentiek (61,9 %) uviedla členstvo 

v organizácii, ktorej predmetom činnosti je aj IAAP. Hoci z hľadiska dĺžky praxe v oblasti 

IAAP členovia a členky realizujú tieto služby priemerne dlhšie (takmer 38 mesiacov) ako 

nečlenovia (takmer 24 mesiacov), štatisticky významný rozdiel sa nepotvrdil. Je možné 

domnievať sa, že organizácie poskytujú členom a členkám oporu v predmetnej sfére.
83

 Zo 

strany opýtaných je oceňovaná najmä pomoc organizácie v nasledujúcich aspektoch: vytvára 

priestor na prípravu psa a možnosť absolvovať skúšky vhodnosti, ponúka príležitosti 

uplatnenia v praxi, sprostredkúva informácie.  

Mnohí poskytovatelia však realizujú IAAP samostatne, bez členstva v zastrešujúcej 

organizácii. 
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 Rozdiely sú zjavné aj vo vzťahu k rozsahu činnosti psa v IAAP – u členov je to priemerne 140 minút týždenne 

a u nečlenov 262 minút týždenne (r = -0,471 na hladine významnosti p < 0,01).  
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Tabuľka 2 Porovnanie respondentov a respondentiek z hľadiska viacerých oblastí 

porovnávania a členstva v organizácii, ktorá sa zaoberá službami IAAP 

OBLASTI POROVNÁVANIA 

člen/ka nečlen/ka 

výskumná 

vzorka / ČLENSTVO 

vek 30,92 35,5 32,67 

dĺžka praxe v oblasti ATAP 37,5 23,81 32,29 

rozsah činnosti psa/týždeň 140,77 262,5 187,14 

jedna ATAP intervencia 76,15 77,5 76,67 

počet psov 1,86 1,88 1,85 

 

Ako sme už uviedli, výkon činností s asistenciou zvierat je potenciálne rizikový. Preto 

je zarážajúce, že len 89,6 % všetkých psov absolvovalo skúšku vhodnosti pre IAAP. Psy sú 

pritom v priemere nasadzované na IAAP až 187,14 minút (čo je viac ako 3 hodiny) týždenne 

(pri minimálnom rozsahu 60 a maximálnom rozsahu 600 minút týždenne, s najčastejšie 

uvádzanou hodnotou 60 minút).  

Práve vzdelávanie je potrebné považovať za jeden z kľúčových faktorov 

profesionalizácie IAAP a rovnako ho je možné vnímať ako významný determinant aktuálnej 

situácie v danej oblasti v našich podmienkach. Vážnym problémom vo sfére IAAP je 

nedostatok príležitostí na systematické vzdelávanie. Prázdne miesto v tomto smere 

v minulosti do určitej miery zaplnili odborné semináre realizované Združením pre 

augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (Zvolen) v spolupráci so Sdružením PIAFA 

(Vyškov, Česká republika). V súčasnosti ide obzvlášť o semináre pre členov a členky 

kynologického klubu Ekoiuventa (Bratislava), semináre organizované kynologickým klubom 

Eurocanis (Humenné), ktorý zároveň od roku 2006 organizuje vzdelávanie v tejto oblasti 

v rozsahu 80 hodín, akreditované Ministerstvom školstva SR ako ďalšie vzdelávanie (s 

názvom Inštruktor pre oblasť canisterapie - do roku 2012 pod názvom Príprava na výkon 

činnosti inštruktora canisterapie). Podobné vzdelávanie od roku 2013 ponúka aj Spojená 

škola v Ivanke pri Dunaji (ide o 60-hodinový kurz s názvom Canisterapia).
84

 

Významnú vzdelávaciu funkciu plní aj Výcviková škola Doggie (Bratislava), ktorá 

okrem seminárov pre členskú základňu organizuje od roku 2010 aj odborné semináre (od roku 

2012 vedecké konferencie v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o. 

s. z Třebone v Českej republike) určené odbornej i laickej verejnosti, ktorých výstupmi sú 

zborníky príspevkov. 

Základné informácie o tomto prístupe môžu na prednáškach a seminároch získať 

študenti a študentky študijných odborov kynológia (Univerzita veterinárneho lekárstva, 

Košice), sociálna práca (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), fyzioterapia 
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 V prípade kurzov akreditovaných MŠ SR ako ďalšie vzdelávanie však musíme konštatovať, že ministerstvo 

nedisponuje expertkami či expertmi z oblasti IAAP, ktorí by dokázali posúdiť kvalitu certifikovaného 

vzdelávania z odbornej stránky, t. j. z perspektívy IAAP. Podľa našich vedomostí kvôli posúdeniu odbornosti 

a relevantnosti obsahu vzdelávania ani nebol oslovený žiaden externý posudzovateľ či posudzovateľka. 
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(Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), špeciálna pedagogika – poradenstvo, 

pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých (Pedagogická fakulta 

Univerzity Komenského, Bratislava) a ďalších, príp. účastníci a účastníčky 40-hodinového 

modulu vzdelávania Terapeutické techniky v sociálnej práci (Inštitút ďalšieho vzdelávania 

sociálnych pracovníkov pri Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave). Od akademického roka 2012/2013 ponúka Univerzita veterinárneho lekárstva 

a farmácie v Košiciach bakalársky stupeň vzdelávania v študijnom programe vzťah človek – 

zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (v študijnom odbore kynológia). Rozsah, 

zameranie, obsahová náplň a praktické uplatnenie uvedených vzdelávacích aktivít sú však 

rôzne.
85

  

Ako zaujímavý a inovatívny sa javí študijný program vzťah človek – zviera a jeho 

využitie v canisterapii a hipoterapii. V kontexte uplatnenia v sociálnej práci ale konštatujem 

určitú slabinu: v profile absolventa tohto študijného odboru (zverejnený na webovej stránke 

Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie) je spracovaný zoznam zariadení, v ktorých 

môžu absolventi a absolventky nájsť profesionálne uplatnenie. V prípade inštitúcií rezortov 

školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú jasne špecifikované kvalifikačné 

predpoklady zamestnancov a zamestnankýň (pre sociálne služby ich ustanovuje Zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách), však aktuálna legislatíva neumožňuje výkon profesie 

kynológ alebo canisterapeut. Rovnako je v týchto kontextoch otázny študijný plán.
86

  

Zo všetkých respondentov a respondentiek vo výskume nadpolovičná väčšina (85,7 %) 

absolvovala určité vzdelávanie v tejto oblasti;
87

 najviac z nich pochádza z Košíc (36,14 %), 

následne z Michaloviec (22,24 %) a Bratislavy (13,9 %), čo môže súvisieť aj so sídlom dvoch 

z významných organizácií pôsobiacich v IAAP. Osoby, ktoré takéto vzdelávanie 

neabsolvovali,
88

 ako najčastejší dôvod uvádzali jeho nedostupnosť. Záujem o vzdelávanie 

pritom výskum 100% potvrdil – všetci respondenti a respondentky mali o vzdelávanie v IAAP 

záujem.  
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 Viacerí poskytovatelia v súčasnosti absolvujú vzdelávanie v Českej republike a na základe tam vydaného 

osvedčenia či certifikátu poskytujú služby u nás, pod akousi gesciou organizácie, ktorá vzdelávanie organizovala 

(napr. Pomocné tlapky o.p.s. Starý Plzenec, Anitera o.p.s. Praha, Eva Help o.s. Liberec, Podané ruce z. s. 

