
 



Toto je vzdelávací materiál, ktorého obsah je príspevkom odborníkov *AAI z celého sveta, 

spracovaný v spolupráci s NOR aprtnerom Dyrebar Omsorg v rámci projektu projektu T6-

2021-009  pod názvom  “Rozvoj Fariem starostlivosti pre nezávislý život a začlenenie do 

komunity”,  podporého z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s 

Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Projekt realizuje OZ Zvieratá a ľudia navzájom – nezisková organizácia, ktorá pomáha 

zlepšovať podmienky v rozvoji Fariem starostlivosti a v službách/intervenciách s asistenciou 

zvierat (animoterapiách) na Slovensku. 

        *Animal Assisted Interventions on the Farms – ďalej len skratka AAI.  

V týchto vzdelávacích materiáloch – prednáškach si priblížime AAI špecificky na farmách, 

pretože... „Farmy majú jedinečnú a všestrannú ponuku pre široké spektrum užívateľských 

skupín. Na farme je často niekoľko druhov zvierat a veľa rôznych príležitostí na cielené 

aktivity a interakcie so zvieratami. Existuje tiež veľký potenciál pre rôzne variácie 

intervencií počas dňa, a interakcia nemusí byť len so zvieratami, ale aj s inými ľuďmi, ktorí 

na farme pracujú.  

Vytvorili sme pre vás platformu https://acf.carefarms.sk spolufinancovanú z  programu      

* ACF  https://acfslovakia.sk/.  Cieľom je posilniť už existujúce komunity, ktoré zapájajú 

nielen spoločenské, ale aj hospodárske zvieratá do interakcie s ľuďmi. 

  *ACF - Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie 

občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia 

zraniteľných skupín na Slovensku. 

Lektorkou týchto vzdelávacích aktivít je Slavka Dupláková, ktorá je zakladateľkou 

organizácie Zvieratá a ľudia navzájom.  Má univerzitné vzdelanie v AAI - odbor Vzťah 

človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, na UVLF v Košiciach. Realizuje 

odborné intervencie s asistenciou zvierat,  spolupracuje so širokou sieťou slovenských 

odborných pracovníkov, supervízorov, expertov najmä v oblasti duševného zdravia. 

Spolu so svojimi borderkoliami bola 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. 

Jej organizácia Zvieratá a ľudia navzájom spolupracuje s AAI profesionálmi  v zahraničí, 
a na Slovensku sa podieľa na spoluvytváraní formálnej profesijnej organizácie pre 
intervencie s asistenciou zvierat, známej pod názvom SAIAZ. Zámerom je vybudovať 
sociálnu a profesionálnu sieť AAI,  obohatiť vedomosti a zručnosti ľudí v v tejto oblasti, 
propagovať AAI na Slovensku, ale aj v medzinárodnej komunite. 

Vzdelávací materiál – online publikáciu pre vás vytvorila slovenská organizácia 
Zvieratá a ľudia navzájom.  

https://www.ekopolis.sk/
https://osf.sk/
https://karpatskanadacia.sk/
https://animalpartners.sk/
https://acf.carefarms.sk/
https://acfslovakia.sk/


Témy tejto publikácie sú: 

• Teoretický základ pre intervencie s asistenciou zvierat – angl..Animal Assisted 

Interventions (ďalej len AAI) 

• Farma ako aréna podporujúca zdravie 

• Príklady rôznych intervencií 

• Teória učenia 

• Welfare zvierat 

• Riadenie rizík a 

• Socializácia hospodárskych zvierat 

Vzdelávanie odporúčame absolvovať spoločne s campom, kde budeme pracovať na 

praktickej príprave. Dostanete praktické príklady, a vyskúšate si výcvik s hospodárskymi 

zvieratami. Okrem toho budeme pracovať so skríningom zvierat pre AAI a uvidíte príklady 

skrínigu. Na campe budete mať možnosť vzájomne si vymieňať skúsenosti, a spoločne sa 

budeme  zaoberať aj etickými aspektami AAI. Budeme mať príležitosť pozrieť sa na 

teoretický základ AAI z praktickejšej perspektívy. 

A aké sú ciele tohto vzdelávania? čo sa budete učiť?  

Veríme, že keď ukončíte toto vzdelávanie, budete vedieť opísať a vysvetliť najdôležitejšie 

pojmy v intervenciách s asistenciou zvierat (AAI), porozumiete konceptu AAI na farmách, 

pochopíte dôležitosť starostlivosti o dobré životné podmienky zvierat a ľudí a riadenie 

rizík v AAI. 

Teraz sa pozrieme na definície pracovných zvierat v AAI.  

Existuje veľa rôznych definícií a stále sa pripravujú nové odporúčania. 

Assistance Animal / Asistenčné zviera 

Asistenčné zviera žije spolu s majiteľom so zdravotným znevýhodnením.  

Pojem „Asistenčné zviera“ je zastrešujúcim pojmom pre každé zviera, ktoré žije s človekom 

so znevýhodním. Toto zviera je individuálne, odborníkom pripravované a trénované na 

vykonávanie asistovanej pomoci pre konkrétnu osobu so špecifickým problémom.  

Service Animal / Služobné zviera 

Všeobecný účel služobného zvieraťa je synonymom pre asistenčné zvieratá. Pojem „služobné 

zviera“ sa bežne používa na označenie asistenčných zvierat v Severnej Amerike. Sú návrhy 

pre vyradenie tohto pojmu v AAI, pretože dve pomenovania pre ten istý účel sú mätúce. 

Companion Animal / Spoločenské zviera 

Všeobecným účelom chovu spoločenského zvieraťa je robiť spoločnosť človeku. 

Spoločenské zviera je synonymom pre domáce zviera. Majiteľ môže využívať výhody svojho 

zvieraťa aj pre pohodu iných ľudí , ale nie je to podmienkou. 

Emotional Support Animal / Zviera poskytujúce emocionálnu podporu  



Úlohou zvieraťa s označením „zviera poskytujúce emocionálnu podporu, je emocionálna 

podpora pre majiteľa so špecificky diagnostikovaným duševným stavom, ktorý môže, ale i 

nemusí predstavovať zdravotné postihnutie. Príprava takého zvieraťa je odlišná oproti 

asistenčnému zvieraťu a riadi sa iným výcvikovými štandardami vo viacerých oblastiach ako 

napr. prístup na verejné miesta , podporné úlohy alebo správanie. Tiež sa niekedy líši podľa 

aktuálneho stavu duševného zdravia majiteľa. 

Skilled Companion Animal / Kvalifikované spoločenské zviera 

Kvalifikované spoločenské zvieratá poskytujú pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením  

a majú právo vstupovať a sprevádzať svojho majiteľa na rôzne verejné miesta. Napríklad deti 

s autizmom zvyknú mať prideleného špeciálne pripravovaného psa. Tento pes  má potom 

právo vstupovať na rôzne verejné miesta, ale len ak v danej chvíli pracuje s dieťaťom, ku 

ktorému je pridelený, a je pod priamym dohľadom zákonne zodpovednej dospelej osoby. 

V súčasnosti sa odporúča aj tento pojem postupne vyradiť z používania, namiesto toho by sa 

zvieratá spĺňajúce tieto kritériá mali považovať za asistenčné zvieratá. 

Facility Animal / Zviera poskytujúce facilitáciu 

Predpokladá sa, že takéto zviera okrem iného zlepšuje terapeutické výsledky, upokojuje 

svedkov trestných činov a zlepšuje pohodu pri skutočnom fyzickom kontakte. Zviera vo 

facilitácii pracuje s ľuďmi v konkrétnom zariadení alebo kontexte, napríklad v nemocniciach, 

právnom prostredí alebo na farmách. 

Education Animal / Zviera v edukácii 

Máme aj zvieratá, ktoré podporujú vzdelávanie. Tieto zvieratá pracujú v rôznych 

vzdelávacích prostrediach, aby podporili zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov a 

študentov. 

Therapy Animal / Terapeutické zviera 

Na zlepšenie špecifických terapeutických výsledkov môžeme zaradiť do intervencie 

terapeutické zviera. Zviera s označením ako „terapeutické zviera“ nie je to isté ako 

„návštevné zviera“, pretože terapeutické programy musia byť štruktúrované, cielené a musí 

na ne dohliadať odborník s licenciou.  

Visitation Animal / Návštevné zviera 

Úlohou návštevného zvieraťa je zlepšiť duševné zdravie a kvalitu života ľudí v 

nemocniciach, zariadeniach pre seniorov alebo iných pobytových zariadeniach či školách. 

Návštevný tím je dobre vyškolený tím majiteľa a zvieraťa. Návštevy nemusia byť 

nevyhnutne štruktúrované, cielené alebo riadené profesionálom s licenciou. 

AAI je cielene orientovaná a štruktúrovaná intervencia, ktorá zámerne zahŕňa alebo 

začleňuje zvieratá do interncie s ľuďmi, za účelom podpory zdravia, vzdelávania a služieb 

(napr. sociálnych služieb). Zahŕňa ľudí, ktorí majú skúsenosti s ľuďmi a zvieratami, ktorých 

sa to týka. AAI začleňuje tímy ľudí a zvierat do intervencií, ako je terapia za asistencie 

zvierat (AAT), vzdelávanie za pomoci zvierat (AAE) alebo aktivity za pomoci zvierat (AAA). 

