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RESUMÉ 

 

V teórii i praxi sa oblasť humánno-animálnych vzťahov v súvislosti zo zdravím 

a kvalitou života ľudí radikálne rozvíja najmä od 60-tych rokov minulého storočia. 

V odbornej literatúre sa často stretávame s názorom, že začiatky skutočného vedeckého 

záujmu o humánno-animálne vzťahy a ich efekty vo vzťahu ku kvalite života ľudí i zvierat sa 

datujú do obdobia publikačnej činnosti Levinsona (60-te roky 20. storočia), osobitne jeho 

príspevku The Dog as a Co-Therapist, publikovaného v roku 1962 v časopise Mental 

Hygiene. Avšak už skôr publikované príspevky sa zaoberali pozitívnymi efektmi a 

terapeutickou hodnotou humánno-animálnych interakcií. Bossard (1944, 1950, in: Fine 2000) 

diskutoval o dôležitej role, ktorú môžu spoločenské zvieratá zohrať v živote rodiny a vo 

vzťahu k duševnému zdraviu jej členov a členiek s dôrazom na vývin osobnosti detí. Neskôr 

Levinson, vychádzajúc z týchto myšlienok, aplikoval zistenia do terapeutického prostredia 

(Cusack 1988; Salotto 2001 a i.). Aj napriek počiatočnému skepticizmu odborníkov a 

odborníčok predovšetkým z oblasti medicíny sa v neskoršom období (hlavne od 80-tych 

rokov 20. storočia) pole intervencií a aktivít s asistenciou zvierat v celosvetovom kontexte 

rapídne rozvíja.  

Aj napriek relatívne krátkej histórii intervencií a aktivít s asistenciou zvierat (u nás 

známej ako zooterapia, príp. animoterapia) v súčasnosti disponujeme množstvom 

relevantných zistení sociologického, psychologického, pedagogického, antropologického, 

medicínskeho a i. výskumu, ktoré dokazujú význam humánno-animálnych interakcií v zdraví 

a kvalite života ľudí. Odborníci a odborníčky z mnohých vedných disciplín (medicína, 

špeciálna a liečebná pedagogika, psychológia, veterinárna medicína, sociológia, etológia, 

sociálna práca atď.) sa dnes zhodujú v názore, že blízky kontakt ľudí so zvieratami je 

sprevádzaný priaznivými emocionálnymi, fyziologickými, psychologickými a sociálno-

psychologickými efektmi, ktoré pozitívne ovplyvňujú celkové zdravie, psychický a sociálny 

stav a v konečnom dôsledku celkovú kvalitu života ľudí.  

Okrem samotných efektov humánno-animálnych interakcií na zdravie a kvalitu života 

ľudí, a to tak fyziologických, ako aj psychologických a psychosociálnych, púta zvýšený 

záujem vedcov a vedkýň vysvetlenie mechanizmov, ktoré tieto pozitívne zmeny spôsobujú. 

V súčasnosti je známych viacero teórií humánno-animálnych intervencií, pričom v súvise s 

intervenciami a aktivitami s asistenciou zvierat sú priorizované najmä tri z nich: teória 

pripútania (J. Bowlby), teória biofílie (E. O. Wilson) a teória sociálnej opory vo svojich 

jednotlivých aktuálnych modeloch. Spolu s teóriu potreby pozornosti, resp. „attentionis 

egens“ (J. Odendaal) vytvárajú relevantnú bázu na porozumenie vplyvu, účinkom vzťahov 

ľudí k zvieratám na kvalitu života a zdravie ľudí. Vo väzbe na ich prieniky a vzájomnú 

komplementaritu predstavujú optimálnu bázu pochopenia skúmanej témy, najmä v úzkom 

zameraní na terapeutické aplikácie v praxi.  

