
                                                                               

                                                 

 

AKTIVITY S VYUŽITÍM PSA - CANISTERAPIA 

Metodická príručka pre vedúcich záujmových krúžkov pri stredných 

školách 

 

Táto metodická príručka bola vytvorená v rámci projektu Erasmus+ s názvom „Naučme sa pomáhať“ 

s cieľom pomôcť vedúcim krúžkov pri práci so študentmi, ktorí majú záujem o spoluprácu so psami. 

Na jej vzniku sa podieľali vyučujúci z troch partnerských škôl, zahŕňa základné poznatky získané 

z odbornej literatúry, vlastných a počas projektu získaných skúseností a odporúčaní:  

 

 Tauferova střední veterinární škola v Kroměříži, Česká republika 

 Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici, Slovensko 

 EPLEFPA LOT ET GARONNE Lycée Agricole Armand Falliéres Nerac, Francúzsko 



                                                                               

1. História canisterpie 

1.1. Novovek  

Koncom 18. a 19. storočia je v Európe racionálne osvietené myslenie, vplyv cirkvi v tomto 

období klesá. Toto obdobie prinieslo zmenu náhľadu na vlastníctvo domácich zvierat.  Chov 

a šľachtenie zvierat sa stalo prioritou. Vlastníctvo psa v nižších vrstvách bolo považované za 

luxus – pretože ľudia z nižších vrstiev neboli schopní morálne a finančne psa zvládnuť. 

     Na pozíciu psychoterapeuta si musel pes ešte nejaký čas počkať. V armáde Napoleona 

Bonaparte dostal pes dôležitú úlohu, a to predzvesť dnešného záchranára – hľadanie 

zranených vojakov v poli. 

Po prvej svetovej vojne sa v Nemecku rozšíril výcvik psov pre vojakov, ktorí prišli o zrak.  

Vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách boli psi používaní pri rehabilitácii vojnových 

ranených. Tieto skúsenosti inšpirovali Spojené štáty k podobnému zapojeniu psov do 

rehabilitácie vojnových letcov v čase druhej svetovej vojny a USA sa potom stali vedúcou 

autoritou vo výskume aj praktickom používaní terapie pomocou zvierat. 

 

V 70-tych rokoch americký psychológ Boris M. Levinson - prvýkrát popísal využitie psa v 

detskej psychoterapii. Pes je pre človeka symbolom mnohých dobrých vlastností, hlavne 

vernosti a oddanosti. Je považovaný za citlivého, úprimného tvora neschopného ľudských  

zlých vlastností. Je opradený množstvom bájí a legiend a pre človeka má hlboký mystický 

význam. To iste prispieva k jeho obľube a úspechom v terapii. Tento psychológ objavil 

náhodou, že pes je výborný terapeut. Pracoval s chlapcom, ktorý mal problémy 

s nadväzovaním kontaktu s druhými ľuďmi. Levinsov pes nemal bežne dovolené byť 

prítomný v ordinácii, keď jeho pán očakával klienta, v ten deň prišiel chlapec skôr. Pes sa 

chlapcovi na prvý pohľad páčil a na doktorove prekvapenie chlapec na psa prehovoril. Doktor 

Levinson sa snažil nadviazať s chlapcom kontakt, ale chlapec nikdy neprehovoril. Pes 

pomohol vyriešiť chlapcov problém. Na základe tohto začal Levinson podnecovať do detskej 

psychoterapie zvieratá na uľahčenie a urýchlenie terapeutického procesu. Požadoval seriózny 

výskum v tejto oblasti na stanovenie presných hraníc a zásad terapie a odporúčal podľa akých 

kritérií vyberať a cvičiť zvieratá vhodné na túto prácu. Zvieratá fungujú ako prechodné 

objekty a dieťa si vytvorí najprv vzťah ku zvieraťu a potom k terapeutovi a ďalším ľuďom. 
 