Aktuálne je to už aj koučing s asistenciou zvierat (AAC). Takéto intervencie by sa mali 

rozvíjať a realizovať pomocou interdisciplinárneho prístupu. 



 

Definícia aktivít s asistenciou zvierat AAA je taká, že je to plánovaná a na cieľ orientovaná 

neformálna interakcia a návšteva, ktorú vykonáva tím ľudí a zvierat pre motivačné, 

vzdelávacie a rekreačné účely. Aby sa tímy ľudí a zvierat mohli zúčastniť na neformálnych 

návštevách, musia absolvovať aspoň úvodné školenie, prípravu a hodnotenie. Tímy ľudí a 

zvierat, ktoré poskytujú AAA, môžu tiež formálne a priamo spolupracovať so zdravotnou 

starostlivosťou, pedagógom a /alebo poskytovateľom sociálnych služieb na konkrétnych 

dokumentovateľných cieľoch. V tomto prípade sa zúčastňujú na AAT alebo AAE, ktoré 

vedie odborník vo svojej profesii. 

Príklady AAA zahŕňajú krízovú intervenciu za asistencie zvierat, ktorá sa zameriava na 

poskytovanie pohodlia a podpory ľudí, ktorí prežili traumy, krízy a katastrofy, a to 

prostredníctvom návštevy spoločenských zvierat pri činnostiach ako napr. stretávanie sa a 

pozdravy s domácimi zvieratami v zariadeniach poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť. 

AAA sa môže niekedy vzťahovať aj na návštevy na farmách. 

Vzdelávanie s asistenciou zvierat AAE je cielene orientovaná, plánovaná a štruktúrovaná 

intervencia riadená a/alebo poskytovaná odborníkmi v oblasti vzdelávania a súvisiacich 

služieb. AAE vedú kvalifikovaní učitelia všeobecného alebo špeciálneho vzdelávania buď v 

skupinovom alebo individuálnom prostredí. AAE, keď ju vykonávajú špeciálni 

pedagógovia, sa tiež považuje za terapeutickú a na cieľ orientovanú intervenciu. 

Ťažiskom aktivít sú akademické ciele, prosociálne zručnosti a kognitívne fungovanie. 

Pokrok študenta sa meria a dokumentuje. Profesionál poskytujúci AAE musí mať primerané 

znalosti o správaní, potrebách, zdraví a ukazovateľoch aj regulácii stresu zvierat zahrnutých 

do intervencie.  

Tu je spätná väzba od jedného zo žiakov, ktorý mal školský deň na farme v severnom Nórsku 

od nášho nórskeho partnera: „Nenávidím matematiku v škole, je veľmi nudná a ničomu 

nerozumiem. Ale používanie matematiky na farme je zábavné; na farme som celkom dobrý s 

číslami a viem si napríklad vypočítať, koľko potravy by som mal dať kozám.“ 

Terapia za asistencie zvierat AAT je cielená, plánovaná a štruktúrovaná terapeutická 

intervencia riadená a/alebo poskytovaná odborníkmi v oblasti zdravotníctva, vzdelávania 

alebo sociálnych služieb, vrátane napríklad psychológov a sociálnych pracovníkov. Priebeh 

ich intervencie je meraný a zahrnutý do odbornej dokumentácie. AAT poskytuje a/alebo 

riadi formálne vyškolený odborník s odbornými znalosťami v rámci praxe odborníkov. 

AAT sa zameriava na zlepšenie fyzického, kognitívneho, behaviorálneho a/alebo sociálno-

emocionálneho fungovania konkrétneho ľudského príjemcu či už v skupinovom alebo 

individuálnom prostredí. Profesionál poskytujúci AAT musí mať primerané znalosti o 

správaní, potrebách, zdraví a ukazovateľoch a regulácii stresu zvierat zahrnutých do 

intervencie. 

Tu je príklad AAT so psami, kde terapeut pracuje s poznaním, silou a rovnováhou. 



Spätná väzba od účastníkov: „Nemám pocit, že cvičím, takže vyjdem von a cvičím bez toho, 

aby som o tom premýšľal.' 'Cítil som sa neuveriteľne šťastný, úplne nový človek. Mám pocit, 

že pes mi dal pokoj fyzicky aj psychicky.“ 'Išiel som von. Neurobil som to sám od seba. 

Dokonca ma to motivovalo, aby som to urobil sám, keď som sa vrátil domov.“ 

V AAI môžeme pracovať v dvoch rôznych modeloch – model triangulácie, tzv. 

trojuholníkový model a diamantový model. V modeli trojuholníka sú traja účastníci 

intervencie – klient, profesionál a zviera. V trojuholníkovom modeli je profesionál 

zodpovedný za zviera aj za klienta. Tento model sa často používa, keď pracujeme s menšími 

zvieratami, ako sú psy a mačky. To je model, v ktorom pracuje terapeut/poradca so svojim 

zvieraťom, teda je v duálnej roly a sám je zodpovedný za dosiahnutie rovnováhy v prostredí.  

V diamantovom modeli sú do interakcie zapojení štyria účastníci – profesionál, klient, 

človek, ktorý vedie zviera a zviera. Za klienta zodpovedá profesionál a za zviera je 

zodpovedný človek so zvieraťom. Diamantový model sa často používa, keď pracujeme s 

veľkými zvieratami, ako sú kone. Ak farmár nemá primerané vzdelanie, bude pracovať v 

diamantovom modeli. 

Na túto tému boli robené viaceré výskumy, kedy boli popisované závery ako napr. že klienti  

sa cítili viac v pohode, keď bol prítomný iba terapeut so zvieraťom, teda bez človeka, ktorý 

vedie zviera.  

Myslíme si, že to môže súvisieť aj s tým, o aký druh terapie ide. Ak by sme sa mali 

porozprávať s terapeutom o zložitých témach, pravdepodobne by sme sa rozprávali voľnejšie 

a cítili bezpečnejšie, keby terapeut pracoval v modeli trojuholníka. Ale ak by sme mali 

podstúpiť fyzioterapiu na riešenie fyzických problémov, nemyslíme si, že by až tak záležalo 

na tom, keby v intervencii bola jedna osoba navyše. 

 

V téme AAI spolupracujeme s organizáciou IcofA, ktorá zahŕňa globálnu sieť vysoko 

profesionálnych a zanietených jednotlivcov, ktorí zapájajú zvieratá do terapií s ľuďmi. ICofA 

bola založená v Nórsku v roku 2004 a odvtedy vyškolila viac ako tisíc tímov v oblasti 

interakcií medzi ľuďmi a zvieratami naprieč druhmi, ako sú psy, kone, mačky a hospodárske 

zvieratá.  

Aj naším poslaním a vášňou je vzdelávať ľudí a zvieratá, aby boli vyškolení, a aby sme na 

Slovensku mali efektívne tímy AAI, podporujúce ľudí so špecifickými potrebami.  

Vedieme odborné kurzy a zdieľame vedecké metódy výcviku zvierat.  

Veríme, že je dôležité spolupracovať na Slovensku, i naprieč krajinami, aby sme zaistili 

blaho našich chlpatých priateľov, ktorí s nami pracujú, a spoločne pomohli rásť oblasti AAI.  

Naše audio, neustále bohaté kurzy sú dokonalým základom pre ďalšie praktické 

školenia a skúšky tímov AAI.  



Zameriavame sa na pozitívne posilňovanie a budovanie silného vzťahu medzi zvieraťom 

a človekom, ktorý ho vedie. Zdieľame lásku k ľuďom a zvieratám a radosť z toho, že 

môžeme niekomu zmeniť život, nech je už veľký alebo malý. 

Ďakujeme za prečítanie a v prípade akýchkoľvek otázok k vzdelávacím materiálom - 

prednáškam, AAI alebo organizácii Zvieratá a ľudia navzájom nás neváhajte kontaktovať na 

slavka@animalpartners.sk. 

 

 

1. TEORETICKÝ ZÁKLAD PRE AAI 

V tejto prednáške budeme diskutovať o tom, ako môžu zvieratá ovplyvniť naše zdravie. 

Prečo sa vďaka zvieratám cítime lepšie?  

Na túto tému existuje veľa výskumov a teraz si niektoré z nich zopakujeme. Skôr ako 

začneme, je tu niekoľko kníh, ktoré vám odporúčame prečítať. 

Handbook on Animal-Assisted Therapy - „Príručka o terapii za asistencie zvierat teoretický 

základ a usmernenia pre prax“ sa považuje za bibliu pre každého, kto pracuje v tejto oblasti. 

Túto knihu napísal profesor Aubrey Fine s príspevkami od najlepších odborníkov na AAI. 

Táto kniha je učebným plánom pre naše kurzy a tvorí základ vedomostí, ktoré chceme 

zdieľať prostredníctvom organizácie Zvieratá a ľudia navzájom. 

Odporúčame, aby ste si kriticky prečítali všetku literatúru na tému o AAI, pretože sme 

presvedčení, že nie každá literatúra má v tejto téme vyšší štandard.  

