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ZÁVER 

 

Intervencie a aktivity s asistenciou psov (alebo canisterapia?) sa stávajú jedným 

z početne využívaných inovatívnych prístupov v komplexnej starostlivosti o variabilnú 

klientelu, ako v zahraničí, tak i u nás. Tu je jej história pomerne krátka, no aj napriek tomu sa 

rapídne rozvíja, rozširujú sa možnosti jej využívania, narastá počet tých, ktorí sa o tieto 

činnosti zaujímajú vo vlastnej vedecko-výskumnej činnosti alebo ju realizujú v praxi (u nás 

však len zriedka v kombinácii).  

Vzhľadom na potrebu medziodborového prístupu vo vedecko-výskumnej a edukačnej 

činnosti, ale i praktickej realizácie IAAP, možnostiam a obmedzeniam IAAP v súvislosti 

s variabilitou klientely, poslaniu, zameraniu a potenciálnym efektom IAAP sa javí teoreticko-

metodologická báza sociálnej práce ako optimálne východisko ďalšieho vývinu. Práve v nej je 

zjavný potenciál formulovania základných teórií i implementáciu v praxi. Humanisticky 

orientovaná sociálna práca v rôznych teoretických prístupoch vytvára široký priestor na 

uplatnenie IAAP (v súlade so sociálne-ekologickými prístupmi). Sociálni pracovníci 

a pracovníčky, predovšetkým v socioterapii, tak vystupujú ako nenahraditeľná súčasť 

odborného tímu v procese komplexnej starostlivosti o klientelu a na základe špecifickej, 

holisticky zameranej pregraduálnej prípravy a širokého profilu uplatnenia v praxi disponujú 

relevantným systémom vedomostí i zručností potrebných na porozumenie ľudskému 

správaniu aj v širších sociálnych kontextoch, teda môžu tento nový prístup s využitím 

humánno-animálnych interakcií efektívne využívať. 

Cieľom vedeckej monografie bolo analyzovať teoretické a terminologické otázky 

intervencií a aktivít s asistenciou psov (canisterapie), identifikovať a popísať ich hlavné 

charakteristiky v Slovenskej republike s dôrazom na možnosti využitia v sociálnej práci, 

obzvlášť v rámci socioterapie. Mojím zámerom bolo tiež upozorniť na vybrané parciálne 

otázky problematiky, pričom som sa sústredila najmä na tie, ktoré vnímam v odborných 

prácach z predmetnej oblasti v našich podmienkach ako málo reflektované, príp. absentujúce. 

Len málo teoretikov a teoretičiek, ale rovnako aj poskytovateľov týchto služieb vo svojej 

činnosti zohľadňuje medzinárodné kontexty a aktuálne trendy a tiež, domnievam sa, 

prezentuje reálny a erudovaný postoj k možnostiam i limitom tohto prístupu, ktorý osobne 

vnímam ako podporný či doplnkový.  

Rovnako som uviedla viacero kritických poznatkov, ku ktorým som dospela teoretickou 

analýzou i empirickým skúmaním stavu v podmienkach Slovenskej republiky. Rôznorodosť 

realizácie IAAP u nás vytvára špecifickú situáciu (v teórii ani praxi nie je implementovaná 

jednotná terminológia, nedostatočné sú vzdelávanie a supervízia v IAAP – druhá v podstate 

úplne absentuje –, v praxi realizujú IAAP aj osoby a psy bez špecifickej prípravy a overenia 

spôsobilosti, absentuje relevantná odborná spisba, metodické a procesuálne charakteristiky 

IAAP sú rôznorodé), ktorú je ale možné považovať aj za výzvy pre budúce smerovanie. Ako 

jednu z príčin aktuálneho stavu je možné vnímať nedostatočné legislatívne vymedzenie, ktoré 

upravuje podmienky realizácie IAAP skôr okrajovo, než by ich jasne konkretizovalo. Takto sa 

v podstate otvára možnosť výkonu potenciálne rizikovej činnosti, bez riadneho odborného, 
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legislatívneho i etického zázemia. Preto považujem za dôležité zdôrazniť potrebu 

profesionalizácie IAAP ako profylaxie možných rizík a ohrození, no rovnako i ako zdroja 

rastu kvality a efektivity týchto služieb. 

Aj napriek viacerým nepriaznivým faktorom, ako som ich opísala, je možné sa v praxi 

stretnúť s pozitívnym prijímaním týchto služieb a vysokým dopytom po nich. Inovatívnosť, 

flexibilita, dôraz na kreatívny prístup, variabilita v možnostiach uplatnenia, finančná 

nenáročnosť a ďalšie silné stránky IAAP pozitívne ovplyvňujú ich prudký rozmach. 

Rozširovaním záujmu odbornej i laickej verejnosti sa postupne formuje priestor na tvorbu 

teoreticko-metodologickej bázy, ktorá by umožnila efektívnejšiu orientáciu v teoretických 

východiskách, zodpovednú prípravu praktickej realizácie, ale najmä účinnú implementáciu do 

komplexnej starostlivosti o klientelu, a to tak v spojitosti s výskumnou činnosťou 

v reflektovanej téme, ako aj so vzdelávaním a praxou, kde sa otvárajú nové možnosti.  

Okrem teoretických poznatkov a empirických zistení ponúkam tiež niekoľko 

odporúčaní alebo inšpirácií, využiteľných priamo v praxi pri realizácii IAAP, pričom 

pozornosť som sústredila hlavne na metódu AAT v kontexte socioterapie. 

Som si vedomá, že v predchádzajúcom texte predkladám pomerne kritický pohľad na 

danú problematiku. Mojou snahou však bolo tiež stimulovať záujem o túto sféru, osobitne jej 

vybrané otázky, a motivovať k vytváraniu platformy pre hlbšiu analýzu, ktorá je možná len na 

základe vzájomnej komunikácie a spoločného hľadania optimálnych riešení, reálne 

odrážajúcich možnosti i obmedzenia tohto prístupu. Práve diskusiu o základných problémoch 

danej oblasti považujem za jednu z primárnych úloh, pred ktorou aktuálne v našich 

podmienkach stojí, pretože o. i. odráža i súčasnú praxeologickú sféru. Dodávam, že praktická 

realizácia IAAP sa v našich podmienkach rozvíja až dramatickým spôsobom, a preto 

považujem za podstatné zdôrazniť, že progres smerom k vyššej kvalite nie je možný bez 

seriózneho prístupu k teoreticko-metodologickým východiskám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