Intervencie a aktivity s asistenciou zvierat, ako špecifická aplikačná sféra humánno-

animálnych intervencií, sa postupne stávajú súčasťou komplexnej starostlivosti 
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a terapeutického pôsobenia na variabilnú klientelu. K rozvoju v tejto sfére prispeli nielen 

konkrétni jednotlivci svojou vedecko-výskumnou činnosťou, ale aj mnohé organizácie, 

ktorých predmet činnosti, poslanie a úlohy sa viazali a viažu na sféru humánno-animálnych 

interakcií a zvlášť aplikačnej oblasti – intervencií a aktivít s asistenciou zvierat. Postupne, od 

19. storočia, ich vzniklo viacero; niektoré z nich realizujú svoju činnosť dodnes. Za jednu z 

najvýznamnejších z medzinárodného hľadiska je aktuálne možné považovať International 

Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) ako zastrešujúcu 

organizáciu obzvlášť pre vedu a výskum. Okrem iného, významnou činnosťou asociácie je 

organizovanie pravidelných medzinárodných konferencií, ktorých prínosom sú aj odporúčania 

pre vlády jednotlivých krajín, spracované v podobe deklarácií. Tieto, reflektujúc aktuálne 

vedecko-výskumné zistenia, formulujú východiskové princípy a odporúčania tak pre vedu 

a výskum, ako aj vzdelávanie a prax v oblasti humánno-animálnych interakcií a najmä 

intervencií a aktivít s asistenciou zvierat. Aktuálne je za významný možné považovať 

dokument publikovaný pracovnou skupinou IAHAIO v roku 2013, IAHAIO White Paper: The 

IAHAIO Definitions for Animal Assisted Intervention and Animal Assisted Activity and 

Guidelines for the Wellness of Animals Involved. Aj napriek tomu, že Slovenská republika 

nemá v tejto asociácii zastúpenie, činnosť a výsledky asociácie môžu a rozhodne by aj mali 

výrazne ovplyvňovať vývoj na poli intervencií a aktivít s asistenciou zvierat, predovšetkým 

psov (canisterapia), aj u nás.  

Variabilita a široké možnosti uplatnenia sú, podľa mňa, jednou z kľúčových 

charakteristík profesie sociálnej práce, ktorú vnímam ako optimálne prostredie na uplatnenie 

intervencií s asistenciou zvierat, hlavne v oblasti socioterapie. V súčasnosti majú intervencie a 

aktivity s asistenciou zvierat (zooterapia) svoje pevné miesto medzi podpornými 

(komplementárnymi, alternatívnymi) terapeutickými metódami a často sa stávajú významnou 

súčasťou komplexného terapeutického pôsobenia na klientelu v ambulantnej i rezidentnej 

starostlivosti.  

Sociálna práca na Slovensku, ako teoretická vedná disciplína a praktická činnosť, 

v súčasnosti stále hľadá svoju identitu, rozvíja sa a nachádza svoje nezastupiteľné miesto, 

popri iných pomáhajúcich profesiách, v procese pomoci a starostlivosti o ľudí. Medzi jej 

hlavné úlohy patrí aj príprava profesionálov a profesionálok v súlade s holistickou 

paradigmou, reflektujúc etnické, kultúrne, rasové, genderové a iné formy rôznosti, pričom 

práve od sociálnych pracovníkov a pracovníčok sa očakáva, že budú vedieť rozpoznať rôzne 

dimenzie životnej situácie klientov a klientiek (ekonomické, zdravotné, sociálne, psychické, 

právne, pedagogické, etické a ďalšie, ako rôznorodé faktory sociálneho fungovania klienta) 

a až následne erudovane zvážia a navrhnú optimálne postupy práce. Predmetom sociálnej 

práce je pritom široké spektrum problémov, ktoré rieši uplatňovaním rôznych prístupov 

a metód.  

Práve v moderných metódach a v rôznych formách sociálnej práce môže nájsť široká 

paleta využitia intervencií a aktivít s asistenciou zvierat široké pole pôsobnosti, čoho dôkazom 

je aj rozsiahla publikačná činnosť odborníkov a odborníčok v európskom i mimoeurópskom 

prostredí. Vo vzťahu k úzkemu zameraniu monografie na terapeutické možnosti využitia 

intervencií a aktivít s asistenciou psov je dôležité diskutovať príležitosti sociálnych 
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pracovníkov a pracovníčok na tomto poli. V kontexte medziodborovej spolupráce, v rámci 

interdisciplinárneho, multidisciplinárneho, transdisciplinárneho a na príjemcu služby 

centrovaného prístupu, a opierajúc sa o platnú slovenskú legislatívu, ponúka tento priestor 

inšpiráciu najmä pre socioterapiu, kde nachádzajú intervencie a aktivity s asistenciou psov 

efektívne využitie. 

Zámerom vedeckej monografie je nielen priblížiť a upozorniť na vybrané aspekty 

intervencií a aktivít s asistenciou psov, ktoré sa v publikáciách v predmetnej téme objavujú 

len zriedka, príp. sú spracované okrajovo. Špecifickú pozornosť venuje charakteristike 

situácie v skúmanej oblasti na Slovensku, ako výsledku kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. 