Teraz preskúmame niektoré dôležité mechanizmy v interakciách medzi ľuďmi a zvieratami. 

Vieme, že zahrnutie zvierat do terapie opísal v roku 1792 William Tuke. Bol filantropom a 

významným prispievateľom k rozvoju humánnych metód na pomoc ľuďom s duševnými 

chorobami, napríklad prostredníctvom zahrnutia domácich zvierat do terapie. 

V roku 1867 sa môžeme dočítať, že domáce zvieratá pomáhali liečiť ľudí s epilepsiou. 

Skúsenosti spojené s pozitívnymi účinkami zvierat na ľudské zdravie opisuje aj Florence 

Nightingale. 

Vo svojej knihe 'Notes on Nursing' z roku 1869 napísala, že 'Malé zvieratko je často skvelým 

spoločníkom pre chorých ľudí.' 

Dnes máme rozsiahlu dokumentáciu, že emocionálna podpora je skutočne obzvlášť dôležitá 

pre naše zdravie. V roku 1844 James Bossard napísal článok o duševnej hygiene. Článok 

vyvolal medzi verejnosťou veľký záujem. Išlo o pozitívny vplyv, ktorý môže mať domáce 

zviera na rodinný život, najmä na členov rodiny a duševné zdravie detí. Uviedol niektoré 

dôležité úlohy, ktoré môže dať človeku domáce zviera, napríklad bezpodmienečnú lásku a 

úlohu domáceho maznáčika ako niekoho, komu môže človek prejaviť svoju lásku. Okrem 



toho by domáce zviera mohlo uspokojiť ľudskú potrebu ovládať ostatných. Mohli by pomôcť 

aj s učením na nočník pre deti; učiť o sexualite a zodpovednosti, sociálnej interakcii a o tom, 

ako byť dobrým priateľom pre ostatných. 

Boris Levinson bol detský psychiater a stal sa ďalším vplyvným človekom v rámci zahrnutia 

zvierat do interekcie s ľuďmi. Jeho prvý článok vyšiel v roku 1962 a jeho práca vyšla aj v 

oblasti duševnej hygieny. V článku s názvom „Pes ako koterapeut“ opísal svoj výskum 

vykonaný s vlastným psom. To znamenalo začiatok zahrnutia zvierat do terapie v modernej 

dobe. Levinson zaviedol pojmy ako 'pet-terapia' a 'detská psychoterapia orientovaná na 

domáce zvieratá.' Toto bolo neskôr premenované na 'pet-facilitated therapy' PFT. Dnes 

používame všeobecnejší pojem – AAT. 

Tento výraz sa stal populárnym v 80. rokoch najprv v USA a neskôr v Európe. 

Výskumy ukazujú, že ľudia a zvieratá potrebujú viac ako len jedlo a nápoje. 

Fyzický kontakt je tiež kritickou nevyhnutnosťou už od narodenia. Všetci ľudia potrebujú 

starostlivosť poskytovať aj prijímať. Výskumy ukazujú, že fyzický dotyk je nevyhnutný a že 

pozitívne prispieva k zmene hormonálneho profilu ľudí. Dôležitým dôsledkom tohto vzťahu 

je, že ten, kto sa dotýka, a ten, koho sa dotýkajú, to vníma ako pozitívne a upokojujúce. 

Hormón oxytocín, ktorý spôsobuje, že ľudia sú sociálne otvorenejší, sa spúšťa dotykom. 

Výskum tiež ukázal, že fyzický dotyk môže zvýšiť endorfíny a dopamín. Vieme, že vyššia 

hladina dopamínu spôsobuje pocit šťastia a pohody. Endorfíny majú schopnosť v tele 

zmierniť bolesť a často sa označujú ako telu vlastný morfín. 

Vo výskume vykonanom na ľuďoch so srdcovými chorobami sa okrem iného zistilo, že 

interakcia so psami spôsobila zníženie krvného tlaku, adrenalínu a noradrenalínu. Inými 

slovami, reakcia tela na stres je znížená. Barker zistil, že interakcie so psami znížili hladinu 

stresového hormónu kortizolu medzi opatrovateľmi. So zvýšeným stresom sa hladina 

kortizolu primerane zvýši a rovnako sa zníži, keď sa hladina stresu zníži. 

Sociálna podpora je jedným z najdôležitejších aspektov vzťahu človeka a zvieraťa. Je totiž 

dokázané, že sociálna podpora je obzvlášť dôležitá pre kvalitu života, a teda ovplyvňuje naše 

zdravie. 

Podľa Friedmana sa šance na prežitie srdcového infarktu alebo ťažkej anginy pectoris 

podstatne zvyšujú, ak vlastníte mačku alebo psa. Okrem toho výskum ukázal, že majitelia 

psov majú 8, 6-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú žiť ďalší rok po infarkte v porovnaní s 

tými, ktorí nevlastnia domáce zviera. 

V tomto prípade sú vzťahy s domácimi zvieratami a sociálna podpora dva dôležité faktory. 

V našej práci s AAI neustále vidíme, že klienti a študenti sú stále viac ovplyvňovaní 

zvieratami. Ziaci, ktorí predtým nenávideli matematiku, a zúčastňovali špeciálnych 

vzdelávacích intervencií spolu so zvieratami, zrazu ju začali považovať za zaujímavý 



predmet a zároveň zábavný. Používaním AAI je tiež jednoduchšie zapojiť starších ľudí, 

dospelých a deti do fyzickej aktivity. 

Štúdia vykonaná Edwardsom a Beckom v roku 2002 ukázala, že ak je akvárium v rovnakej 

miestnosti ako pacienti s Alzheimerovou chorobou, malo to pozitívny vplyv na ich 

konzumáciu potravy. V dôsledku toho, keď bolo akvárium umiestnené v izbe pacienta, 

pacienti jedli väčšie porcie a zodpovedajúcim spôsobom priberali. Dokonca aj 6 týždňov po 

odstránení akvária; pacient skonzumoval viac jedla ako predtým. 

V rokoch 2012 až 2014 sa uskutočnil veľký výskumný projekt na analýzu účinku AAA na 

starších ľudí s demenciou. Výsledok výskumu bol publikovaný v doktorandských prácach 

Christine Olsen v roku 2016. Projekt bol randomizovanou kontrolovanou štúdiou s ľuďmi s 

demenciou v centrách dennej starostlivosti s AAA, okrem bežných aktivít dvakrát týždenne 

počas 12 týždňov. Kontrolná skupina sa zúčastňovala len bežných činností. Výsledok ukázal, 

že ľudia s ťažkou demenciou navštevujúci centrá dennej starostlivosti mali pozitívnejšiu 

náladu a menej príznakov depresie. V dôsledku toho to spôsobilo zlepšenie kvality ich života 

klinicky aj štatisticky.  

Ľudia v centrách dennej starostlivosti tiež zaznamenali zlepšenú rovnováhu klinicky aj 

štatisticky. V dôsledku toho sa pravdepodobnosť pádu ľudí znížila o 20 %. Podľa Nórskych 

zdravotníckych informácií 1/3 ľudí nad 65 rokov spadne aspoň raz za rok. 5 % týchto pádov 

spôsobilo zlomeniny zápästia, chrbta alebo bedra. Prirodzene, zníženie o 20 % ušetrí 

komunite veľa úsilia a peňazí. Účastníci z denných stacionárov, ako aj účastníci z domovov 

seniorov preukázali veľkú angažovanosť v činnosti AAI. 

Výskum zistil, že AAI so psami bola najúspešnejšia u klientov s ťažkou demenciou. V 

dôsledku toho by sme mohli zvážiť alternatívne opatrenia na skupinovej úrovni, pokiaľ ide o 

ľudí s miernou až stredne ťažkou demenciou alebo prispôsobené intervencie tak, aby boli 

všetky aplikovateľné na tieto skupiny. 

Starší ľudia s ťažkou demenciou často tvrdia, že nie sú schopní naplniť niekoľko svojich 

základných potrieb. Napríklad účasť na zmysluplných aktivitách alebo sociálny kontakt s 

ostatnými. Podľa nášho názoru by skupinová intervencia so psami mala pozitívne prispieť a 

pomôcť im tieto potreby splniť. 

Pes pôsobí ako sprostredkovateľ interakcie a rozhovoru. Je to preto, že pes sa stáva 

predmetom rozhovorov, ale aj preto, že môže vyvolať spomienky, niektoré príbehy, o ktoré 

sa môžu ľudia podeliť. Intervencia so psom z toho pohľadu je proces, ktorý je udržateľný, 

pretože zážitok sa s najväčšou pravdepodobnosťou úspešne udrží aj v ďalšom stretnutí. Toto 

je mimoriadne dôležité, pretože účinok iných intervencií často zaniká keď sa skončí 

intervencia. Tieto výsledky zdôrazňujú dôležitosť výberu vhodných intervencií a 

prispôsobenia environmentálnych opatrení individuálne úrovni fungovania každého. Podľa 

ďalšej štúdie nórskym partnerom, mali pacienti s demenciou, ktorí absolvovali AAI, lepšiu 

pamäť ako ostatní. Dokázali si zapamätať meno psa a to, že sa so psom hrali pri svojich 

predchádzajúcich návštevách. Počas prvých 6 mesiacov sa zlepšila ich emocionálna aj 

funkčná úroveň. Po chvíli si účastníci zvykli, v ktorý deň pes príde na návštevu a následne 



vedeli povedať časť rôznych dní v týždni. Pracovali v skupine, aby určili, ktorý deň je ten 

správny, často bez pomoci. Toto samo o sebe je odpoveďou na AAI. 

