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Výskum i praktická realizácia intervencií a aktivít s asistenciou psov, známych prevažne 

pod označením canisterapia, má v podmienkach Slovenskej republiky krátku históriu. Aj 

napriek tomu sa za posledných niekoľko desaťročí táto oblasť vyvíjala a vyvíja pomerne 

dramaticky, a to aj pod vplyvom rozšírenia chovu spoločenských zvierat, najmä psov 

v domácnostiach, politických diskusií týkajúcich sa chovu psov (aj plemien označovaných 

ako bojové) a medializácie úrazov spôsobených psami (aj považovanými za spôsobilé 

na využívanie v liečbe ľudí).  

Práve relatívna „novosť“ fenoménu canisterapie v našich podmienkach súvisí s jej 

aktuálnymi charakteristikami. Od 90-tych rokov minulého storočia sa rozšíril praktický výkon 

takýchto služieb, výskum a vzdelávanie však za praxou zaostávajú. Teória a prax by mali mať 

recipročne obohacujúci vzťah. Hoci zahraničná odborná spisba dostatočne argumentovala 

potenciál i obmedzenia a riziká vo využívaní intervencií s asistenciou zvierat, poskytovatelia 

týchto služieb u nás ich reflektujú len málo. Orientujú sa skôr praxeologicky, čo má priamy 

vplyv na proces profesionalizácie týchto služieb. V našich podmienkach nemožno 

konštatovať terminologickú, procesuálnu či metodickú jednotnosť, jasné legislatívne 

a kvalifikačné podmienky výkonu, ani konkretizáciu ďalších relevantných požiadaviek. Aj 

napriek tomu je v súčasnosti tento prístup u nás rozšírený. Vďaka relatívnej dostupnosti 

a významným potenciálnym efektom sa výrazne zvyšuje záujem o tieto služby tak na strane 

poskytovateľov, ako aj na strane objednávateľov. Keďže ide o aktivity zahŕňajúce humánno-

animálne interakcie, je rozhodne nevyhnutné vnímať túto oblasť ako potenciálne rizikovú.  

Aká je teda situácia v tejto sfére na Slovensku a aké je miesto tohto prístupu v poli 

sociánej práce? To je otázka, na ktorú som sa pokúsila v monografii nájsť odpoveď. 

Východiskom bola nielen analýza dostupných zdrojov, ale i realizovaný empirický výskum. 

Ako vyplynulo zo zistení, optimálne prostredie na ďalší vývoj a profesionalizáciu intervencií 

a aktivít s asistenciou psov vytvára u nás sociálna práca a práve z uvedeného dôvodu som sa 

zamerala na možnosti uplatnenia týchto služieb v jej priestore.  

Zároveň, v snahe zachytiť základné východiská terapeutických intervencií s asistenciou 

zvierat, ma zaujímali aj širšie kontexty problematiky. Do textu monografie som sa preto 

rozhodla zakomponovať aj tie aspekty, ktorým sa súčasné, predovšetkým slovenské odborné 

zdroje venujú len okrajovo, príp. rozpracovanie ktorých u nás v podstate absentuje. Tu som 

považovala za dôležité upozorniť na medzinárodné trendy vo výskume humánno-animálnych 

interakcií a špecificky intervencií a aktivít s asistenciou zvierat, ktoré vnímam ako významné 

stimuly pre proces profesionalizácie tejto sféry aj u nás, a teoretické východiská humánno-

animálnych interakcií a ich potenciálu zvyšovať kvalitu života ľudí. Podľa mňa je totiž bez 

ich reflexie akákoľvek terapeutická snaha málo účinná.  

Monografia vznikala počas niekoľkých rokov a s podporou viacerých osôb, ktoré si 

hlboko vážim kvôli odborným, ale hlavne osobným dôvodom. V prvom rade chcem 

poďakovať svojim najbližším – Helene, Lenke, Patrikovi a Milke – za ich nesmiernu 

trpezlivosť a neustálu podporu. Úprimná vďaka patrí tiež recenzentkám a, dovolím si napísať, 

aj priateľkám – prof. PhDr. Beáte Balogovej, PhD., doc. Mgr. Monike Bosej, PhD. a Mgr. 

Jaroslave Eisertovej – Bickovej, PhD., za ich osobnú zaangažovanosť, vedenie, cenné 

pripomienky i neustálu motiváciu. Vďaku si zaslúžia aj respondentky a respondenti výskumu, 

ktorí boli ochotní participovať na výskume na základe presvedčenia o jeho význame pre ďalší 

vývoj v skúmanej oblasti u nás. A napokon, veľkú vďaku si rozhodne zaslúži prvý 

stafordšírsky bulteriér v canisterapii u nás – Goša. Stretnutia s ňou boli pre mnohých 

nesmierne povzbudivé a poučné.        

 

         Denisa Šoltésová