Frýdek-Místek, Ústav speciálněpedagogických studií PdF Univerzity Palackého v Olomouci a ďalšie).  
86

 Jednotky študijného programu sú orientované zväčša na problematiku kynológie (výrazne najmä v 1. roku 

štúdia); problematike canisterapie ako takej je venovaný kurz až v letnom semestri 2. ročníka, a to v rozsahu 2 

hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne (kurz je hodnotený zápočtom). Až v 2. ročníku sú zaradené 

spoločenské vedy, nevyhnutné pre kvalitný výkon činností v predmetnej oblasti, konkrétne základy pedagogiky 

a základy psychológie, lež absentujú aplikované disciplíny. V 3. ročníku je predmet canisterapia dotovaný 

rozsahom 2/3 (predmet sa končí skúškou), pričom tento ročník je viac zameraný aj na psychologické disciplíny 

(porovnávacia psychológia, základy klinickej, sociálnej, vývinovej psychológie a gerontopsychológie). Takto 

vybudovaný program tak vytvára dojem prípravy odborníkov a odborníčok dostatočne erudovaných pre prácu so 

samotným psom, ibaže pravdepodobne bez dostatočnej prípravy na výkon samostatnej „pomáhajúcej činnosti“.  
87

 Pritom takéto vzdelávanie absolvovali všetci muži, čo môže naznačovať, že v prípade žien je starostlivosť 

vnímaná skôr ako úloha, či typická ženská aktivita, zatiaľ čo v prípade mužov je vnímaná ako profesia 

(Minarovičová, 2009; Bosá [s.a.]). A tak aj v prípade, že muži vykonávajú túto činnosť dobrovoľnícky, 

profesionalizujú sa aspoň prostredníctvom vzdelávania. 
88

 Pri porovnávaní rozdielov v skupine s a bez absolvovaného vzdelania v dotyčnej oblasti sa nepotvrdili 

štatisticky významné rozdiely, a to ani v súvislosti s vekom, ani dĺžkou praxe, dĺžkou jednej intervencie, či 

rozsahom činnosti jedného psa za týždeň.  
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Kľúčovou sa však stáva otázka druhu a rozsahu absolvovaného vzdelania v oblasti 

IAAP. Na Slovensku neexistuje žiadna profesná organizácia, ktorá by garantovala kvalitu 

poskytovaných služieb IAAP. O nesystematickosti a nesmiernej variabilite IAAP svedčí aj 

rovina vzdelávania, ako o nej vypovedali respondenti a respondentky. Medzi formami 

vzdelávania, ktoré absolvovali, sa vyskytli najmä tieto kategórie: konkrétny 80-hodinový 

kurz, rôzne semináre, semináre v kynologickom klube, konferencie, vzdelávanie pri skúškach 

vhodnosti pre IAAP (všetky v rôznych hodinových dotáciách) a prednášky v rámci štúdia 

študijného odboru kynológia.  

Takmer 40 % z tých, ktorí vzdelávanie v oblasti IAAP absolvovali, uviedlo spomínaný 

80-hodinový kurz. Ostatné druhy vzdelávania, semináre rôzneho druhu a rôznej časovej 

dotácie, doplnené o vzdelávanie poskytované pri absolvovaní skúšok vhodnosti pre IAAP 

a univerzitné vzdelávanie (prednášky na túto tému), boli u zvyšku respondentov 

a respondentiek zastúpené pomerne rovnomerne.  

Ako som už vyššie naznačila, v našich podmienkach nie je možné urobiť zmysluplné 

členenie vzdelávania v oblasti IAAP na základe jeho obsahového zamerania, didaktického 

spracovania, formy, ale ani kvality. Vzdelávanie, ktoré je poskytované na Slovensku (s 

výnimkou univerzít), nie je možné označiť za odborné vzdelávanie v bežnom zmysle slova. 

Nerealizujú ho certifikovaní lektori a lektorky, odborníci a odborníčky v IAAP, a nezastrešuje 

ho žiadna profesná organizácia. S určitou malou mierou zveličenia teda môžem zhrnúť, že 

odborné vzdelávanie vo sfére IAAP je na Slovensku „v plienkach“.  

Toto tvrdenie je možné podporiť aj faktom, že respondenti a respondentky považovali 

za odborné vzdelávanie aj besedy či konzultácie v prostredí kynologických klubov, čo síce 

môže plniť funkciu doplňujúceho, rozširujúceho vzdelávania, ale rozhodne ho nemôžeme 

označiť za odborné vzdelávanie budúcich/súčasných profesionálov a profesionálok v oblasti 

IAAP.  

Obsahom absolvovaného vzdelávania na poli IAAP boli predovšetkým tieto 

problémové okruhy: príprava psa pre IAAP, postupy pri príprave a realizácii IAAP 

a legislatívne otázky, pričom zhodné oblasti boli vnímané ako významné vzhľadom na ich 

uplatnenie v praxi. Tu je možné, berúc do úvahy situáciu na Slovensku, považovať za 

symptomatické to, že nikto z opýtaných nepovažoval etické otázky za relevantné pre svoju 

prax, čo môže poukazovať na akúsi „živelnosť“ v prístupe niektorých poskytovateľov 

k výkonu týchto služieb. Ešte viac rizík pri realizácii IAAP v praxi je zrejmých v súvislosti s 

tým, že ako najpraktickejší aspekt vzdelávania bola vnímaná príprava psa, zároveň s tým, ako 

vôbec nebola pripisovaná dôležitosť základom etológie psa a etologickým východiskám 

vzťahov ľudí a psov.
89

 Na tomto mieste by som chcela naozaj dôrazne pripomenúť akútnu 

                                                           
89

 Vo vzdelávaní pritom absolventom a absolventkám chýbali najmä tieto okruhy: postupy pri príprave 

a realizácii IAAP, legislatívne otázky a možnosti uplatnenia v praxi pomáhajúcich profesií. Prvý okruh 

z uvedených bol súčasťou vzdelávania a zároveň bol vnímaný ako významný. Je teda možné predpokladať, že 

v obsahu a rozsahu vzdelávania bol tento okruh vnímaný ako nedostatočný. 
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potrebu profesionalizácie IAAP, ale aj jej legislatívneho ukotvenia a potrebu organizovania 

systematického vzdelávania, ako 100% potvrdili výpovede respondentov a respondentiek.
90

   

Nedostatky v odbornom vzdelávaní sú logicky doplnené nedostatkami až úplnou 

absenciou relevantných zdrojov informácií o IAAP a absolútnym nedostatkom relevantnej 

odbornej literatúry.
91

 V našej republike nebola doposiaľ publikovaná kvalitná monografia 

zaoberajúca sa touto problematikou.
92

 Musíme taktiež konštatovať, že výskumu v IAAP sa 

zatiaľ nevenuje mnoho pozornosti. Niektoré parciálne otázky tejto rozsiahlej problematiky 

boli skúmané v záverečných, bakalárskych a diplomových prácach, no je potrebné podotknúť, 

že boli skôr lokálne zamerané, neskúmali zvolenú problematiku komplexne či v potrebnej 

hĺbke, ich výsledky nie je možné zovšeobecniť a zväčša neboli ani zverejnené. Podobná je aj 

situácia s príspevkami členov a členiek organizácií venujúcich sa IAAP (tie publikujú skôr 

prípadové štúdie, príp. záznamy z konkrétnych aktivít či terapií, než výskumné zistenia). 

Vzhľadom na jazykovú bariéru, ktorú môžeme predpokladať, nedostatok profesných 

organizácií znamená aj absenciu odborných knižníc. Najčastejším zdrojom informácií v tejto 

odborne náročnej a potenciálne rizikovej oblasti sú teda, ako vyplynulo z výpovedí 

opýtaných, hlavne konzultácie s osobami, ktoré sa IAAP venujú, a internet. Nedostatočná 

informovanosť bola identifikovaná osobitne v rovine metodických postupov a legislatívnych 

otázok.  