V Belgicku v Gheele v 9. storočí bolo prvé dokumentované použitie zvierat ako doplnkovej 

terapie, išlo o zdravotne postihnutých. Ďalší záznam pochádza z 90. rokov 18. storočia – 

v Yorkshire v Anglicku bola založená Spoločnosť priateľov kliniky York Retreat pre duševne 

chorých. Založil ju WilliamTuke, ktorého povolanie bolo obchodník s čajom. Bol veľmi 

pohoršený liečebnými postupmi a zaobchádzaním s pacientmi v blázincoch. Na tejto klinike 

súcitili s pacientmi, zaujímali sa o nich. Súčasťou programov bola starostlivosť o zvieratá 

(králiky, hydina). Cieľom bolo naučiť pacientov zodpovednosti starostlivosťou o tvory, ktoré 

sú na nich závislé. 

 

Florence Nightingalová 1859 poznamenala, že aj malé domáce zviera je výborný spoločník 

pre chorého človeka. Aj vtáčik v klietke je niekedy jediné potešenie pre telesne postihnutého 

človeka, ktoré má človek v izbe. Ak je schopný ho kŕmiť, čistiť. 



                                                                               
 

     V roku 1867 – 75 rokov po York Retreate, začal svoju činnosť Bethel v Bielefelde 

v Nemecku. Zvieratá, hlavne psy, mačky, vtáky a kone, sa stali od počiatku jeho samostatnou 

súčasťou. Začali skromne ako domov pre ľudí s epilepsiou, dnes je to rozsiahle centrum 

starajúce sa o ľudí s najrôznejším postihnutím. V roku 1977 mal už 5000 obyvateľov a tiež 

viac ako 5000 členov personálu. 

 

Prvé použitie zvierat v nemocniciach v USA sa podľa dochovaných správ odohralo v roku 

1919. Sekretár Ministerstva vnútra, Franklin K. Lane, napísal vtedy Dr. W. A. Whiteovi, 

superintendantovi nemocnice Sv. Elizabethy v meste Washington a navrhol mu použitie psov 

v nemocnici ako rozptýlenie pre pacientov. Silný dojem v ňom totiž zanechali obete prvej 

svetovej vojny. Osamelí francúzski chlapci hľadali útechu u svojich psov a muži zotavujúci sa 

po šoku a zraneniach spôsobených výbuchmi granátov nachádzali niekedy novú duševnú 

rovnováhu vo vzťahu so psom, ktorý má síce obmedzené rozumové schopnosti, ale 

neprekonateľné porozumenie pre city. Okamžitá odpoveď dr. Whitea znela, že by to veľmi 

rád skúsil. Síce nepozná žiadnu štúdiu, ktorá by toto experimentálne skúmala, ale nevidí 

dôvod, prečo by ju nemohol uskutočniť sám. Neexistuje žiadny dôkaz, že taká štúdia 

nakoniec prebehla, ale terapeutické návštevy psov v Nemocnici Sv. Elizabethy bežia dodnes. 

Druhé známe použitie terapie pomocou zvierat v amerických nemocniciach sa odohrávalo v 

spolupráci s Červeným krížom v 40-tych rokoch v sanatóriu pre ľahko zranených za 2. 

svetovej vojny v Pawlingu v New Yorku. Zvieratá úspešne pomáhali udržiavať myseľ 

rekonvalescentov v aktivite a odvádzali ich pozornosť od vojnových udalostí a vlastných 

zranení. 
 

     V 80-tych rokoch sa začalo rozlišovať medzi Animal Assisted Activities (AAA) – činnosti 

za pomoci zvierat a Animal Assisted Therapy (AAT) – terapia za pomoci zvierat. Výber 

zvierat na canisterapiu sa sprísnil a taktiež boli spracované metodiky výchovy a výcviku. 

Zaviedlo sa školenie terapeutov, skúšky pováh a znalostí a taktiež zručností zvierat. Zlepšila 

sa spolupráca s psychológmi, pedagógmi, logopédmi, zdravotníckym personálom, 

rehabilitačnými pracovníkmi, lekármi, rodičmi klientov, veterinármi, kynológmi. Terapeuti si 

viedli canisterapeutické denníky. 
 