Posledná časť objaveného účinku na starších ľudí platí aj pre deti. Počas našej praxe sme si 

všimli dôležitosť prvého stretnutia. Zážitok byť videný a milovaný zvieraťom, pre ktoré je 

láska životne dôležitá. 

Zviera nikdy nikoho nesúdi a nikdy si nerobí starosti s tým, či sa bude páčiť svojim 

rovesníkom, alebo či má alebo nemá veľa priateľov, ale bude ich bezpodmienečne milovať. 

Zviera poskytne možnosť dotyku kedykoľvek to bude potrebné a poskytne sociálnu oporu po 

celý život. Keď pes vylezie na pohovku vedľa dieťaťa, často znamená začiatok dobrého 

rozhovoru. Otvorený a dôveryhodný pohľad zvieraťa na dieťa ukazuje, že zviera oceňuje 

vzťah. Keď malé ručičky dieťaťa miznú v hebkej srsti zvieraťa, aj tie najtvrdšie srdcia sa 

roztopia. V dôsledku toho deti stratia ostražitosť a bude pre nich jednoduchšie otvárať sa 

a hovoriť aj o zložitých témach. 

Výskum ukazuje, že interakcia so zvieratami zlepšuje sociálne správanie. 

Účinok, ktorý bol pozorovaný pri používaní AAI u starších ľudí a detí, je známy aj u 

dospelých klientov. 

Počas tejto prednášky ste sa naučili, že fyzický dotyk nie je len dôležitý, ale je nevyhnutný 

pre ľudí aj zvieratá. Niektorí ľudia môžu mať z rôznych dôvodov úzkosť, pokiaľ ide o 

fyzický dotyk. Normálne zvieratá nevyvolajú rovnakú úroveň úzkosti, akú môže potenciálne 

vyvolať človek. V dôsledku toho to môže pomôcť ľuďom s úzkosťou zažiť výhody fyzického 

dotyku. 

Zvieratá môžu pôsobiť ako sociálna podpora pre ľudí. Videli sme, že vďaka sociálnej 

podpore sa budeme cítiť milovaní a apatrovaní. Navyše sociálna podpora môže výrazne 

ovplyvniť kvalitu nášho života. Interakcia so zvieratami môže pôsobiť aj ako motivácia k 

liečbe alebo vzdelávaniu. 

AAI môže tiež zvýšiť úroveň účasti počas liečby, ako aj zvýšiť motiváciu k fyzickej aktivite. 

Potvrdilo sa nám, že všetky skupiny majú výhody z AAI, - deti, dospelí aj starší ľudia. 

Interakcia so zvieratami môže zlepšiť všeobecnú náladu, zvýšiť sociálnu interakciu, dať 

uznanie a zabezpečiť vhodnú úroveň zamerania sa na rôzne úlohy. 

 

 

Na návšteve farmy môžete prispieť k obohateniu života človeka vo vašej komunite bez 

ohľadu na jeho vek. 

Ďakujeme za prečítanie a v prípade akýchkoľvek otázok k vzdelávacím materiálom - 

prednáškam, AAI alebo organizácii Zvieratá a ľudia navzájom nás neváhajte kontaktovať na 

slavka@animalpartners.sk. 



 

 

2. OCHRANA ZVIERAT V AAI 

Vitajte na tejto prednáške o správaní a dobrých životných podmienkach zvierat. Prednáška 

má dve časti. Prvá časť je o dobrých životných podmienkach zvierat a ich správaní všeobecne 

a druhá časť je špeciálne o mentalite zvierat zúčastňujúcich sa AAI. 

Po tejto prednáške budete mať vedomosti o druhovo špecifickom správaní súvisiacom s AAI 

na farmách. A pochopíte dôležitosť zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat 

počas školenia a práce v AAI. 

Jednou z výziev v oblasti dobrých životných podmienok zvierat je, že neexistuje žiadna 

definícia, na ktorej by sa všetci zhodli. To, čo charakterizujeme ako dobré životné podmienky 

zvierat, sa bude medzi kultúrami líšiť. Chýba nám seriózny vedecky podložený nástroj 

hodnotenia blahobytu, ktorý by mohli v praxi využívať odborníci. 

Zvieratá majú potreby, ktoré musia byť splnené, aby boli boli spokojné a dobre fungovali. 

Niektoré potreby sa líšia medzi druhmi a samozrejme medzi jednotlivcami. 

Dobré životné podmienky zvierat možno merať pomocou zdravotných podmienok, 

fyziologických záznamov a meraní správania, pomocou tzv. etogramu. Kde je hranica pre 

neprijateľné zlé životné podmienky zvierat, je na druhej strane etická otázka, ktorá závisí od 

postoja.  

Po mnoho rokov bolo päť slobôd prezentovaných ako dobré životné podmienky 

hospodárskych zvierat stanovené ako minimum pre zvieratá pracujúce v AAI. V poslednej 

dobe sa oveľa viac hovorí o dôležitosti toho, aby zvieratá mali dobrú kvalitu života, a všetci 

sa zhodneme na tom, že na to, aby sme mali dobrú kvalitu života, potrebujeme viac než len 

päť slobôd. 

V roku 1994 bolo predstavených päť oblastí, ktoré sa snažia posúdiť vplyv fyzického a 

sociálneho prostredia na efektívny stav jednotlivca. Model piatich domén slobôd sa výrazne 

zameriava na subjektívne skúsenosti vo vzťahu k výžive, životnému prostrediu, zdraviu, 

správaniu a duševnému stavu. Model piatich domén slobôd pomáha objasniť vzťah medzi 

rôznymi okolnosťami, ktoré môžu vytvoriť negatívny a pozitívny stav, a pravdepodobné 

interakcie medzi týmito okolnosťami a súvisiacimi účinkami. Tento model má hodnotu v 

tom, že prispieva k rastúcemu kontextuálnemu posunu vo vede o dobrých životných 

podmienkach zvierat, mysliac na podporu pozitívnych stavov, pričom zároveň pokračuje v 

minimalizácii negatívnych faktorov. 

Aby sme mohli žiť svoj život naplno, potrebujeme zažívať najrôznejšie pocity: šťastie, 

smútok, strach, agresiu atď. 

Pri práci v AAI by sme sa mali pokúsiť poskytnúť zúčastneným zvieratám čo najpozitívnejšie 

pocity a skúsenosti. 



Aby sme to dosiahli, musíme zapojiť zvieratá, ktoré sa tešia zo života vo všeobecnosti, 

zvieratá, ktoré sa tešia z blízkosti ľudí a ktoré sa stretávajú s ťažkosťami 

s pozitivistickým postojom, pretože zvieratá, rovnako ako ľudia, možno opísať ako 

pozitivistické alebo negativistické v ich postoji k životu. 

V poslednej dobe sa zvyšuje povedomie o potrebe nielen znižovať negatívne emócie, ale aj 

podporovať pozitívne emócie u zvierat. 

Dobré životné podmienky zvierat znamenajú oveľa viac, než to, že je zviera v dobrom 

zdravotnom stave. Dobré životné podmienky zvierat pozostávajú z troch dimenzií – 

biologická funkcia – či je dobrý zdravotný stav alebo či je správanie normálne, prirodzený 

život – či zviera žije v prirodzenom biotope a prostredí, ktoré je pre daný živočíšny druh 

prirodzené, zvieratá vykazujú široký repertoár správania, ktorý je pre daný druh prirodzený. 

Subjektívne zážitky – ako situáciu prežíva samo zviera, čo môžeme posúdiť na základe 

toho, či prejavuje pozitívne alebo negatívne emócie. 

Každé zviera zažíva subjektívnu skúsenosť s jeho duševným a fyzickým stavom ako 

výsledok jeho pokusov ovládnuť svoje prostredie, sutáciu.  

Mali by sme klásť dôraz na to, ako každé zviera vníma svoju vlastnú situáciu fyziologicky 

aj fyzicky.  

Mali by sme sa zamyslieť .........Ako sa v skutočnosti momentálne cíti zviera? Nestačí, že si 

veterinár, biológ alebo farmár myslí, že prasa by malo byť v poriadku, ak nie je. 

Keďže úroveň welfare zvieraťa je súčtom pozitívnych a negatívnych faktorov, a my 

rozlišujeme medzi pozitívnymi a negatívnymi ukazovateľmi welfare. 

Najľahšie je vidieť známky toho, že niečo nie je v poriadku, pretože sa to ľahko odráža v 

negatívnom správaní alebo poruchách správania. Preto je bežné, že sa príliš zameriavame na 

negatívne ukazovatele blahobytu. To je samozrejme dôležité samo o sebe, pretože nám to 

hovorí, že musíme niečo urobiť, aby sme situáciu zmenili. Existujú fyziologické aj 

behaviorálne etologické ukazovatele blahobytu / welfarw. 

