
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MEDZINÁRODNÁ 
SPOLUPRÁCA 
 
Zatiaľ čo terapiu za asistencie 
zvierat prijalo množstvo iných 
európskych krajín, v našej 
práci v rokoch 2021-2022 sme 
sa zamerali na Poľsko, jednu 
z jej priekopníckych krajín. 
 
Cieľom bolo popísať a 
pochopiť vývoj sektora 
starostlivosti prostredníctvom 
intervencií s asistenciou 
zvierat Animal Assisted 
Therapy (AAT) v Poľsku a 
prispieť do diskusie o tom, 
ako podporiť zmeny v tejto 
oblasti na Slovensku. 
 

NAŠE VZDELÁVANIE BOLO VYTVORENÉ PODĽA SMERNÍC ESAAT (European 
Society for Animal Assisted Therapy - inštitúcia združujúca organizácie v terapiách so 
psami, pracujúce s najnovšími metódami, ktorých kvalita práce vyniká nad ostatnými). 
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DOLOR SONSECTETUR ADIPIS PITRORIS NUKTRSLQUIP XAMM REPUM 

COLOR ONSEP EDRRPISCN WITRA SED DTST EMPOR INIETUIS NOSIATIONOR 

PSUM DCONSD APISNG LABOIS NISI UTYHN TLIQUIP EXA CORPSU 

MDOLOR SIT ARETUR ADIPISTNG LSPED DRIR INCIDIDUNT UIT BOIAG ALRUA 

UETIM ATDM RRPISCN WITRA SED DTST EMPOR INIETUIS. 

PSYCHIATRICKÁ 

LIEČEBŇA NÁŠ 

DLHODOBÝ PROJEKT 

CANISTERAPIE 

V rámci intervencií s asistenciou psa – canisterapií sme boli súčasťou výskumu – 
Empirickej štúdie pod názvom „Canisterapia ako možný doplnok šťandardnej liečby 
psychiatrických pacientov – empirické preverenie“.  
Štúdia bola robená  v psychiatrickej liečebni v Trebišove a publikovaná v odbornom 
časopise Psychiatria pre prax 3/2022. 
 

 

Dôležitosť väzieb medzi ľuďmi a 
zvieratami bola zdokumentovaná počas 
histórie, naprieč kultúrami a v 
nedávnych výskumoch.  
Vzťahy so zvieratami však boli v oblasti 
duševného zdravia podceňované a 
dokonca patologizované.  
 

 
 

Ako ukazujú príklady z 
partnerskej krajiny 
Poľska, intervencie s 
asistenciou zvierat – 
Animal Assisted Therapy 
možu v spojení s 
pokynmi štátnej, 
zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, tiež so 
sociálnymi partnermi a 
vzdelávacím sektorom,  
poskytnúť možné  
 

riešenia vo všetkých 
oblastiach. Tieto riešenia 
by sa nemali vnímať ako 
konkurencia existujúcim 
(sociálnym či  
zdravotníckym) 
inštitúciám, ale skôr ako 
vytváranie kvalitných 
doplnkových ponúk keď 
sa zohľadnia existujúce 
plány a stratégie 
zdravotnej starostlivosti. 
 

Profesionáli v AAI - 

Intervenciách s 

asistenciou zvierat v 

Poľsku boli naši, pre 

Slovensko, projektoví 

partneri, naše 

profesionálne zázemie v 

rámci projektu Erasmus+ 

pod gesciou NOR 

partnera DYREBAR 

OMSORG. 

Vďaka PL organizácii 

Stowarzyszenie 

Zwierzęta Ludziom sme 

v r. 2022 navštívili vo 

Varšave niekoľko 

zariadení, videli ako 

pomáhajú psy v Poľsku, 

spoznali veľa odborníkov 

napr. Magda Nawarecka-

Piątek – pedagogička a 

terapeutka senzorickej 

integrácie a i.  

“Príležitosť k dotyku a zároveň v súlade s etickými 
zásadami terapeutického procesu“ 

 

 

„Zviera je ostrovom zdravého rozumu, vo svete, ktorý 
sa javí ako šialený. 
Priateľstvo vo vzťahu so zvieraťom si zachováva svoje 
tradičné hodnoty. 
Či už je to pes, mačka, kôň, vták, ryba, korytnačka 
alebo iné zviera, človek sa môže spoľahnúť na to, že 
zviera vždy zostane verným, blízkym a nekonkurujúcim 
priateľom - bez ohľadu na to, čo dobré alebo zlé nám 
život prinesie”                               (Levinson, 1962, s. 59).  
 

 

 

 

 

 

Partnerská organizácia Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom je akreditovaná 

medzinárodnou organizáciou IAHAIO , čo zaručuje súlad medzi ich 

poskytovanými informáciami s najnovšími výskumami v oblasti práce so psami. 

 

INTERVENCIE SO PSOM 
V PSYCHIATRICKEJ 
LIEČEBNI TREBIŠOV 

http://www.animalpartners.sk/
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https://www.facebook.com/magda.nawarecka?__cft__%5b0%5d=AZW3oiUWq-QEoS--QROGyJlyNeDQQiwfY7KxJm7QvS_MgaFSUW2wsfWCeIGGNhGhyrZUPKHeKQD_dzZXyHFjgDvmuFWZuLKf7aa0rVtK-nXYaozY9ErFLZK-LOBbCuZ0msjRH-NPJD_ADTQwZRXgCtXXGjP8vQMO1OjHqJ-KioUFDulqjj-nwQFM78l5AMgkNUMj_Znt77bMde1NlRiDsrsj&__tn__=-%5dK-y-R
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