2. Canisterapia dnes 
 

Canisterapia - spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka, 

pričom pojem zdravie je tu myslený presne podľa definície WHO (Svetovej zdravotníckej 

organizácie) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Canisterapia sa dá definovať 

ako Animal Assisted Activities a Animal Assisted Therapy a vykonáva sa s jedným 

konkrétnym živočíšnym druhom. 

 

Používa sa pri práci s pacientmi, ktorí sú: 

- Emocionálne poškodení 

- Autistickí ľudia 

- Mentálne postihnutí 



                                                                               
- Zmyslovo postihnutí 

- Pri psychiatrických  diagnózach ako sú úzkosť, depresia, fóbia 

- V logopedickej  a rehabilitačnej praxi – motivačný prvok 

- Socioterapia a psychoterapia telesne postihnutých 

- Pri výskyte apatie – naučenej bezmocnosti  

- Chronicky chorí 

- Zdravotne postihnutí 

- Dlhodobo choré deti – neurologicky, onkologicky, úrazy 

- Krátkodobo – zlá adaptácia na pobyt v nemocnici, strach z operácie 

- V geriatrii – Parkinsova choroba, Alzheimerova choroba, demencia 

 

2.1 Canisterapia 

Canisterapia (lat. canis = pes) je jednou z foriem animoterapie. 

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu 

pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, 

keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie 

psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie 

človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu 

prostredníctvom psychiky. 

 

Canisterapia sa delí na: 

 živelnú - klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa, 

 riadenú - pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje pacientov. 

 

2.2 Živelná canisterapia 

Klasické držanie psa môže pomôcť napríklad: 

 Osamelí a osamotene žijúci ľudia: so psom sa necítia opustení, v staraní sa o psa 

nachádzajú životnú úlohu, ľahšie nadväzujú a udržiavajú priateľstvá. Zviera vzbudí v 

majiteľovi radosť do života, nedovolí mu zamýšľať sa nad starostami. 

 Deti, zvlášť problémové deti: pes sa stane nielen spoločníkom v ich hrách, ale s jeho 

pomocou sa naučia aj zodpovednosti a ohľaduplnosti. Zaháňa pocity osamelosti 

jedináčikov. Ochotne prijíma emocionálne potreby dieťaťa, hlavne telesný kontakt. U 

agresívneho dieťaťa sa zlepšuje postoj k okoliu. Hyperaktívne dieťa sa uvoľní a upokojí. 

 Ľudia v stresujúcich podmienkach: môžu so psom ľahšie „vypnúť“ a lepšie zvládajú 

každodenné stresy. Interakcia so zvieraťom - dotýkanie i rozprávanie sa, znižuje 

psychické a fyzické vnímanie stresu človeka. 

 Osoby s chorobami obehového systému a srdca, s nadmernou hmotnosťou, 

diabetici…: vynútený pohyb, nutnosť vychádzok so psom, telesnej aktivity. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Animoterapia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1ci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stres


                                                                               
 Starí ľudia: psami sú povzbudzovaní k telesnej aj duševnej aktivite. Pomáhajú 

predchádzať pocitom osamelosti, pocitom nepotrebnosti a sociálnej izolácii. 

 Depresívne osoby: pes pomáha získať späť pohodu a radosť zo života, nájsť životnú 

úlohu, odvádza pozornosť od starostí, zjednodušuje sociálne kontakty. 