Vo vzdelávaní – vzhľadom na to, že služby IAAP sú poskytované v kontexte 

pomáhajúcich profesií – existuje predpoklad významu/nevyhnutnosti supervízie. Na základe 

odpovedí však možnosť supervízie pravidelne využíva len 33,3 % respondentov 

a respondentiek a príležitostne len 42,9 % z nich. Až 14,3 % opýtaných nevie, čo je supervízia 

a možnosti supervízie nevyužíva 9,5 % z opýtaných.
93

 Najčastejšie supervíziu poskytuje 

kolega – pomáhajúci profesionál či profesionálka (43,8 %), následne kolega – canisterapeut či 

canisterapeutka (31,3 %) či, napokon, kynológ alebo kynologička (25 %). Profesionálnu 

supervíziu tak nevyužíva nikto z opýtaných. Pre profesionálnu činnosť v akejkoľvek 

pomáhajúcej profesii je však supervízia nevyhnutnosťou. Absolútny nedostatok supervízie 
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 Znova uveďme, že obsahom tohto vzdelávania by mali byť okruhy: postupy pri príprave a realizácii ATAP, 

príprava psa pre oblasť ATAP a legislatívne otázky. Opakovane uvádzané legislatívne otázky pravdepodobne 

môžu naznačovať vnímanie nejasného legislatívneho ukotvenia IAAP v podmienkach Slovenska. Organizovať 

takéto vzdelávanie by mali, podľa výpovedí, najmä kynologické kluby a následne vysoké školy. 
91 Významnými prameňmi tu však môžu byť české publikácie: Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie od 

Lenky Galajdovej z roku 1999, Zooterapie ve světle objektivních poznatků od kolektívu autorov a autoriek pod 

autorským vedením Miloša Velemínského z roku 2007, Zvířata a naše mentální zdraví od Johannesa Odendaala, 

ktorej český preklad vyšiel v roku 2007. V roku 2009 vyšla v Bratislave aj monografia Animoterapia od 

Alexandra Petra a Miriam Petrovej. Dôležité poznatky je možné čerpať aj z českých zborníkov 

z Medzinárodných seminárov o zooterapiách z rokov 2003, 2004 a 2005 (organizovalo Sdružení Filia, Brno), 

konferencií Pravda o zooterapii (organizuje Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach od roku 1998) 

a konferencií Zooterapie ve zdravotnických zařízeních (organizuje od roku 2008 Dobrovolnické centrum 

Fakultní nemocnice v Motole).  
92 Čiastkové poznatky ponúkajú časopisecká produkcia (predovšetkým kynologicky zameraná, ako sú slovenské 

časopisy nielen Pes a mačka a Život so psom a české Svět psů a Pes přítel člověka, ale aj ďalšie, napr. Empatia, 

Slovenský veterinársky časopis) a internetové zdroje (hlavne webové stránky uvádzaných organizácií a 

internetové noviny HAVINO).  
93

 Pritom v týchto skupinách sa nepotvrdili štatisticky významné rozdiely vo vzťahu k členstvu v organizácii, 

absolvovaniu vzdelávania, absolvovaniu skúšok vhodnosti a dĺžke praxe v oblasti. 
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v odbornom zmysle slova iba dopĺňa obraz o stave IAAP na Slovensku. Je možné 

konštatovať, že v našich podmienkach supervízia na poli IAAP neexistuje.  

 

4.2.3 Zariadenia realizácie IAAP a cieľové skupiny 

 

Odborné práce referujú o množstve variabilných aplikácií IAAP vo vzťahu k cieľovým 

skupinám. Aké sú ale špecifiká IAAP na Slovensku v tomto aspekte? Výrazne najčastejšie 

označovanou je skupina detí a následne mládeže. Na druhej strane, hoci túto cieľovú skupinu 

spolu s detskou klientelou vníma odborná spisba (Collis a McNicholas 1998; Granger 

a Kogan 2000; Burch 2003 a i.) ako tú, ktorá najvýraznejšie profituje z IAAP, so staršími 

ľuďmi nikdy nepracovalo až 76,16 % opýtaných. Z hľadiska špecifických problémov 

klientely sa IAAP najčastejšie vykonáva s osobami s kombinovaným postihnutím. Tento fakt, 

vzhľadom na náročnosť práce s touto cieľovou skupinou (z hľadiska fyzickej i psychickej 

záťaže), predpokladá osobnú motiváciu poskytovateľov týchto služieb, a to aj napriek 

nízkemu finančnému ohodnoteniu (príp. dobrovoľníckemu poskytovaniu).  

Medzi organizáciami, v ktorých sú tieto služby poskytované, vedú domovy sociálnych 

služieb. Ak by sme však odpovede kategorizovali s ohľadom na rezort, potom by 

najpočetnejšie označovanou skupinou boli súhrnne zariadenia rezortu školstva (školy pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základné školy) a následne 

rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (domovy sociálnych služieb, detské domovy, 

zariadenia pre seniorov). Tretími v poradí by boli zariadenia rezortu zdravotníctva (hospic, 

nemocnica).  

 

4.2.4 Procesuálne charakteristiky IAAP na Slovensku 

 

Aj vzhľadom na uvádzané zistenia považujem za charakteristickú pre IAAP na 

Slovensku vysokú variabilitu formálneho zadefinovania poskytovanej služby a manažmentu 

procesu IAAP. Pod pojmom manažment procesu IAAP rozumiem dynamickú – procesuálnu 

zložku IAAP, teda formulovanie cieľov, vypracovanie plánov IAAP, priebežného 

a záverečného hodnotenia efektov IAAP.  

Pred samotným poskytnutím služby je v profesionálne poskytovanej pomoci kľúčovým 

bodom zadefinovanie vzťahu medzi poskytovateľom a príjemcom (konkrétna organizácia 

i samotní klienti, klientky).  

Väčšina opýtaných (97,58 %) poskytuje služby IAAP organizáciám, len približne tretina 

(30,94 %) aj súkromnej klientele. Zo skupiny tých, ktorí poskytujú služby organizáciám, až 

31,71 % neuzatvára dohody o poskytovaní služieb. Takéto dohody uzatvára 29,25 % 

opýtaných ústne a len 39,04 % písomnou formou. V prípade poskytovania služieb 

súkromným klientom a klientkám ústnou formou uzatvára dohodu 30,76 % opýtaných, 

písomnou formou 46,14 %. Súhrnne konštatujem, že z celkového počtu opýtaných len 66,64 
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% uzatvára dohody a z nich len 57,12 % písomnou formou (t. j. len 38,08 % zo všetkých 

poskytovateľov IAAP). Teda väčšina z opýtaných nie je pri tejto rizikovej činnosti osobne ani 

právne chránená žiadnou dohodou v písomnej forme. Táto skutočnosť môže viesť ku 

komplikáciám aj v prípade, že nedôjde k závažnejšiemu problému, ktorý by vyústil do 

súdneho sporu. Bez písomnej dohody je však pravdepodobnejší výskyt nedorozumení 

a komplikácií prispievajúcich k dotváraniu obrazu o IAAP na Slovensku. Zároveň to, že 

IAAP sú realizované zväčša dobrovoľnícky a bez úhrady, môže podmieňovať laxnejší prístup 

poskytovateľov k uzatváraniu dohôd i samotnému výkonu IAAP.
94

  

Samozrejmou súčasťou, teda prvým a nevyhnutným krokom v pomáhajúcom procese je 

posúdenie životnej situácie či diagnostika, na základe ktorej sú formulované konkrétne ciele 

pre konkrétneho klienta alebo klientku. Vzhľadom na to, že formulovanie cieľov je pre 

akúkoľvek činnosť kľúčové, môžem konštatovať, že napriek rezervám v profesionalite 

poskytovania služieb IAAP na Slovensku si väčšina opýtaných uvedomuje dôležitosť 

strategického zváženia vlastnej aktivity ešte pred začiatkom jej realizácie. Podľa výpovedí 

opýtaných však uvedené nie je úplnou samozrejmosťou – ciele formuluje 95,2 % opýtaných 

(a len 61,88 % písomnou formou). Nadpolovičná väčšina z nich spolupracuje pri formulovaní 

cieľov s ďalšími odborníkmi a odborníčkami, u ktorých je klient alebo klientka v odbornej 

starostlivosti. V rámci praxe vlastnej profesie formuluje ciele samostatne 15 % opýtaných. 