Fyziologickými indikátormi zlého welfare sú samozrejme zranenia a príznaky chorôb, ale aj 

príznaky parazitov, ako sú ušné chrasty alebo miesta bez srsti, ktoré môžu znamenať všetko 

od červov až po drobné parazity. Ak sa niečo také objaví, musíte zviera vziať k veterinárovi. 

Krvné testy a iné testy môžu merať hladinu kortizolu v krvi a akékoľvek príznaky ochorenia. 

Behaviorálne indikátory zlého welfare sú všetky druhy prejavov správania vo vzťahu k 

tomu, čo je pre jednotlivca normálne. Znaky negatívneho welfare sú: zviera je v strese alebo 

prejavuje strach, úzkosť, abnormálnu agresivitu, apatiu alebo špeciálne poruchy správania. 

Zlé životné podmienky zvierat sa môžu prejaviť aj v neúplnej starostlivosti o telo, zníženej 

aktivite, sociálnych problémoch a v tom, že sa zviera nikdy nehrá. 



Fyziologické ukazovatele dobrého welfare sú spojené s aktiváciou systému odmeňovania v 

mozgu, ako sú lieky dopamín a oxytocín, ale to si vyžaduje špeciálne analýzy, ktoré sa bežne 

robia len v súvislosti s výskumnými projektmi. 

Existuje niekoľko ukazovateľov správania dobrých životných podmienok zvierat. Zviera s 

dobrými životnými podmienkami zvierat má exploratívne správanie, normálnu úroveň 

aktivity, starostlivosť o telo a sociálny kontakt s ľuďmi a inými zvieratami. Správanie, ktoré 

naznačuje, že zviera má pozitívne očakávania, je napríklad potreba na niečo sa tešiť. 

Dosiahneme to tak, že zvieraťu dáme signál, že dostane odmenu napríklad obľúbené jedlo, 

ale ešte chvíľu na tú odmenu počká. Opakované prípady pozitívnych očakávaní môžu 

pôsobiť ako stresová terapia pre zvieratá aj ľudí. 

Ďalšími znakmi pozitívnych emócií sú spokojnosť a radosť. Hra sa nevyskytuje, keď sú 

zvieratá v strese a keď sa vaše zviera hrá, sú pokryté iné a najzákladnejšie potreby. 

Hra môže pomôcť zvieraťu získať skúsenosti s nepredvídaným, čo môže prispieť aj k lepším 

schopnostiam zvládať stres. 

Čo sa týka legislatívy o welfare zvierat, na Slovensku nie je osobitný zákon o dobrých 

životných podmienkach zvierat. Zákon, ktorý by bol vytvorený na podporu dobrých 

životných podmienok zvierat a úcty k zvieratám. Zákon, ktorý by stanovoval, že zvieratá 

majú hodnotu samy o sebe oddelene od akýchkoľvek úžitkových hodnôt pre ľudí. Zákon , 

ktorý by bol založený na podstatných poznatkoch o schopnostiach a potrebách zvierat v 

spojení so želaním, aby sa so všetkými zvieratami zaobchádzalo v spoločnosti eticky. 

V poľnohospodárstve robíme vždy kompromisy, pokiaľ ide o prirodzené inštinkty. Divé 

ošípané môžu prejsť niekoľko kilometrov za ideálnym miestom na pôrod. Uprednostňujú 

ochranu ako vertikálnu – terénne kamene, tak aj horizontálnu – visiace konáre. Prasnica 

vykope v zemi dieru a potom ju naplní mäkkou podstielkou ako tráva a vetvičky. Toto 

prirodzené správanie je dostupné pre veľmi obmedzený počet prasníc. 

Aké kompromisy môžeme urobiť a aká úroveň blahobytu je prijateľná, to je etická otázka. 

Každá diskusia o tom, čo môžeme a čo nemôžeme robiť zvieratám, by mala byť vždy 

založená na objektívnom výskume dobrých životných podmienok zvierat. 

Vždy je diskutabilné, aké konkrétne by mali byť zákony o dobrých životných podmienkach 

zvierat. Čím konkrétnejšie, tým menší priestor na manévrovanie má každý individuálny 

majiteľ zvieraťa. To môže mať vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 

Je dôležité, aby osoba zodpovedná za zvieratá prevzala zodpovednosť za to, že sa o zvieratá 

náležite postará primeraný a kompetentný personál. Pre dobré životné podmienky zvierat je 

dôležité, aby majitelia a ostatní, ktorí so zvieratami pracujú a starajú sa o ne, mali adekvátny 

prístup, znalosti a zručnosti, aby boli zvieratá v bezpečí a zdravé. 

Keď hovoríme o kompetencii, máme na mysli znalosti, zručnosti a postoje. V skutočnom 

živote to znamená, že dotyčná osoba musí mať praktickú schopnosť zabezpečiť dobré životné 

podmienky zvierat a mať schopnosť vidieť, chápať a konať v súlade s ich potrebami. 



Na získanie vedomostí a uplatňovanie nových poznatkov o zdraví a dobrých životných 

podmienkach zvierat sa musí zachovať spôsobilosť. Dá sa to dosiahnuť prostredníctvom 

kurzov, seminárov a iných iniciatív. 

Po dokončení tejto prednášky sa zamyslite nad tým, čo pre vás tieto pojmy znamenajú a ako 

ich spravujete na svojej farme. Ako zabezpečíte, aby každý, kto pracuje s vašimi zvieratami 

alebo s nimi manipuluje, mal potrebné postoje, znalosti a zručnosti? 

Niekedy môže byť ťažké byť dostatočne konkrétny pri vytváraní nových pravidiel o dobrých 

životných podmienkach zvierat. Napríklad v Nórsku zákon stanovuje, že ošípané by mali mať 

vždy prístup k dostatočnému substrátu materiálov, ktoré môžu skúmať, aby ich to 

zamestnalo. Môžu sa použiť materiály ako slama, seno, drevené hobliny, rašelina alebo ich 

zmes. Materiály by nemali predstavovať žiadne nebezpečenstvo alebo nepohodlie pre 

zvieratá. 

Aký je teda dostatočný materiál? To by bola téma diskusie a nezhody medzi 

poľnohospodárskou komunitou a potravinárskymi a zdravotníckymi orgánmi. 

A pravdepodobne by sa aj tak nezhodli na tom, koľko substrátu sa považuje za dostatočné. 

Príklad...ako zistíte, či má ošípaná vhodný substrát v dostatočnom množstve? 

• pozorujte ošípané, spiace a odpočívajúce ošípané sa nepočítajú 

• spočítajte ošípané, ktoré skúmajú substrát zvyšujúci aktivitu a potom 

• spočítajte ošípané, ktoré nevenujú pozornosť daným materiálom 

Ak len jedna z piatich ošípaných skúma substrát, odporúča sa zlepšiť prostredie. Ak dve z 

piatich ošípaných skúmajú materiál, malo by sa zvážiť, či im treba dať viac aktivity. 

Pretože sa ako človek nemôžeme opýtať zvieraťa, ako sa cíti, musíme pozorovať jeho 

správanie a snažiť sa čo najlepšie pochopiť, čo komunikuje. Ako teda môžeme vedieť, čo 

nám zvieratá vlastne hovoria? Aby sme to dosiahli, potrebujeme náležitý výcvik v etológii so 

základnými znalosťami správania a potrieb typických pre každý druh. 

Zvieratá komunikujú rôznymi spôsobmi: 

Auditívna komunikácia sa používa, keď ide o vzdialenosti. Signál sa prenáša okamžite a po 

zaznení nebude pokračovať. 

Hmatová komunikácia sa používa prostredníctvom fyzických interakcií, ako je lízanie, 

trenie, okusovanie atď. 

Chemická komunikácia sa väčšinou používa medzi zvieratami v rámci toho istého druhu. Je 

to komunikácia, o ktorej vieme len málo. Tento typ komunikácie môže pretrvávať v čase a 

priestore. 

Pri krátkej vzdialenosti sa používajú vizuálne signály . Tieto signály sú okamžité. Príklady 

vizuálnych signálov môžu byť, keď kôň sklopí uši; pes pri prechádzaní okolo zväčšuje 

vzdialenosť, mačka silno máva svojím chvostom alebo krava ukazuje vyvalené oči. 



 

Emócie sú chemikálie a vo väčšine prípadov je pre nás nemožné ich ovládať. To isté platí pre 

zviera. Veda dokázala, že človek a zviera majú rovnaký emocionálny systém. Preto je 

rovnako ľahké alebo rovnako ťažké pochopiť zvieracie alebo ľudské emócie. 

Čo vieme, je, že ľudia majú tendenciu k negativite alebo pozitivite spôsobom, akým myslíme. 

Rovnako je to aj so zvieratami. Vystrašené zviera bude často naďalej vystrašené, aj keď je 

časom vystavené pozitívnemu stimulantu. Môžu sa prispôsobiť určitému stimulantu, ale dosť 

často nebudú schopní zovšeobecniť alebo preniesť tento pozitívny stimulant do iných 

prostredí. 

