
 

 

 

Intervencie s asistenciou zvierat (AAI) 
majú pozitívne efekty vo viacerých 
oblastiach. Jednou z nich je práve 
podpora emocionálneho i 
kognitívneho vývoja detí. 

 

 

 

Pre tieto deti môže zviera 

zohrávať dôležitú úlohu ako 

spoločník a najlepší priateľ, 

s ktorým môže zdieľať 

pocity a obavy, bez strachu 

z odsúdenia. 

Zviera pre neho môže 

pôsobiť ako emocionálny 

nárazník, ktorý mu môže 

pomáhať vyrovnať sa so 

stresujúcim prostredím.  

Je vedecky dokázané, že 

deti žijúce v domácnosti so 

zvieratami sa často 

obracajú na zvieratá v 

situáciách vysokej záťaže, 

ako sú rodičovské spory. 

Mnohí odborníci aj zo 

Slovenska zosumarizovali 

potenciálne pozitívne efekty 

interakcií dieťa-zviera na 

vývin dieťaťa vo viacerých 

oblastiach. 

 

 

 

 

učenie - pozorovanie správania 

sa zvierat a učenie sa na 

základe týchto stimulov 

zefektívňuje procesy učenia 

a učenia sa detí, empatia – 

podporné prostredie 

s prítomným zvieraťom a citlivý 

rozvoj porozumenia rozvíja 

u detí schopnosť pochopiť city a 

motívy ostatných ľudí,  

komunikácia - prítomnosť 

zvieraťa podporuje 

nadväzovanie vzťahov, 

napomáha pri prekonávaní 

počiatočných bariér, nedôvery 

a strachu dieťaťa v novom 

prostredí či v novom vzťahu, 

rozvíja slovnú zásobu, motivuje 

ku komunikácii, výchova - 

možnosť starať sa, vychovávať 

a byť zodpovedný za zviera 

napomáha rozvoju pozitívnych 

vzťahov k zvieratám, podporuje 

rodičovské postoje, 

zodpovednosť, spôsobilosť 

starať sa o niekoho, 

sústredenie na okolie - 

kontakt so zvieraťom posilňuje 

záujem o okolité prostredie, 

stimuluje kognitívne procesy, 

sociabilita – pozitívne vzťahy 

k zvieratám sú jedným zo 

znakov sociability detí  (lepšie 

rozvinuté sociálne 

kompetencie, obľúbenejšie 

u rovesníkov...), 

bezpodmienečné prijímanie – 

vo vzťahoch so zvieratami deti 

zažívajú bezpodmienečné 

prijímanie a vytvárajú si 

dôverný vzťah, ktorý je zdrojom 

útechy, fyzický kontakt, dotyk 

a saturácia taktilných potrieb 

- zviera prirodzene saturuje 

potrebu fyzických kontaktov.  

 

CHUDOBA DETÍ 
MÁ VEĽA TVÁRÍ 

Zvyčajne nás ako prvé napadne 

materiálna chudoba. Chudoba detí 

však môže znamenať aj to, že tam nie 

je nikto, kto by dieťaťu poskytoval 

lásku, podporu, starostlivosť 

a bezpečie. Týmto deťom chýbajú 

dôležité veci, aby mohli zdravo 

vyrastať, rozvíjať svoj potenciál a 

mať tak šance na šťastnú 

budúcnosť.  

 

 

 

Odborníci v 

Intervenciách 
so zvieratami 
AAI (Animal 
Assisted 
Intervention) 
prezentujú 
význam 
zvierat pre 
detský vývin. 

 
 

Chudoba detí má 
veľa tvárí.   

Chceme o tom 
hovoriť, šíriť ďalej, 
diskutovať.  

 

 

 

AAI v živote detí 

Cítiť sa bezpečne je 
jednou zo základných 
ľudských potrieb.  
 
Táto potreba by 
v optimálnom 
prípade mala byť plne 
naplnená od ranného 
veku primárnymi 
opatrovníkmi 
a opatrovníčkami 
(teda hlavne 
rodičmi).  
 
Práve prvé vzťahy 
detí sa stávajú 
vzorcami pre 
následné sociálne 
vzťahy. Šoltésová (2014) 

 

 

 