Zarážajúce bolo zistenie, že 12,5 % opýtaných formuluje tieto ciele (aj v prípade 

terapeutických cieľov)
95

 v spolupráci s kolegom či kolegyňou z oblasti kynológie.  

Zaujímavé boli aj zistenia o vypracúvaní plánov pre jednotlivé intervencie alebo 

aktivity. Kým ciele formuluje väčšina opýtaných, plány aktivít pre tieto intervencie 

vypracúvajú všetci respondenti a respondentky.
96

 Je otázne, ako, na základe čoho, zvyšní 

respondenti a respondentky plány aktivít vypracúvajú, keďže nemajú formulované ciele. 

Pokiaľ plán aktivít vnímam ako premyslenú strategickú koordináciu činností do jednotlivých 

etáp práce s ohľadom na stanovené ciele, musím konštatovať, že napriek vysokému percentu 

osôb, ktoré uviedli, že plány vypracúvajú, nie je možné hovoriť o plánoch aktivít v pravom 

zmysle slova. V skutočnosti pravdepodobne ide skôr o prípravu činností, ktoré budú pri 

intervencii realizovať, než o vypracovanie plánu.  

V rovine procesuálnych charakteristík IAAP som tiež zistila, že priemerná dĺžka jednej 

intervencie je 76,67 minút (maximálna uvádzaná hodnota bola 180 minút a minimálna 40 

minút), pričom uvedené nekoreluje s vekom opýtaných a dĺžkou ich praxe; rovnako neboli 

zistené rozdiely v skupinách z hľadiska členstva v organizácii zameranej na IAAP, 

absolvovania relevantného vzdelania ani absolvovania skúšok vhodnosti. 

Priebežné hodnotenie realizujú znova všetci z opýtaných, z toho 45,22 % písomnou 

formou. Pozitívne možno vnímať fakt, že respondenti a respondentky sa snažia pružne 
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 Hypoteticky je možné predpokladať, že v prípade úhrad za tieto služby by poskytovatelia kládli väčší dôraz na 

písomnú dokumentáciu (ak už nie z dôvodu profesionality, tak z dôvodu vedenia účtovníctva). 
95

 V poradí podľa početnosti ide o tieto skupiny cieľov: rozvoj sociálnych zručností, motivácia, rozvoj motoriky, 

tréning psychických procesov, relaxačné ciele, psychoterapeutické ciele, edukačné ciele, vzdelávacie a osvetové 

ciele.  
96

 Tieto plány pritom vypracúva písomnou formou len 38,08 % opýtaných, zvyšok to robí len ústne.  
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reagovať na potreby klientov a klientiek a ich progres, príp. stagnáciu pri realizácii IAAP, 

a prispôsobovať následný postup. Čo je však prekvapivé, len 85,68 % opýtaných vyhodnocuje 

konečné efekty IAAP. Aj keď ide o vysoké percento, je treba si uvedomiť, že takmer 15% 

opýtaných nevyhodnocuje výsledky vlastnej práce žiadnym spôsobom.  

V skupine osôb vyhodnocujúcich konečné efekty väčšina (72,28 %) pri tomto procese 

spolupracuje s ďalšími odborníkmi a odborníčkami, u ktorých je klient alebo klientka 

v starostlivosti. No aj tu sa objavili takí, ktorí tieto efekty vyhodnocujú v spolupráci 

s kolegom či kolegyňou z odboru kynológie (až 8,34 %).  

Zhodu v rovine spolupráce pri formulovaní cieľov a vyhodnocovaní konečných efektov 

som pritom zistila len u 80,92 % opýtaných. Je teda prekvapivé, že zvyšné osoby 

vyhodnocujú konečné efekty odlišným spôsobom, ako formulovali ciele.
97

  

 

4.2.5 Metodické charakteristiky IAAP na Slovensku 

  

Pri metodických charakteristikách boli zisťované najčastejšie využívané formy 

a metódy. Podľa výpovedí je v praxi najčastejšie využívaná kombinácia jednotlivých metód 

IAAP (61,88 %). Ani jedna osoba pritom nevyužíva len AAE a len AACR.  

Zaujímavé boli zistenia o využívaní metódy AAT. Špecifickú pozornosť teda venujem 

skupine respondentov a respondentiek, ktorí podľa svojich výpovedí realizujú výhradne 

terapeutické intervencie. Podľa odpovedí ide až o 28,56 % opýtaných.
98

  

Metódu AAT som v texte definovala už skôr, avšak pripomínam niektoré z jej 

charakteristík: „terapie s asistenciou zvierat sú poskytované a/alebo vedené 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“ (Standards of Practice... 1996, s. 79). 

Jednou z kľúčových charakteristík tejto metódy je, že jednotlivé intervencie sú 

dokumentované (Student Manual... 2008).  

V tejto súvislosti však musím konštatovať, že z respondentiek a respondentov, ktorí 

v praxi realizujú len metódu AAT, len 83,3 % formuluje ciele písomne, iba 66,64 % písomne 

vypracúva plány aktivít pre jednotlivé intervencie, písomnou formou priebežne vyhodnocuje 
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 Z týchto 50 % vypracúva ciele samostatne v rámci praxe vlastnej profesie, no konečné efekty nevyhodnocujú; 

25 % formuluje ciele v spolupráci s ďalšími odborníkmi a odborníčkami, u ktorých je klient alebo klientka 

v starostlivosti, a konečné efekty vyhodnocujú samostatne; 12,5 % formuluje ciele v spolupráci s kolegom či 

kolegyňou z oblasti kynológie a konečné efekty vyhodnocujú v spolupráci s ďalšími odborníkmi 

a odborníčkami. 
98

 V tejto skupine bola priemerná dĺžka jednej terapeutickej intervencie 76,67 minút (s minimálnou hodnotou 60 

a maximálnou 100 minút), rozsah činnosti psa v oblasti AAT za týždeň bol v priemere 135 minút (pri 

minimálnej hodnote 60 a maximálnej 300 minút), priemerná dĺžka praxe opýtaných v danej sfére bola 43,67 

mesiacov. Všetci z tejto skupiny absolvovali skúšky vhodnosti, lež iba 83,3 % z nich absolvovalo vzdelávanie 

v tejto oblasti. 
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efekty služieb AAT len 83,3 % a rovnaký počet opýtaných písomne vyhodnocuje konečné 

efekty IAAP. Ak by som skutočne vychádzala z definície metódy AAT (podľa Standards of 

Practice... 1996 alebo The IAHAIO Definitions for Animal Assisted Intervention... 2013), 

potom len 33,32 % z nich v praxi skutočne realizuje kroky charakteristické pre túto metódu, 

a teda aj realizuje AAT. Zo skupiny tých, ktorí uviedli využívanie len metódy AAT, dokonca 

17,66 % neabsolvovalo vzdelávanie v IAAP.  

Pokiaľ ide o využívané metódy, je zarážajúce, že 4,76 % opýtaných nepoznalo 

jednotlivé metódy. Ide pritom o respondentky, ktoré nie sú členkami organizácie, venujúcej sa 

aj IAAP, neabsolvovali vzdelávanie v tejto oblasti ani skúšky vhodnosti a nevyužívajú 

možnosť supervízie. To, že samotné osoby, ktoré IAAP realizujú, nepoznajú dostatočne ani 

kľúčové charakteristiky týchto metód, odráža úroveň a odbornosť ich služieb. Na základe 

skúseností i výskumných zistení si tak dovolím konštatovať, že na Slovensku prevažná 

väčšina poskytovateľov IAAP v praxi realizuje najmä metódu AAA. Preto skutočnosť, že 

v pomáhajúcej profesii poskytovatelia IAAP nevedia zadefinovať svoju prácu, považujem za 

vážnu. Potrebu vzdelávania a celkovej profesionalizácie IAAP na Slovensku je teda potrebné 

vnímať ako nevyhnutnosť, nielen kvôli rozvoju IAAP, ale aj v záujme prevencie negatívneho 

imidžu pomáhajúcich profesií všeobecne.  