Zvieratá sú zvedavé a majú tendenciu skúmať veci v prostredí, aby boli priateľskejšie, 

spoločenskejšie, optimistickejšie, a preto šťastnejšie. Opakom je pesimistické zviera, ktoré sa 

na svet bude pozerať ako na ťažké miesto. Toto zviera nebude pravdepodobne skúmať veci, 

pretože očakáva, že sa môžu stať zlé veci. Toto zviera má pravdepodobne nízky stupeň 

pohody. 

Frekvencia hravého správania je podstatne vyššia, keď sú zvieratá v bezpečí. Hravé správanie 

u mladých zvierat môže úplne vymiznúť, ak sú okolnosti príliš náročné. Hravé správanie sa 

samo odmeňuje a je spojené s pozitívnymi emóciami. To je jeden z dôvodov, prečo je hra 

vnímaná ako indikátor dobrých životných podmienok zvierat. 

Keď nie sú uspokojené potreby a nie je možné prejaviť silne motivované správanie, spoznáte 

to na správaní zvieraťa. U zvierat sa môže vyvinúť stereotypné správanie, kanibalizmus, 

atypická agresivita a stres. 

Stereotypné správanie je často okamžitá reakcia, ktorá sa často a jednotne opakuje. Tento 

typ správania je naučený a spôsob, akým sa prezentuje, sa môže zásadne líšiť. Stereotypné 

správanie sa považuje za jeden z najsilnejších ukazovateľov, pokiaľ ide o to, čo v prostredí 

zvieraťa chýba. 

Medzi ošípanými sa môže vyskytnúť kanibalizmus . Kanibalizmus v zajatí sa môže 

vyskytnúť, keď zvieratá žijú príliš blízko pri sebe a v prostredí, kde sú stimuly. Hryzenie 

chvostov u ošípaných je bežnejšie, keď ošípané žijú v malých jaskyniach s malým substrátom 

zvyšujúcim aktivitu. Pokiaľ ide o kanibalizmus u hospodárskych zvierat, je tu obrovská 

potreba lepších znalostí. 

Agresivita je normálne a prirodzené správanie, ale pre zvieratá v zajatí sa považuje za 

nežiaduce. Žiaľ, často je to spôsob, akým chováme naše zvieratá, čo spôsobuje veľa agresie. 

Často v skupinách miešame zvieratá, jednotlivcov, ktorí by sa normálne nerozhodli byť 

spolu. Hustota populácie je tiež dôležitá pre vyrovnanie agresie. Je dôležité, aby submisívne 

zvieratá mali dostatok priestoru na vyjadrenie sa k situácii. 

Výskum ukázal, že vzťah medzi zvieratami a ľuďmi je zlý. Interakcia s ľuďmi spôsobuje 

u zvierat často negatívne pocity, ako je strach. Toto možno pozorovať ako... behaviorálne a 



fyziologické stresové reakcie. Okrem toho existuje vyššie riziko zranenia a manipulácia so 

zvieraťom je sťažená v dôsledku reakcie akoou je útek alebo boj. 

Dobrý vzťah však nielen zmierni tieto následky súvisiace so stresom, ale bude mať aj 

antistresový účinok na budúce návštevy veterinára alebo iné potenciálne stresové situácie 

počas manipulácie. 

AAI je oblasť, ktorá získava na popularite.  

Čoraz viac ľuďom sa ponúka AAI. Skvelé, nie?  

Keď sú takéto zákroky ponúkané čoraz väčšiemu počtu klientov, znamená to, že čoraz viac 

zvierat je vystavených úzkemu kontaktu s neznámymi ľuďmi. 

Naozaj vieme, čo zvieratá v týchto situáciách cítia? Ako môžeme zabezpečiť, aby AAI boli 

zdrojom vzájomného prospechu pre klientov aj zvieratá? 

Práca v AAI je náročná a musíme dbať na to, aby sa zvieratá bavili. Mali by byť v bezpečí, 

šťastní a v harmónii. Niektoré zvieratá sú vhodné pre AAI, mnohé nie. 

Zaradenie nekvalifikovaného zvieraťa do aktívnej služby ako terapeutického zvieraťa môže 

mať vážne následky. Po prvé, nevhodné zviera nemôže poskytnúť požadovaný účinok, ktorý 

potrebujeme. Zviera sa môže správať nevhodne, napríklad agresívne, keď je vystavené 

neznámym situáciám alebo ostrým zvukom. Zviera môže potenciálne predstavovať 

nebezpečenstvo pre klienta alebo pre seba. 

Rovnako dôležité je zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat a zachovať bezpečnosť 

klientov. 

Všetky druhy majú svoj vlastný dialekt a jedinečný spôsob vyjadrovania. Je dôležité, aby 

ľudia so zvieratami ako profesionáli a/alebo chovatelia mali presné znalosti o príslušnom 

druhu a aby dobre poznali každého jednotlivca. 

Pojem „One Health“ je definované ako prístup k zabezpečeniu dobrých životných podmienok 

pre ľudí, zvieratá a ich životné prostredie prostredníctvom spoločného úsilia pri riešení 

problémov na miestnej, národnej a globálnej úrovni. Covid-19 skutočne vážne zmenil spôsob, 

akým sa hráme, trénujeme, nakupujeme, socializujeme sa, pracujeme a učíme sa. Vo svetle 

„One health – jedno zdravie“ teraz predstavíme niekoľko myšlienok o zdraví a pohode 

zvierat zapojených do AAI. Zdôrazníme niektoré rizikové faktory pre dobré životné 

podmienky zvierat v AAI a poukážeme na to, čo možno urobiť, aby sa minimalizovalo riziko 

zranenia a poškodenia. 

Najprv sa dohodneme na definícii AAI.  

Používame túto definíciu AAI. AAI je cielená, štruktúrovaná intervencia, ktorá vedome 

zahŕňa zvieratá do zdravotníckych, vzdelávacích a/alebo opatrovateľských služieb. Môže to 

byť napríklad sociálna práca a jej cieľom je terapeutický prínos pre ľudí. Takáto intervencia 

zahŕňa ľudí so znalosťami o ľuďoch a zvieratách, ktorých sa to týka. 



Mnohokrát, keď necháme ľudí a zvieratá interagovať, je to presne ono: interakcia. Interakcia 

medzi zvieratami a ľuďmi nie je vždy intervencia. 

To znamená, že keď učiteľ cielene privádza deti na farmu, aby sa mohli dozvedieť o 

potrebách správania zvierat a ich dobrých životných podmienkach, nie je to to isté, ako keď 

príležitostne navštívite zoo, farmu, alebo venčíte psa spolu s klientom.  

Naše odporúčania sa týkajú priamo zvierat, ktoré budú zaradené do AAI a budú preverené na 

vhodnosť. 

V oblasti dobrých životných podmienok zvierat a AAI sa robili nejaké výskumy a boli 

publikované články o dobrých životných podmienkach zvierat u morčiat, ktoré pracujú v 

AAI. Pozorovali, že možnosť ustúpiť od interakcie bola dôležitá. Tieto zvieratá majú 

správanie, ktoré je často neadekvátne interpretované. Typické „zamrznuté správanie“ sa 

chápe ako dobrovoľná voľba, že morča pokojne leží a užíva si, zatiaľ čo opak je často 

pravdou. Zviera môže byť v skutočnosti vystrašené, ale rozhodne sa „zamrznúť“, pretože 

útek neprichádza do úvahy. 

V poslednom čase došlo k posunu v zameraní od jednoduchého znižovania negatívnych 

emócií k skutočnému posilneniu pozitívnych pocitov u zvierat. Existujú výskumy, že pri 

pozitívnej interakcii medzi zvieratami a ľuďmi sa u oboch uvoľňujú pozitívne hormóny. 

Vedci dospeli k záveru, že keď majú zvieratá skutočnú možnosť ustúpiť, prejavilo sa 

pozitívne správanie. To znamenalo, že keď má zviera skutočnú možnosť stiahnuť sa, účasť na 

AAI môže v skutočnosti predstavovať obohatenie zvieraťa. 

Náš názor je, že toto by mal byť náš hlavný cieľ a cieľ každého, kto pracuje v AAI. 

Intervencia by mala byť prospešná pre ľudí aj zvieratá, a tým napĺňať koncepciu „jedného 

zdravia“. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zvieratách a dobrých životných podmienkach zvierat, 

kontaktujte nás pre odporúčania na odborníkov prostredníctvom nášho webu 

animalpartners.sk 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli vypočuť si prvú časť o dobrých životných podmienkach zvierat. 

 

 

3. FARMA AKO ARÉNA PODPORUJÚCA ZDRAVIE 

Dobrý deň, vitajte na tejto prednáške, kde budeme hovoriť o farme ako o zdraviu prospešnej 

aréne. Tiež vám predstavíme rôzne príklady AAI na farmách. 

Túto prednášku by som rád začala opisom pojmu „podpora zdravia“. Svetová zdravotnícka 

organizácia definuje „podporu zdravia“ ako proces umožňujúci ľuďom zvýšiť kontrolu nad 

svojím zdravím a zlepšiť ho. 



Prečo si teda myslíme, že pobyt na farme môže byť pre klientov zdraviu prospešný? 

Ľudia a zvieratá žili spolu oddávna. Psy boli prvé zvieratá, ktoré sme domestikovali už pred 3 

000 a 11 000 rokmi. 