 

2.3 Riadená canisterapia 

Odborník na tento druh terapie: 

 pacientovi zaobstará vhodného psa a do vzťahu medzi pacientom a psom istú dobu 

vstupuje 

 využíva vlastného vycvičeného psa pri návštevách chorých 

 

Druhy riadenej canisterapie 

 AAT (Animal-Assisted Therapy): psovod aj so psom sú dlhodobo začlenení do 

liečenia osoby, sú neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu. Je zameraná len 

na jednu osobu, alebo viac osôb s tým istým problémom. Vedie ju zdravotnícky 

profesionál so špeciálnymi odbornými vedomosťami. Používa sa k posilneniu 

žiaduceho, alebo utlmeniu nežiaduceho chovania (napr. liečenie fóbií, alebo nácvik 

chôdze). Výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné. 

 AAA (Animal-Assisted Activity): prebieha v podobe návštev pacientov, pes sa 

venuje viacerým, rôznym osobám. Sú motivačným, výchovným, odpočinkovým a 

terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života pacienta. Výsledky 

sa dajú vyjadriť „len“ ako radosť, šťastie, spokojnosť. 

Používa sa napríklad: 

Pacienti s detskou mozgovou obrnou (DMO): pes sa stáva nielen priateľom, ale aj 

motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Je zdrojom nových podnetov, spestrením života. 

Odvádza pozornosť od vlastných problémov. Vychováva k zodpovednosti a k empatii. 

Starí ľudia, domovy dôchodcov: starší ľudia často trpia depresiami, pocitmi 

nepotrebnosti, straty motivácie ďalej žiť. Psy prebúdzajú v týchto osobách pozitívne 

emócie. Sú zmenou v zabehaných koľajach ich života. Umožňujú telesný kontakt. 

Zlepšuje sa vzájomná komunikácia obyvateľov domova dôchodcov, spoločná radosť 

uvoľňuje často napäté vzťahy. Pre niektorých je psík zdrojom relaxu, so psom sa 

maznajú a hladkajú ho. Pre iných zase aktivity: štvornohý terapeut aportuje, behá, 

nabáda k pohybu, spoločným hrám, prechádzke. Znižuje sa potreba vyžadovania 

pozornosti od ošetrovateľov. U ľudí trvale podráždených výrazne klesá miera 

agresivity voči okoliu. 

Mentálne postihnutí: pes udržuje duševne zaostalého človeka v pozornosti dlhšie ako 

iné objekty, pozoruje a skúma ho. Udržuje ho v aktivite. Dotyky a hladenie uspokojujú 

potrebu po nežnosti, ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Je výchovným prostriedkom: 

ako sa správne chovať k zvieratám, neskôr k ľudom. Zvyšuje samostatnosť a 

zodpovednosť. Motivuje k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky (hádzaním loptičky, 

hladkaním, napodobňovaním činnosti psa…), podnecuje k naháňaniu a skákaniu pri 

hre a tým k rozvoju motorických schopností. Prispieva k zníženiu osamelosti a 

https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3bia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%A1_mozgov%C3%A1_obrna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rehabilit%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Depresia


                                                                               
uzavretosti, podporuje spontánnosť prejavu. Zvyšuje neverbálne komunikačné 

schopnosti mentálne retardovanej osoby. 

Autisti: do seba zahĺbeným autistickým deťom aj dospelým pomáha pes obracať ich 

pozornosť navonok. Vytrháva ich z ich vnútorného psychického sveta. Zmierňuje ich 

agresivitu voči okoliu. Zlepšuje sa spoločenské správanie autistickej osoby. 

Deti a dospelí v nemocnici: zvieratá v cudzom prostredí nemocnice predstavujú 

spojenie s vonkajším svetom. Zmäteným, rozrušeným a depresívnym osobám 

pomáhajú komunikovať. Sú rozptýlením v nemocničnej rutine, odvádzajú pozornosť 

od choroby, bolesti. Taktiež fungujú ako výchovný prostriedok. 

 AAE (Animal Assisted Education) – je forma terapie, ktorá využíva asistenciu 

psa pri vzdelávaní klienta  

 AACR (Animal Assisted Crisis Response) – využitie asistencie 

canisterapeutického tímu na uvoľnenie napätia v prípade živelných pohrôm, 

požiarov, či domácom násilí.  