Predmetom opisu sú pritom vybrané charakteristiky intervencií a aktivít s asistenciou psov 

u nás, prezentujúc príležitosti i riziká v tejto sfére v teórii i praxi. Výskum bol orientovaný na 

demografické a profesné charakteristiky poskytovateľov intervencií a aktivít s asistenciou 

psov (tu so zvláštnou pozornosťou zameranou na spôsob poskytovania týchto služieb, 

vzdelanie, supervíziu a prax v danej oblasti), metodické (využívané formy a metódy) 

a procesuálne (forma zadefinovania vzťahu medzi poskytovateľom a klientom, resp. 

klientkou, a manažment procesu) charakteristiky, ako i cieľové skupiny intervencií a aktivít 

s asistenciou psov a zariadenia, v ktorých sú realizované.  

Rozvoj intervencií a aktivít s asistenciou psov (canisterapie) v podmienkach Slovenskej 

republiky bol a stále je vo významnej miere ovplyvňovaný situáciou v Českej republike. Prvé 

zmienky o využití aktivít a terapie s asistenciou psov v Českej republike sa objavili už po 

roku 1989 a Slovenská republika nadviazala na skúsenosti českých kolegov a kolegýň už od 

90-tych rokov 20. storočia, keď sa intervencie a aktivity s asistenciou psov začali realizovať aj 

u nás.  

Napriek pomerne krátkej histórii je možné konštatovať, že v súčasnosti je u nás tento 

druh podpornej terapeutickej metódy rozšírený. Vďaka relatívnej dostupnosti a významným 

potenciálnym efektom sa výrazne zvyšuje záujem o tieto služby tak na strane poskytovateľov, 

ako aj na strane objednávateľov a objednávateliek, kde ide predovšetkým o zariadenia v 

sociálnej, vzdelávacej a zdravotníckej sfére. Je potrebné zdôrazniť, že teoretické zázemie 

i praktická realizácia týchto služieb sa v posledných rokoch v Slovenskej republike vyvíja 

dramaticky. Tento progres so sebou prináša mnoho pozitívnych trendov, ale zároveň sa 

odkrývajú slabiny až riziká.  

Doposiaľ u nás nebola vypracovaná a v teórii i praxi implementovaná jednotná 

terminológia, poskytovatelia sa pri snahe o vzdelávanie stretávajú s absolútnym nedostatkom 

relevantnej literatúry, neexistuje komplexný zoznam poskytovateľov týchto služieb, 

legislatívne sú podmienky výkonu nedostatočne vymedzené, v praxi sa stretávame 

s množstvom rôznorodých, nejednotných metodických postupov. Keďže ide o služby 

s asistenciou zvierat, rozhodne je potrebné túto oblasť považovať za vysoko rizikovú. 

V podmienkach Slovenskej republiky má, ako je zrejmé, skúmaná sféra pomerne krátku 

históriu. Intervenciami a aktivitami s asistenciou zvierat sa zaoberá niekoľko skupín 

i jednotlivcov, tí však väčšinu svojej pozornosti venujú praktickej realizácii, a to aj na úkor 

systematizácie poznatkov, vedeckého výskumu a publikačnej činnosti. Aj toto môžu byť 
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dôvody, pre ktoré v Slovenskej republike dodnes neboli vypracované základné štandardy 

praxe a vzdelávania v tejto oblasti, ktoré by, podobne ako v zahraničí, upravovali minimálne 

požiadavky nevyhnutné na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb; v praxi stále nie je 

implementovaný systém právomocí v udeľovaní povolení a certifikátov, založený na 

rovnakých východiskách a princípoch, a požiadavky kladené na výskum v tejto sfére sú 

minimálne. 

Pre praktický výkon intervencií a aktivít s asistenciou psov a dosahovanie konkrétnych, 

žiaducich efektov je podstatná odborná erudícia poskytovateľov týchto služieb. Praktickej 

realizácii by mala predchádzať dostatočná teoretická príprava, reflektujúca relevantné 

vedecké argumenty. Pre potreby vedeckého výskumu a rozvoja danej oblasti v podmienkach 

Slovenskej republiky je preto dôležité venovať sa sumarizácii a systematizácii poznatkov 

z danej sféry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