Keď ľudia začali farmárčiť, domestikovali sme aj dobytok. Domestikované zvieratá sú 

zvieratá, ktoré boli selektívne chované a geneticky prispôsobené po celé generácie, aby žili 

spolu s ľuďmi. 

V posledných desaťročiach sa veľa pozornosti venovalo účinkom trávenia času s 

hospodárskymi zvieratami a kontaktu so zvieratami vo všeobecnosti. 

Toto poznanie však nie je nové. V roku 1800 existovali azylové domy s prístupom k prírode a 

poľnohospodárstvu. Stalo sa tak kvôli myšlienke, že takéto prostredie upokojuje pacientov a 

pretože práca na farme sa dá ľahko prispôsobiť schopnostiam a stavu mysle každého 

pacienta. 

Rovnako ako hospodárske zvieratá, aj domáce zvieratá majú dlhú históriu spojenú s ľuďmi a 

v Anglicku sa v roku 1800 stalo celkom bežné chovať domáce zvieratá v azylových domoch. 

Zvieratá boli vnímané ako niečo na zlepšenie prostredia pacienta a ako spôsob, ako podporiť 

socializáciu. 

Tu sú niektoré z teórií, ktoré hovoria, prečo je príroda a prírodné prostredie také dobré pre 

ľudské zdravie. V roku 1984 Wilson predstavil hypotézu biofílie. V tomto manifeste sa 

hovorí, že 'Biofília je vrodený emocionálny záujem ľudských bytostí k iným živým 

organizmom.' 

V skutočnosti intuitívne presvedčenie, že kontakt s prírodou podporuje psychickú pohodu a 

fyzické zdravie, sa datuje najmenej dvetisíc rokov dozadu. 

Obnovu možno definovať ako proces obnovy, zotavenia alebo opätovného vytvorenia 

fyzických, psychologických a sociálnych zdrojov a schopností, ktoré sú znížené v 

pokračujúcom úsilí o splnenie adaptačných požiadaviek. 

Vedci vysvetlili spojenie medzi záhradou/prírodou a lepším zdravím pre 

inštitucionalizovaných ľudí. Tým, že sa pacient dostal von na záhradu, dostal viac fyzickej 

aktivity, získal určitý prístup k súkromiu; záhrada sa stala prirodzeným spoločenským 

miestom stretávania sa s prírodnými rozptýleniami ako sú vegetácia a zvieratá. Tieto faktory 

vedú k tomu, že pacient situáciu lepšie zvládol a vďaka tomu sa zlepšil jeho zdravotný stav. 

Ďalší priaznivý vplyv na prírodu zahŕňa schopnosť sústrediť pozornosť. Podľa Kaplana 

môže byť schopnosť koncentrácie obnovená vystavením prirodzenému prostrediu. Ľudia 

majú len obmedzenú schopnosť upriamiť svoju pozornosť na niečo, čo nie je samo o sebe 

zaujímavé, ale pozorovanie prírody, prírodného prostredia, je mimovoľná pozornosť, ktorá si 

nevyžaduje námahu. To má regeneračný účinok. Okrem toho, regeneračné prostredia, ako je 

príroda, môžu tiež poskytnúť príležitosti na reflexiu. 



Vo svojich preferenčných štúdiách Kaplanovci zistili, že väčšina ľudí uprednostňuje prírodné 

krajiny, ako sú savany, lúky, lesy.... Ulrich tvrdí, že ľudia si mohli vyvinúť biologickú 

preferenciu prejavovať pozitívnu náklonnosť k takým prvkom, ako stromy, otvorené 

plochy, prírodné prístrešky, ktoré podporujú ľudí. Kritika tejto teórie je, že jej štúdium sa 

väčšinou uskutočňuje s vysokoškolskými študentmi v západných krajinách. Koncepčnejším 

problémom je, že teóriu nie je možné otestovať, pretože ľudské druhy počas svojej evolučnej 

histórie vždy obývali viac-menej zelené, vegetačné prostredie. Wilson, Ulrich a Kaplanovci 

hlavne tvrdia, že máme vrodený záujem o prírodné prostredie. 

Koncept Care Farming spája poľnohospodársku výrobu so zdravotnými, sociálnymi a 

vzdelávacími službami. 

V nedávnom prieskume 21 % ľudí so sociologickými problémami v Holandsku hodnotilo ako 

najvýznamnejšie sociálne úlohy vykonávané na farme. Okrem toho, aby boli súčasťou 

skupiny a cítili spolupatričnosť, záležalo aj na rešpekte a uznaní, ktoré dostali od farmára. 

Tu sú dva citáty účastníkov štúdie. „Keď som zaneprázdnený, zabudnem na všetko. Hlasy 

zmiznú a ja sa cítim príjemne a pokojne. Po práci sa vždy cítim pokojnejšie.“ „Nevynikneš tu, 

ak sa správaš čudne. Tu majú tendenciu si len myslieť, ach, práve má jeden z tých dní, ale 

nikto sa nesťažuje. Vo vonkajšom svete by ľudia povedali niečo ako, správajte sa normálne 

alebo nerobte taký rozruch.“ 

Mnohí považujú tieto interakcie alebo kvality Care Farming za neformálny a vysoko cenené. 

Osobný prístup farmára, užitočná a rôznorodá práca, dôležitá je pre nich príslušnosť ku 

komunite a zelenému prostrediu na farmách. 

Podobné výsledky boli zistené pri rozhovoroch s ďalšími účastníkmi s rôznymi 

fyziologickými problémami. Všetci žili a pracovali na troch rôznych farmách v Holandsku po 

dobu deväť až osemnásť mesiacov. Skúsenosti účastníkov boli celkovo pozitívne. Uviedli, že 

dôležitým faktorom bol pocit bezpečia a ochrany. Účastníci uviedli, že vzťah s bežnými 

poľnohospodárskymi pracovníkmi bol cenný a veľmi si vážili, že sa k nim pristupuje ako k 

seberovným. 

V nórskej štúdii uskutočnenej v roku 2008 sa AAT zamerali na ľudí s psychiatrickými 

poruchami. Štúdia bola vypracovaná v kontexte starostlivosti o zeleň Green Care. To je  

koncept, ktorý zahŕňa využitie hospodárskych zvierat, rastlín, záhrad alebo krajiny v 

rekreačných alebo pracovných intervenciách pre rôzne cieľové skupiny klientov v spolupráci 

so zdravotníckymi zariadeniami. 

Výsledok týchto štúdií naznačuje, že AAT s hospodárskymi zvieratami môže byť užitočným 

doplnkom tradičnej psychiatrickej liečby, najmä u pacientov s afektívnymi poruchami. 

Sebaúčinnosť bola vyššia pri sledovaní 6 mesiacov po projekte v porovnaní s východiskovou 

hodnotou a na konci intervencie v liečenej skupine, ale nie v kontrolovanej skupine. Pacient s 

najvyšším zvýšením sebaúčinnosti počas intervencie hlásil najväčšie zvýšenie schopnosti 

zvládania záťaže. Na potvrdenie a presnejšiu definíciu parametrov liečby a psychiatrickej 

populácie sú potrebné ďalšie kontrolované štúdie v rámci najväčšieho potenciálu úžitku z 



intervencie s hospodárskymi zvieratami. Sebaúčinnosť odráža dôveru v schopnosť 

vykonávať kontrolu nad vlastnou motiváciou, správaním a sociálnym prostredím. 

Ďalší vedci nadviazali na svoju štúdiu výskumom u pacientov trpiacich klinickou depresiou. 

Účastníci spolu s farmárom vykonávali podľa vlastného výberu bežné pracovné úkony na 

farme, ako je ošetrovanie, hrabanie, kŕmenie, starostlivosť o teľatá a dojenie. Mohli sa tiež 

rozhodnúť tráviť čas fyzickým kontaktom s hospodárskymi zvieratami. 

Pacienti spomínali možnosť zažiť bežný život, úspešný faktor AAI na farmách. Účastníci 

okrem iného podľa spomenuli niekoľko faktorov, ktoré boli dôležité pre ich zážitok z 

bežného života: 

• Bežná práca 

• Byť oceňovaný 

• Byť kolegom 

Dôležitými faktormi boli zažívať pocit byť užitočný, mať stretnutia, vyjsť z domu a byť 

aktívny. Podstatné pre nich bolo aj stretávanie sa s inými ľuďmi a pocit únavy po dlhom 

pracovnom dni. 

Ďalším dôležitým faktorom bol pocit uznania od zvieraťa aj od farmára. 

Pri rozhovore s farmárom a ostatnými zamestnancami sa účastníci cítili ako kolegovia a 

súčasť „pracovného tímu“. Ťažisko sa presunulo z choroby na prácu. Rozhovory sa týkali 

úloh súvisiacich s prácou. 

Viacerí z účastníkov uviedli, že fyzický kontakt so zvieratami bol pre nich dôležitý. Kontakt 

spočíval v tom, že som bol blízko zvierat, potľapkal ich a krava mi cmúľala prsty. Väčšina 

účastníkov sa cítila pokojnejšie aj v kontakte so zvieratami. Vyplýva to z predchádzajúcich 

výskumov a zistení. V ďalšej štúdii o AAI so psami s ľuďmi trpiacimi mozgovou príhodou 

sme našli koreláciu medzi upokojujúcimi účinkami, ktoré pacienti tvrdili, a tým, koľko 

kontaktu so psom mali. 

