
 

 

 

PRAVDA / vyfarbiť              

Pravdivé odpovede sú na otázky číslo   2,3,6 

NEPRAVDA / nevyfarbiť     

Nepravdivé odpovede sú číslo  na otázky 1,4,5 

 



 

 

 

 

PRAVDA / vyfarbiť   
Prečítaj si otázky. Vyfarbi LEN tie políčka (čísla) , ktoré prislúchajú  

číslu otázky, pri ktorej si myslíš, že je to pravda. 

NEPRAVDA / nevyfarbiť 
Prečítaj si otázky. Nevyfaruj políčka (čísla) , ktoré prislúchajú číslu 

otázky, pri ktorej si myslíš, že to NIE je pravda. 



OTÁZKY 

1. OTÁZKA  Pri práci v AAI nie je dôležité, aby sa pes mohol 

sústrediť na klienta aj na svojho majiteľa. Výsledok intervencie 
nezávisí od toho, či pes dokáže pracovať s oboma a ja vôbec 
nepotrebujem venovať čas rozvíjaniu vzťahu svojho psa s ostatnými 
ľuďmi. Pes pre AAI musí byť stopercentne poslušný, musí VŽDY urobiť 
čo sa mu povie a ak niekto nemá takého psa, musí ho sám vytrénovať, 
alebo dať niekomu cudziemu vytrénovať dokonalej poslušnosti. Za ten 
čas môže používať „zdroje“ - obľúbené pamlsky, hračky, ktoré fungujú, 
a keď už pes bude dokonale poslušný, žiadne pamlsky či hračky, len 

poslušnosť. 

Ak si myslíš, že je to pravda vyfarbi políčka s číslom 1. Ak si myslíš, že 
to nie je pravda, nechaj políčka s číslom 1 prázdne/nevyfarbuj ich.  

2. OTÁZKA  Program Erasmus+ podporuje v rámci vzdelávania 

dospelých všetky formy odborného vzdelávania dospelých, či už 

formálneho, neformálneho alebo informálneho charakteru. Online 

konferencia sa realizovala v rámci projektu 2021-1-SK01-KA210-ADU-

000027360, v programe Erasmus+, v sektore Vzdelávanie dospelých, 

(KA2) Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, Malé partnerstvá.  

Ak si myslíš, že je to pravda vyfarbi políčka s číslom 2. Ak si myslíš, že 
to nie je pravda, nechaj políčka s číslom 2 prázdne/nevyfarbuj ich.  

3. OTÁZKA V rámci projektu v programe Erasmus+ , ktorý bol 

realizovaný pod odbornou gesciou Nórskeho partnera, v spolupráci 

s ďalšími troma partnermi (PL, ČR a samozrejme SR), sme zozbierali 

najlepšie postupy a zistili sme, že AAI (Intervencie s asistenciou 

zvierat) rozlišujú metódy ako AAT (terapia za pomoci zvierat), AAE 

(vzdelávanie za pomoci zvierat) a AAA (aktivity za pomoci zvierat) . AAI 

(Intervencie s asistenciou zvierat) sú cieľovo orientované a 

štruktúrované intervencie, ktorá zámerne zahŕňajú alebo začleňujjú 

zvieratá do intervencie s ľuďmi, za účelom podpory zdravia, vzdelávania 

a služieb (napr. sociálnych služieb). Zahŕňajú 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.  

Ak si myslíš, že je to pravda vyfarbi políčka s číslom 3. Ak si myslíš, že 
to nie je pravda, nechaj políčka s číslom 3 prázdne/nevyfarbuj ich.  

4. OTÁZKA Pes nemusí mať radosť zo svojej práce v AAI. 

Zvieratá pracujúce v AAI nie sú vystavené potenciálnym stresovým 

faktorom. Úzka spolupráca s neznámymi ľuďmi je pre všetky zvieratá 

ľahká, v dôsledku toho nepotrebujeme objektívne hodnotenie osobnosti 

psa, a ani nie je dôležité či nevyhnutné, aby človek, ktorý vedie 

zviera, zapája do terapie mal dostatok informácií na zistenie duševného 

stavu psa a jeho welfare.  

Ak si myslíš, že je to pravda vyfarbi políčka s číslom 4. Ak si myslíš, že 
to nie je pravda, nechaj políčka s číslom 4 prázdne/nevyfarbuj ich.  

5. OTÁZKA Záznam z online konferencie nám zverenia až  na 

Vianoce 2022.     

Ak si myslíš, že je to pravda vyfarbi políčka s číslom 5. Ak si myslíš, že 
to nie je pravda, nechaj políčka s číslom 5 prázdne/nevyfarbuj ich.     

6. OTÁZKA  Boris Levinson - detský psychiater, stojí za zrodom 

profesionalizácie oblasti AAI. Jeho prvý odborný článok vyšiel v roku 

1962 s názvom „Pes ako koterapeut“, v ktorom 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 s domácimi zvieratami“. Toto bolo neskôr 

premenované na „terapiu pomocou domácich zvierat“. Dnes používame 

pomenovanie: „terapia zvieratami“, Animal Assisted Therapy AAT. AAT 

sa stala populárnou v 80. rokoch 20. storočia, najskôr v USA a neskôr v 

Európe. 

Ak si myslíš, že je to pravda vyfarbi políčka s číslom 6. Ak si myslíš, že 
to nie je pravda, nechaj políčka s číslom 6 prázdne/nevyfarbuj ich.  

 

 



 

Aktivita s QR kódmi je spracovaná v rámci projektu 2021-1-SK01-KA210-ADU-

000027360 v programe Erasmus+. Európska komisia ani Národná agentúra 

nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené v tomto dokumente.  

Vypracovala Slavka Dupláková, Zvieratá a ľudia navzájom o.z. 13.12.2022 



 

 

 