Pri zisťovaní využívaných foriem z hľadiska počtu klientov a klientiek je s miernou 

prevahou využívaná hlavne skupinová forma, z hľadiska miesta intervencie obzvlášť 

návštevná forma (pri individuálnej aj skupinovej forme) a následne ambulantná forma. Pri 

návštevnej forme všetci respondenti a respondentky realizujú návštevy dochádzaním za 

klientelou do zariadenia. Zaujímavé bolo zistenie, že ako spôsob realizácie návštevnej formy 

nikto neuviedol dochádzanie za poskytovateľom IAAP, hoci by sa dalo očakávať, že osoby, 

ktoré označili z hľadiska miesta intervencie ako najčastejšiu ambulantnú formu, označia pri 

spôsobe realizácie túto možnosť.  

Z hľadiska dĺžky intervencie prevažujú pravidelné intervencie a nasledujú jednorazové 

intervencie, a to pri individuálnej i skupinovej forme. Pobytové programy sú využívané 

príležitostne a v malej miere, pričom až 90,44 % opýtaných túto formu nevyužilo nikdy.  

 

4.3 LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY RELEVANTNÁ K PROBLEMATIKE 

INTERVENCIÍ A AKTIVÍT S ASISTENCIOU PSOV 

 

Je možné oprávnene sa domnievať, že jedným z faktorov, súvisiacich s uvedeným 

stavom či podmieňujúcim ho, je aj platná legislatíva Slovenskej republiky, ktorá sa IAAP 

venuje skutočne len okrajovo. Aktuálne žiadna z platných legislatívnych úprav priamo 

nekonkretizuje podmienky realizovania IAAP. Niektoré z nich však v tejto oblasti považujem 

za dôležité, hoci vymedzujú skôr chov psov, bez špecifikácie ich využitia v praxi. Ide najmä 

o tieto normy: 
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 Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v ustanoveniach ktorého
99

 je vo väzbe 

na chov a držanie psov s cieľom poskytovania služieb vo sfére IAAP významný osobitne 

§ 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníkov a držiteľov zvierat, najmä 

povinnosť zabezpečiť im ochranu a pohodu.
100

 Ďalej zákon zakazuje týranie,
101

 tiež 

používanie podnetov, predmetov alebo pomôcok vyvolávajúcich bolesť tak, že spôsobujú 

klinicky zjavné poranenie alebo preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej 

sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa. 

 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý o. i. 

vymedzuje pojmy zvláštny pes (napr. používaný horskou službou, poľovný, ovčiarsky, 

vodiaci a pod.)
102

 a nebezpečný pes.
103

 Zrejme by bolo vhodné, aby aj tento zákon 

v blízkej budúcnosti reagoval na ďalšie možnosti využitia psov (asistenčné psy, psy pre 

oblasť IAAP, signálne psy a pod.). 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 o podrobnostiach a ochrane 

spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, kde 

je dôležitý najmä § 3 (upravujúci všeobecné požiadavky na ochranu spoločenských 

zvierat) a § 4 (upravujúci špecifické požiadavky na ochranu psov). 

 Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, kde môže byť relevantný § 24 Ochrana 

poľovníctva ods. 3 a pís. d) voľný pohyb psa v poľovnom revíri, § 29 Práva a povinnosti 

člena poľovníckej stráže v ods. 1 a pís. f) o usmrtení voľne sa pohybujúceho psa (príp. aj 

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý v § 31 zakazuje na lesných pozemkoch niektoré 

činnosti, konkrétne v ods. 1 v pís. o) voľne púšťať psov). 

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktorý v § 22 oslobodzuje občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím od platenia dane za psa so špeciálnym výcvikom. 

 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý špecifikuje psa so špeciálnym 

výcvikom v § 24 a 25 ako psa vodiaceho, asistenčného a signálneho.  

 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, vymedzujúci osobné údaje, ich 

rozsah, druhy ochrany, spôsob zberu, spracovávanie, archivovanie a likvidáciu osobných 

                                                           
99

 Zákon upravuje hlavne okruhy ako veterinárne požiadavky na zdravie zvierat a na ich ochranu, veterinárne 

požiadavky na živé zvieratá v záujme ochrany zdravia ľudí, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 

osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania atď.  
100

 Pohodou zákon rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, 

ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho dobrý 

zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho 

daností a fyziologické prejavy správania. 
101

 Týranie zákon definuje ako každé konanie (okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného 

dôvodu), ktorým sa (vyberám zo zákona) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, trvalá 

alebo dlhodobá porucha správania, prekračujú sa biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieratám spôsobuje 

neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie. 
102

 Doposiaľ však psa so špeciálnym výcvikom v IAAP do tohto zoznamu nezaradil.  
103

 Ide o psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. 
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údajov, súhlas dotknutých osôb a ďalšie súvisiace podmienky, relevantné pre 

poskytovateľov IAAP, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi klientov 

a klientiek. 

 Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(Autorský zákon), ustanovenia ktorého sú významné pri publikovaní výskumných dát 

i praktických skúseností. 

 Relevantné ale môžu byť aj vybrané ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (hlavne v prepojení na ochranu osobnosti a právnu 

zodpovednosť za poskytované služby, úpravu podmienok uzatvárania a náležitostí dohôd 

medzi poskytovateľmi a prijímateľmi IAAP), Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský 

zákon) a Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorý 

upravuje trestnoprávnu zodpovednosť pri vzniku škody, právnu zodpovednosť za zviera 

a skutkové podstaty súvisiace so škodou spôsobenou zvieraťom. 

Za najvýznamnejšie legislatívne úpravy viažuce sa na IAAP však možno považovať 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenie 

vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení Nariadenia vlády SR č. 

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

Hoci pojem canisterapia sa v podmienkach Slovenskej republiky od 90-tych rokov 

minulého storočia postupne rozšíril v praxi i v teórii, do Slovenskej legislatívy bol zahrnutý až 

v roku 2008. Aktuálne pojem canisterapia nachádzame, ako v jedinej slovenskej právnej 

úprave, v Zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to v § 61, ods. 8, podľa ktorého 

„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 uvedenom 

ani v inom všeobecne záväznom dokumente ale nie sú jasne a jednoznačne špecifikované 

podmienky realizácie IAAP, vnímanej zmieneným dokumentom ako služba.  

Sociálnu službu pritom uvedený zákon v § 2 definuje ako takú odbornú, obslužnú alebo 

ďalšiu činnosť (príp. ich súbor), ktorá je zameraná na: pís. a) prevenciu vzniku nepriaznivej 

sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej 

sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
104

 b) zachovanie, obnovu alebo 

rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do 

spoločnosti, ... e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Tu vidíme priestor 

na úvahy o možnosti hľadať ukotvenie IAAP v kontexte sociálnych služieb.  

                                                           
104

 Nepriaznivou sociálnou situáciou sa rozumie ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy (Zákon č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách, § 2, ods. 2). 
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IAAP by podľa uvedeného zákona bolo možné vnímať a realizovať ako súčasť 

odborných činností (§ 16 tohto zákona), najmä sociálneho poradenstva a sociálnej 

rehabilitácie. Požiadavky kladené zákonom na poskytovateľov týchto služieb sa javia v 

európskom kontexte rozsahom porovnateľné s požiadavkami kladenými ESAAT.
105

 V § 18 sú 

definované ďalšie činnosti, ktorými je aj utváranie podmienok na vzdelávanie (ods. (1), písm. 

a), bod 5) a záujmovú činnosť (ods. (1), písm. a), bod 6). V rámci nich je akceptovateľné 

poskytovanie služieb aj formou s využitím metód AAA a AAE. Záujmovou činnosťou (podľa 

§ 18, ods. (1), písm. e) zákon rozumie kultúrnu, spoločenskú, športovú alebo rekreačnú 

činnosť zameranú na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnych služieb
106

 a v tejto 

oblasti je možné služby poskytovať aj s využitím metódy AAA.  