V roku 2014 bol prezentovaný výskum, kde ukázali vplyv AAT na zastúpenie pripútanosti 

mládeže v rezidenčnej starostlivosti. V projekte sa zúčastnilo 58 mladých ľudí vo veku od 12 

do 17 rokov. Účastníci boli v ochrannej ústavnej starostlivosti o deti. 

Všetci mali poruchy správania a depresívne úzkostné poruchy a jedna tretina bola na liekoch. 

Všetci mali niekoľko problémov s pobytovým zariadením. 

Po absolvovaní AAT mladí chlapci preukázali lepšie vzťahy a bezpečnosť, pokiaľ ide o 

pripútanosť. 

Výskumy od nášho partnera z Nórskej univerzity hovoria o pozitívach dennej starostlivosti na 

farmách pre ľudí trpiacich demenciou. V porovnaní s bežnou dennou starostlivosťou, 

účastníci na farmách sú viac vonku, sú fyzicky aktívnejší, zažívajú viac sociálnych interakcií 

a majú pozitívnejšiu náladu. 



Mnohé z pozitívnych efektov, o ktorých sme hovorili v tejto prednáške, predstavujú rovnaké 

benefity aj pre žiakov a študentov navštevujúcich školu. 

Jednou z najstarších a najznámejších inštitúcií týkajúcich sa AAE na farmách sú Green 

Chimneys. Green Chimneys sú založené na filozofii, že pre deti je zdravé a terapeutické 

komunikovať s prírodou. Príroda poskytuje liečebné prostredie, v ktorom všetky interakcie s 

personálom a prostredím majú potenciálnu terapeutickú hodnotu. 

Mali by sme pripomenúť, že sa uskutočnilo len málo výskumov o pedagogickom vplyve 

živých zvierat v školských zariadeniach. Edenburg a Van Lindt diskutovali o tom, či sa deti 

naučia viac a lepšie si zapamätajú, ak sú emocionálne zapojené do predmetu, a že zmysluplné 

vzťahy sú dôležité pre výsledky učenia sa detí. 

Ďalšia nórska výskumníčka Sigrid Maria Evensen zdôrazňuje vplyv AAE na vzťahy medzi 

všetkými účastníkmi vzdelávacieho prostredia. Hoci zvieratá môžu pomôcť vytvoriť silný a 

bezpečný vzťah medzi žiakom a učiteľom a medzi deťmi v škole, výskum ukazuje, že vzťah s 

učiteľom a medzi spolužiakmi ovplyvňuje pohodu a sociálne aj akademické učenie. Ďalšie 

výskumy ukazujú, že zvieratá môžu tieto vzťahy zlepšiť. 

Odborníci poukazujú na zvýšenú motiváciu, ktorú zvieratá často prinášajú do učebných 

situácií. Interakcia so zvieratami aktivuje zmysly (čuch, sluch, dotyk, zrak) a Wohlfarth a 

ďalší naznačujú, že to je dôvod, prečo zvieratá spúšťajú u detí implicitnú motiváciu a 

potešenie. 

Mnoho detí zažíva v škole veľa stresu a úzkosti. Niektorým deťom tieto úzkosti a stres bránia 

chodiť do školy a/alebo sú prekážkou v študijnom zlepšení. Tímy AAE môžu žiakom 

poskytnúť sociálnu podporu. Sociálna podpora môže u detí vyvolať pocit, že sú milované, 

že sú bezpodmienečne prijímané, vážené a prepojené. 

Ale deti môžu pracovať so sebvedomím aj v školskom prostredí. Nízka sebahodnotenie v 

škole bude mať negatívny vplyv na motiváciu, výkon a ambície. Najlepší spôsob, ako 

dosiahnuť vyššie sebavedomie, je pocit zvládnutia. Nízke sebahodnotenie, negatívne 

myslenie a obmedzené riešenie problémov sú niektoré z rizikových faktorov zistených pri 

odmietnutí školy. Uľahčením tréningu, hry a riešenia problémov v AAE môžeme pomôcť 

dieťaťu k úspechu a dieťa môže získať pocit zvládnutia situácie. Úlohy musia byť dostatočne 

náročné, aby udržali záujem dieťaťa, ale nie také ťažké, aby bolo dieťa frustrované. 

Byť so zvieratami môže tiež dať deťom príležitosť preskúmať silu a kontrolu a naučiť sa 

vhodné správanie v tejto oblasti. Deti budú trénovať svoju vlastnú schopnosť učiť sa nové 

veci, učiť zvieratá novému správaniu. 

Všetci máme iné štýly učenia. Jedna z klasifikácií učebných štýlov podľa zmyslových 

preferencií sa označuje akronymom VARK, čo je skratka pozostávajúca z prvých písmen 

anglických slov  Visual (vizuálny - zrakový),  Aural (auditívny - sluchový), Read / write 

(čítať / písať - verbálny, slovný), Kinestetic (kinestetický - pohybový). 



V bežných školách majú deti s vizuálnym a verbálnym štýlom učenia často výhodu. Byť so 

zvieraťom v AAE bude prínosom aj pre deti s auditívnym a kinestetickým štýlom učenia. V 

praxi vidíme, že deti prostredníctvom výcviku a hry so zvieratami sú aktívne v situácii 

učenia, plánovaním, štruktúrovaním a stanovovaním cieľov. To im dáva zvýšenú 

kompetenciu v rôznych predmetoch, akademických aj spoločenských. 

Musíme deti naučiť reč tela zvieraťa a ako interpretovať pocity tohto zvieraťa. Niektoré deti 

majú problémy s komunikáciou a interakcia so zvieratami im dáva veľa príležitostí 

preskúmať niekedy ohrozujúci svet pocitov. To umožňuje deťom precvičiť si vlastnú 

komunikáciu a čítať odpovede od zvieraťa, často je pre ne menej strašidelné skúmať tieto 

veci spolu so zvieratkom, ktoré vás bude milovať a odpustí vám bez ohľadu na to, ako dobre 

alebo zle to robíte. Okamžitá reakcia, ktorú dieťa dostane od zvieraťa, má veľký vplyv na 

správanie dieťaťa v situácii a v podobných situáciách neskôr v živote. 

Aj keď sa v týchto oblastiach uskutočnil len malý výskum, účinky týchto zážitkov 

pravdepodobne tiež uľahčia deťom, aby boli lepšími čitateľmi, lepšie ovládali matematiku, 

aby sa viac zaujímali o vedu a ešte viac motivovali k fyzickému cvičeniu. Na farme vidíme 

deti čítať, počítať a cvičiť bez toho, aby to považovali za školskú prácu. Keď sme sa o tom 

potom s deťmi rozprávali, že už vlastne urobili nejakú školskú prácu, často sa smejú a 

hovoria, že školská práca na farme je zábavná a pútavá. 

Na farme je veľa situácií, v ktorých môžeme čítať, počítať alebo cvičiť v „každodenných“ 

situáciách. Môžeme napríklad zapojiť deti do stavania búdy pre zvieratká. To dáva veľa 

príležitostí pre matematiku, fyziku, čítanie a fyzické cvičenia. Keď ideme stavať prístrešok, 

musíme najprv zistiť, aké potreby má zviera. Potom sa musíme pozrieť na návrh kôlne a 

musíme vypočítať, aká veľká by mala byť a potom ju musíme nakresliť. Musíme sa tiež 

rozhodnúť, aký druh materiálov by sme mali použiť, a vypočítať, koľko materiálov 

potrebujeme. Potom môžeme začať s praktickými prácami a začať stavať prístrešok. 

Pokiaľ ide o výkonové poruchy, ako sú ADHD, ASD alebo ODD, najčastejšie sa vyskytujúce 

poruchy duševného zdravia detí v bežných školách, máme len veľmi málo výskumov o 

vplyve implementácie AAI u týchto detí. Učitelia a odborníci v AAI zároveň hovoria o tom, 

aký veľký vplyv môže mať zviera najmä na tieto skupiny detí. Potrebujeme ďalší výskum na 

túto tému, ale zatiaľ môžeme pravdepodobne predpokladať, že na tieto deti to funguje 

rovnako ako na iných ľudí a iné deti. 

Možno jedným z najdôležitejších faktorov, na ktorý máme tendenciu zabúdať, keď sa 

snažíme vysvetliť mechanizmy fungovania AAE, je dôležitosť mať sa na čo tešiť a mať 

niečo, čo v deťoch skutočne vyvoláva pozitívne emócie. Tieto deti majú často veľmi ustarané 

pocity zo školy a AAE je jediný záblesk svetla, ktorý majú počas dní v škole. 

Počas tejto prednášky sme videli, že AAI na farmách môže byť zdraviu prospešné pre ľudí 

všetkých vekových kategórií. Rôznorodé prostredie na farme, zvieratá a farmár sú dôležitými 

faktormi pre pozitívny výsledok na farmách. 



Ďakujeme za prečítanie a v prípade akýchkoľvek otázok k prednáške, AAI alebo organizácii 

Zvieratá a ľudia navzájom nás neváhajte kontaktovať na slavka@animalpartners.sk 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 