Takto vnímané IAAP je možné radiť do individuálneho rozvojového plánu prijímateľa 

sociálnej služby. V týchto kontextoch môžu nájsť služby IAAP široké uplatnenie aj v rozsahu 

pôsobnosti Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.  

Prílohou č. 1 Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy 

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

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

pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom 

pre predmetnú sféru považujeme za relevantnú časť 15 – Práca a sociálne veci v platovej 

triede 10. Jednotlivé činnosti podľa katalógu sú následne bližšie špecifikované v analytických 

listoch. V Analytickom liste č. 2404 je oblasť IAAZ spomínaná ako súčasť výkonu práce 

sociálneho terapeuta. Ako je tu uvedené, sociálny terapeut využíva pri vykonávaní sociálnej 

terapie „k liečebným cieľom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám, využíva 

hmatové, estetické a emocionálne zážitky, využíva rôzne formy terapií, napr. animoterapiu, 

aromaterapiu, arteterapiu, biblioterapiu, činnostnú terapiu, dramatoterapiu, kineziológiu, 

muzikoterapiu, psychomotorickú terapiu, terapiu hrou, ergoterapiu“. Analytický list tiež 

konkretizuje pracovné kvalifikačné predpoklady na výkon sociálnej terapie.
107

  

Obsahom pracovnej činnosti sociálneho terapeuta, podľa Analytického listu č. 2404, je 

„vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, deti a mladých dospelých v zariadení sociálnych 

služieb alebo v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení 

na výkon súdneho rozhodnutia“ (konkrétne ide napr. o pomoc pri zmene patologických 

socializačných procesov, nadobúdaní schopnosti adekvátnejšieho zvládania životných 

a sociálnych problémov, prevenciu vzniku, pretrvávania či opakovania sociálno-

patologických javov, aktívne pôsobenie na zmeny sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjali 

autonómia a spoločenské interakcie, pomoc pri posilňovaní schopnosti rozhodovať o sebe 

a svojom živote, pomoc pri stimulácii vývinu reči, myslenia, sociálneho vývinu, 

odstraňovanie alebo zmierňovanie porúch správania a výchovných problémov, pomoc pri 

                                                           
105

 Napr. sociálnu rehabilitáciu môže podľa § 84 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonávať 

inštruktor sociálnej rehabilitácie – sociálny pracovník, pracovníčka alebo fyzická osoba úplným stredným 

vzdelaním a absolvovaným akreditovaným vzdelávacím kurzom v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu min. 

150 hodín.  
106

 Podobne ako v zahraničnej literatúre Therapeutic Recreation alebo Recreation Therapy. 
107

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a požadovaná prax viac ako 3 roky.  
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rozvoji pozitívnych vlastností osobnosti, prevencia psychických a sociálnych patologických 

javov, pri rozvoji jemnej a hrubej motoriky, pri odstraňovaní alebo zmierňovaní psychického 

napätia a fóbií, porúch pozornosti atď., pričom sa spolupracuje s rodinou klienta a s 

odborníkmi v psychiatrii, psychológii, pedagogike, rehabilitácii, všeobecnom lekárstve atď., 

vedúc dokumentáciu o vykonávanej terapii.  

Otázkou jednako ostáva, do akej miery a či vôbec sú poskytovatelia sociálnych služieb 

oboznámení s ustanoveniami dokumentu a ako sa to reálne odráža v praktickom výkone 

poskytovaných služieb.
108

 

 

4.4 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV A ZÁVERY  

 

Opierajúc sa o rozpracovanosť problematiky v aktuálnej odbornej spisbe v našich 

podmienkach, absenciu jednotnej terminológie, jednotných štandardov praxe a vzdelávania 

v oblasti IAAP na Slovensku, nedostatočné legislatívne ukotvenie IAAP a na základe vlastnej 

výskumnej činnosti som formulovala východiskovú hypotézu, že IAAP sú v podmienkach 

Slovenskej republiky vysoko variabilné, a to vo vzťahu k charakteristikám poskytovateľov 

týchto služieb i procesuálnym i metodickým charakteristikám IAAP.  

Ako vyplýva zo zistení, IAAP sú v podmienkach Slovenskej republiky naozaj stále 

novým fenoménom. Osoby, ktoré tieto služby poskytujú, tvoria skutočne veľmi nesúrodú 

skupinu, z hľadiska demografických i profesných charakteristík. Samotné poskytované služby 

v tejto sfére sú vo svojich charakteristikách rovnako nejednotné, variabilné. Táto rôznorodosť 

vytvára špecifickú situáciu, ktorú je ale možné vnímať aj ako výzvy pre budúce smerovanie 

a ďalší vývoj.  

V prípade profesných charakteristík poskytovateľov týchto služieb som zistila, že 

činnosť realizujú prevažne dobrovoľnícky, nie ako platené zamestnanie. Osoby, ktoré 

realizujú túto prax vo svojom zamestnaní, ju nevykonávajú ako hlavnú pracovnú činnosť. 

Uvedené svedčí o vysokej motivácii pre tento prístup, ale IAAP je považovaná skôr za spôsob 

sebarealizácie, než prostriedok na zabezpečenie živobytia. Zistená skutočnosť na druhej strane 

vedie k zamysleniu nad mierou ich profesionality. Túto oblasť by mohli podporiť 

špecializované organizácie (profesné združenia, ale aj záujmové skupiny), ktoré by túto 

motiváciu podporovali a rozvíjali. Profesné združenia (ktoré na Slovensku absentujú) by 

navyše prispeli k podpore profesionality. V tom má Slovenská republika značné rezervy.
109
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 Aktuálne vstúpil do platnosti aj Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pri ktorom bude pravdepodobne možné radiť IAAP medzi špecializované alebo nadstavbové odborné činnosti 

(ich zoznam, kvalifikačné predpoklady a štandardy vzdelávania však zatiaľ vláda SR nariadením neustanovila), 

no znova v rámci sociálnej terapie. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2015. 
109

 Organizácie, ktoré sa venujú aj IAAP (najčastejšie kynologické kluby), nemajú výraznejší vplyv na to, aby si 

poskytovatelia uvedomili význam formálnych náležitostí a jednotných metodických postupov IAAP. Vzťah 

medzi členstvom a manažmentom procesu IAAP sa nepotvrdil. Je teda zrejmé, že manažment procesu IAAP 

alebo spôsob, akým respondenti a respondentky manažujú tento proces, je ovplyvnený pravdepodobne inými 

faktormi ako členstvom v organizácii. Zároveň to ale môže znamenať, že tieto organizácie nevenujú dostatočnú 
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Uvedené znova poukazuje na potrebu vzniku profesnej organizácie, ktorá by naplnila 

potrebné funkcie: formulácia štandardov, dozor nad kvalitou, poskytovanie vzdelávania, 

konzultácií a sieťovanie, spolupráca, koordinácia činnosti. Toto považujem za prioritné úlohy, 

ktoré by v súčasnosti profesná organizácia v oblasti IAAP na Slovensku mala plniť.  

V skupine tých, čo realizujú IAAP v rámci praxe vlastnej profesie, bolo pomerne 

vysoké zastúpenie sociálnych pracovníčok a špeciálnych pedagogičiek, čo vnímam ako 

podporu predpokladu o optimálnom prostredí, ktorý IAAP vytvára práve sociálna práca.  

Pomerne krátku históriu služieb IAAP v Slovenskej republike potvrdzujú aj zistené 

hodnoty dĺžky praxe opýtaných v IAAP. Vysokú mieru variability však potvrdzujú aj ďalšie 

zisťované charakteristiky. Realizácia IAAP, pokiaľ ide o dĺžku jednej intervencie, 

u opýtaných variovala, pričom v mnohých prípadoch bolo zistené prekročenie odporúčanej 

dĺžky (do 90 minút), čo môže viesť k preťaženiu psa a zvyšovať riziko neefektivity, či 

dokonca aj zranenia. Podobné boli aj výsledky v prípade rozsahu činnosti psa za týždeň (kde 

priemerná hodnota vo vzorke prevýšila odporúčaný rozsah). Mimoriadnym faktom, ktorý 

znova zdôrazňuje potrebu profesionalizácie a riadneho legislatívneho ukotvenia, je aj to, že 

v IAAP sa uplatňujú aj psy, s ktorými poskytovatelia neabsolvovali skúšky vhodnosti pre túto 

oblasť.  

Za demotivujúci faktor a bariéru procesu profesionalizácie považujem aj to, že 

respondenti a respondentky uvádzali ako zdroj financovania svojich aktivít najmä vlastné 

náklady. Pri psychickej náročnosti a bez potrebného profesného zázemia sa tak realizácia 

IAAP stáva nesmierne vyčerpávajúcou. Je preto nevyhnutné zabezpečiť profesné zázemie, 

ktoré by presadzovalo zaradenie IAAP do rozsahu činností poskytovateľov sociálnych 

služieb. 

Zistené demografické charakteristiky potvrdili predpoklad o nesúrodosti 

poskytovateľov služieb IAAP. Vekové zloženie výskumnej vzorky potvrdilo, že väčšina 

opýtaných tieto služby realizuje viac kvôli osobnému záujmu, než ako platené zamestnanie. 

Službám IAAP sa pritom venujú krátko a ide zvlášť o mladšie vekové kategórie, ktoré to 

pravdepodobne nerealizujú vo forme plného pracovného úväzku. Predpokladám, že pracovné 

a rodinné zaťaženie osôb so záväzkami im neumožňuje pokračovať v týchto službách bez 

nároku na relevantnú finančnú odmenu (v tejto súvislosti však zároveň reflektujem výzvu na 

ďalšie, hĺbkovo orientované skúmanie príčin tohto javu). Aj tu vidím možnosť legislatívneho 

ukotvenia služieb IAAP, ktoré by okrem uspokojenia osobného záujmu a sebarealizácie 

umožňovalo poskytovať tieto služby aj ako platené zamestnanie.  

Zrejmé je tiež, že IAAP vytvárajú vhodný priestor na zapojenie študentov a študentiek, 

nezamestnaných a osôb v dôchodku, keďže tieto skupiny boli len málo zastúpené, príp. 

absentovali.  

                                                                                                                                                                                     
pozornosť práve tomuto aspektu IAAP. Uvedené naznačuje úroveň profesionality samotných organizácií 

existujúcich v súčasnosti na Slovensku. Optimálne by bolo, aby pri organizácii svojich kurzov, príprave 

učebných materiálov, príručiek atď. zaradili aj tieto informácie. 
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Keďže z hľadiska vzdelania u opýtaných s vysokoškolským vzdelaním dominovali 

najmä študijné odbory pomáhajúcich profesií (sociálna práca, psychológia, špeciálna 

pedagogika, pedagogika) a kynológia, domnievam sa, že do kurikúl týchto študijných 

programov by bolo vhodné zakomponovať aj tematický okruh IAAP, minimálne z dôvodu 

rozšírenia informovanosti o ďalšej z efektívnych metód pomoci klientele.  

S nízkou profesionalitou výkonu IAAP, ako som viackrát spomínala, súvisí aj 

vzdelávanie, ktoré je, podľa môjho názoru, na Slovensku na nedostatočnej úrovni.  

Vzdelanie poskytovateľov v oblasti IAAP je variabilné, vo všeobecnosti však 

nedostatočné, čo je výsledkom minimálnych možností príslušného vzdelávania a nedostatku 

relevantných odborných materiálov. Toto vnímali ako problematické aj opýtaní. 

V podmienkach Slovenska rozhodne nie je možné hovoriť o odbornom vzdelávaní, skôr sú 

ponúkané neformálne až informálne možnosti vzdelávania (navyše, samotní respondenti 

a respondentky si často neuvedomujú význam komplexného vzdelávania, zaujímajú sa skôr o 

„praktické“ aspekty, prípadne legislatívne pozadie problematiky; širším teoretickým či 

teoreticko-metodologickým východiskám nemajú potrebu sa venovať). Úplne zarážajúca bolo 

aj to, že v IAAP takmer vôbec nie je využívaná supervízia. Ak opýtaní uviedli, že supevíziu 

absolvovali, išlo skôr o spôsoby, pri ktorých je označenie „supervízia“ otázne (realizovali ju 

kolega či kolegyňa zo sféry kynológie a podobne). Aj tu vidieť obrovskú príležitosť hľadania 

miesta IAAP v priestore sociálnych služieb alebo sociálnej terapie (podľa Zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách, príp. podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele), ktoré v štandardoch kvality priamo vyžadujú odborné vzdelávanie 

a odborne realizovanú supervíziu (o potrebe, či skôr nevyhnutnosti v pomáhajúcich profesiách 

nie je nutné sa ani zmieňovať).  

Znova, hoci sa opakujem, zdôrazňujem potrebu profesionalizácie IAAP ako profylaxiu 

možných rizík a ohrození, ale rovnako i ako zdroja rastu kvality a efektivity týchto služieb.  

Výrazne prekvapujúca je nesúrodosť procesuálnych charakteristík IAAP. Vo 

výskumnej vzorke respondenti a respondentky nejednotne formálne definujú poskytované 

služby a aj proces manažmentu IAAP vykazoval vysokú variabilitu. Pomerne veľká skupina 

opýtaných neuzatvára dohody o poskytovaní služieb, čo môže nasvedčovať o nízkom 

legislatívnom povedomí, neuvedomujúc si riziká súvisiace s realizáciou služieb, ako aj 

o nedostatočnom vzdelaní v tejto oblasti. To zároveň potvrdzuje úroveň profesionality týchto 

služieb v podmienkach Slovenskej republiky.  

Rovnako boli zarážajúce aj charakteristiky manažmentu procesu IAAP, kde som zistila 

alarmujúce údaje, najmä vo väzbe na formulovanie konkrétnych cieľov a ich konečné 

hodnotenie. Aj v rovine spolupráce pri formulovaní cieľov a konečnom vyhodnocovaní 

efektov IAAP bolo prekvapivé zistenie, že v starostlivosti o klientelu sú často 

spolupracujúcimi osobami nie odborníci, u ktorých je klient v starostlivosti, ale kolegovia 

a kolegyne z odboru kynológie (u nich je možné predpokladať skúsenosti, avšak vek, záujem 

o kynológiu či dĺžku praxe v IAAP nie je možné považovať za indikátory relevantnej 

erudície).  
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Nepotvrdil sa vzťah medzi dĺžkou praxe poskytovateľov IAAP a formálnym 

zadefinovaním poskytovanej služby. Z toho vyplýva, že s rastúcou dĺžkou praxe v IAAP 

nedochádza u respondentov a respondentiek k zmene názoru na to, či je potrebné formálne 

zadefinovať vzťah. Bez ohľadu na to, ako dlho poskytovatelia pracujú na poli IAAP, realizujú 

služby bez inštitucionálnej podpory nejakou organizáciou, ktorá by zabezpečovala štandardy, 

vzdelávanie a supervíziu. Preto s prípadnými problémami bojujú samostatne, nanajvýš si 

poskytujú vzájomnú podporu.  

Potvrdil sa však vzťah medzi vekom poskytovateľov a formálnym zadefinovaním 

poskytovanej služby. Považujem za zneisťujúce, že vplyv na formálne zadefinovanie 

poskytovanej IAAP služby nemajú odborné charakteristiky, ale vek poskytovateľov. Je 

zrejmé, že s narastajúcimi životnými skúsenosťami sa prehlbuje aj zmysel pre zodpovednosť, 

no nazdávam sa, že to nie je dostačujúca „kompetencia“ na výkon IAAP. Môže to súvisieť aj 

s tým, že respondenti a respondentky z vyšších vekových kategórií majú viac životných 

skúseností, pokiaľ ide o pracovnoprávne vzťahy. Vzhľadom na vekové zloženie vzorky 

a skutočnosť, že s vekom sa zlepšujú „kompetencie“, je nevyhnutné začať proces 

skvalitňovania IAAP na Slovensku vzdelávaním. To by sa prípadne mohlo realizovať aj 

v medziach ponuky už existujúcich kurikúl v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich 

profesiách, ale aj v študijných odboroch kynológia a vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii.  

Toto zistenie je možné vnímať aj ako výzvu pre sociálnu prácu, pretože jediná 

legislatívna úprava Slovenskej republiky, ktorá akýmkoľvek spôsobom zmieňuje IAAP, je 

práve Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Vytvára sa tak príležitosť na aktívny 

vstup odborníkov a odborníčok v sociálnej práci do procesu profesionalizácie služieb IAAP. 

Predovšetkým na poli vzdelávania, ale aj podporne, v procese konštituovania inštitúcií. Podľa 

Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách k procedurálnym podmienkam kvality 

poskytovanej služby patrí aj určenie pravidiel na výkon supervízie u poskytovateľa. Bez 

supervízie nie je možné zabezpečiť proces skvalitňovania služieb IAAP, prípadne to, aby bolo 

možné služby IAAP službami vôbec nazvať.  

Potvrdil sa tiež vzťah medzi dĺžkou praxe vo sfére IAAP a manažmentom procesu.
110

 

Z uvedeného môže vyplývať, že respondenti a respondentky čoraz viac cítia potrebu určitým 

spôsobom formalizovať (alebo sami pre seba manažovať) proces IAAP. Rovnako sa natíska 

úvaha, že aj do procesu vzdelávania v IAAP by bolo vhodné zaradiť problematiku 

manažovania tohto procesu, od zadefinovania cieľov až po vyhodnocovanie konečných 

efektov služieb. Nepotvrdil sa však vzťah medzi manažmentom procesu IAAP a vekom 

respondentov a respondentiek, čo podčiarkuje úvahy, že vek, ktorý pozitívne ovplyvňuje 

kvalitu poskytovanej práce, sa naozaj prejavuje iba v životných skúsenostiach, a nie v 

odborných zručnostiach. 
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 Potvrdil sa vzťah medzi dĺžkou praxe a: formou formulovania cieľov (r = 0,535 na hladine významnosti p < 

0,01), formou vypracovania plánov aktivít (r = 0,433 na hladine významnosti p < 0,01), formou priebežného 

vyhodnocovania IAAP (r = 0,373 na hladine významnosti p < 0,05) i formou vyhodnocovania konečných 

efektov (r = 0,59 na hladine významnosti p < 0,01).   
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Prípadná profesná inštitúcia by mohla členom a členkám poskytovať poradenstvo. Aj 

v tejto súvislosti môže byť sociálna práca inšpiráciou. Ako východisko pre proces tvorby 

profesionálneho manažovania procesu IAAP je možné využiť štandardy kvality sociálnych 

služieb podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

Služby v oblasti IAAP sú poskytované osobitne dvom cieľovým skupinám z hľadiska 

veku: deťom a dospelým osobám. Najslabšie sú zastúpené skupiny seniorov a mládeže (tá sa 

ukázala len ako „doplnková“). Výsledky môjho výskumu teda len čiastočne potvrdzujú 

zahraničné zistenia, podľa ktorých sú IAAP najefektívnejšie a najčastejšie uplatňované najmä 

vo vekových kategóriách detí a starších osôb. Obrovský rozdiel vo frekvencii a intenzite 

poskytovania týchto služieb jednotlivým skupinám (zastúpenie vo vzťahu k starším osobám 

bolo nepomerne nižšie, takmer až absentujúce) jednoznačne upozorňuje na výzvu hľadať 

možnosti uplatnenia, ale aj motivácie vo vzťahu k seniorskej klientele, ako vyplýva 

z aktuálnych demografických trendov rastu populácie starších osôb.    

Z hľadiska iných charakteristík cieľovej skupiny môžem konštatovať, že IAAP sú 

realizované hlavne pre klientelu s kombinovaným postihnutím, ale aj s poruchami učenia, 

poruchami správania, ba aj pre zdravú populáciu, čo v zásade korešponduje so zisteniami o 

zariadeniach v sociálnej, zdravotnej a školskej sfére, v ktorých sú IAAP realizované. Tu 

prevažovali zariadenia sociálnych služieb (domovy sociálnych služieb) a školské zariadenia 

(školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). 

Zistenia o metodických charakteristikách služieb ATAP vedú k zamysleniu sa nad 

príležitosťami, ktoré ponúka Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo väzbe 

na možnosti legislatívneho ukotvenia služieb ATAP v zmysle zaradenia medzi odborné 

činnosti (podľa § 16) či ďalšie činnosti (podľa § 18).  

Keďže ako pomerne časté sa ukazuje využívanie metódy AAT (Animal Assisted 

Therapy), považujem za dôležité venovať zvýšenú pozornosť tomuto údaju. Až 28,56 % 

opýtaných, podľa svojich výpovedí, realizuje výhradne terapeutické intervencie (metódu 

AAT). Avšak po konfrontácii s jednotlivými znakmi tejto metódy (písomne vypracované 

ciele, plány aktivít jednotlivých intervencií, priebežné i záverečné vyhodnotenie efektov 

IAAP) ide v skutočnosti len o 9,52 % zo všetkých opýtaných.  

Zaujalo ma tiež, že metóda AACR (Animal Assisted Crisis Response) nie je na 

Slovensku využívaná, pričom v pomáhajúcich profesiách sa pre túto metódu vytvárajú široké 

možnosti. Týka sa to obetí tráum, kríz i hromadných nešťastí, kde prístupy s asistenciou psov 

môžu byť efektívne využívané najmä pri pomoci obeti nadviazať znova vzťah s realitou 

(grounding) a so sebou (centering), ako základné východisko ďalšej účinnej pomoci.  

Závažné však bolo zistenie, že existujú aj poskytovatelia IAAP, ktorí nepoznajú 

dostatočne základné charakteristiky jednotlivých metód. Išlo pritom o osoby, ktoré 

neabsolvovali vzdelávanie v IAAP ani skúšky vhodnosti a zároveň nevyužívajú supervíziu. 

Pritom poskytujú služby, ktoré nevyhnutne musíme vnímať ako rizikové a náročné. Teda 

v prevažnej väčšine je v našich podmienkach využívaná predovšetkým metóda AAA a je 

zarážajúce, že v pomáhajúcich profesiách poskytujú služby aj osoby, ktoré v podstate nevedia 

zadefinovať vlastnú prácu.  
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Ako vyplýva z platnej legislatívy Slovenskej republiky, IAAP je vnímaná ako sociálna 

služba, príp. ako činnosť sociálneho terapeuta či terapeutky. Rovnako, ako ukázali výsledky, 

služby v tejto sfére najčastejšie poskytujú absolventi a absolventky študijného odboru sociálna 

práca a IAAP sú taktiež najčastejšie využívané v zariadeniach sociálnych služieb. Nadväzujúc 

na vyššie uvedené, ale aj na štúdium odbornej literatúry a vlastné skúsenosti, budem IAAP 

(no hlavne metódu AAT) vnímať ako špecifický prístup v sociálnej práci, obzvlášť sociálnej 

terapii.  

Táto môže byť realizovaná napr. v špecializovaných poradniach pre špecifickú klientelu 

(podľa § 19 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), ale aj v iných terapeutických 

i momoterapeutických prostrediach. Práve sociálna terapia vytvára optimálny priestor a 

vhodnú príležitosť na uplatnenie mechanizmov pôsobenia IAAP, ako boli opísané skôr. Moje 

úvahy potvrdzujú aj zistenia, podľa ktorých najčastejšími skupinami cieľov, ktoré si 

poskytovatelia pre IAAP formulujú, sú práve rozvoj sociálnych zručností a motivácia 

klientely k aktívnej účasti v ich liečebnom procese. 

 