 

3. Canisterapeutický pes 

 
3.1 Canisterapeutický pes 

 
Ak uvažujete nad tým, že by ste sa spolu so svojim štvornohým priateľom chceli stať 

canisterapeutickým tímom, treba si najprv pravdivo odpovedať na niekoľko otázok. 

 

Mám na to vlohy? 

Bude ma baviť výcvik psa? 

Budem mať dostatok času na následné návštevy nemocničných zariadení, rôznych 

domovov sociálnych služieb? 

Zvládnem stretnutia s postihnutými ľuďmi, ktoré bývajú pre niektorých ľudí často 

traumatizujúce? 

Aj keď si na tieto všetky otázky odpoviete kladne, treba ešte stále odpovedať na jednu 

otázku a to hlavnú otázku - Je môj pes vhodný na výkon canisterapie? 

 

Canisterapeutický pes musí spĺňať tieto vlastnosti: 

 

 pokojná povaha, ovláda základnú poslušnosť (privolanie, sadni, ľahni, k nohe, 

zostaň) 

 vydrží dotyky klientov, ktoré nie vždy bývajú práve najcitlivejšie 

 dokáže byť za každých okolností pokojný, trpezlivý, nevtieravý 

 je priateľský, rád sa zoznamuje s novými ľuďmi 

 neprejavuje agresivitu voči iným psom, či iným zvieratám 

 musí byť pravidelne očkovaný, odčervovaný a čistý 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Autizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemocnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%A5


                                                                               
3.2 Výcvik canisterapeutického psa 

 
Okrem perfektne zvládnutej základnej poslušnosti musia terapeutické tímy ovládať aj 

množstvo ďalších povelov smerujúcich ku canisterapeutickej praxi. Chodenie pri barlách, pri 

invalidnom vozíku, prekonávanie rôznych prekážok, vodenie psa na vodítku s inou, napr. 

postihnutou osobou, nácvik náhleho hluku, pes musí ostať pokojný pri náhlom buchnutí (napr. 

pád knihy na zem), odmietanie maškŕt, ale aj opatrné branie maškŕt. Treba sa psíkovi venovať 

ideálne od šteniatka, ale pravdaže je možné to naučiť aj dospelé psy za pomoci veľkej 

trpezlivosti a správneho vysvetlenia jednotlivých povelov. 

 

     Ďalšou samostatnou časťou nácviku sú povely na pobavenie klienta (mŕtvy, podávanie 

labiek, slalom medzi nohami, kotrmelec, popros, pokloň sa a pod.). Sem patrí samozrejme aj 

prinášanie, či podávanie spadnutých predmetov a podobne.  

 

     Polohovanie je samostatnou výcvikovou kapitolou(ale nie každý terapeutický pes je 

vhodný na polohovanie). Pri polohovaní musí pes ostať ležať bez pohnutia dlhšiu dobu pri 

klientovi, alebo si klient na psa vyloží nohy, pričom mu ich pes vďaka vyššej telesnej teplote 

takto ohrieva. 

 

Každý pes, tak ako aj človek, má svoju vlastnú povahu - osobnosť. To, že máme 

canisterapeutického psa, neznamená, že máte robota neobmedzene odolného voči bitiu, 

provokovaniu alebo nadmernej záťaži. Je to na nás, aby sme na našich 4-nohých priateľov 

dávali pozor a dopriali im dostatok odpočinku a relaxu, aj v podobe inej aktivity ako je 

canisterapia. (Napr. agility, aporty, stopy, či len obyčajná prechádzka, kde svojho psíka čo 

najmenej povelujete). Psy, takisto ako ľudia, potrebujú oddychovať nielen fyzicky, ale aj 

psychicky.  

 

 
 



                                                                               
 

3.3 Canisterapeutické skúšky 

 
     Každá organizácia vykonávajúca canisterapeutické skúšky môže mať niektoré časti skúšky 

trošku odlišné, ale v základe sú podobné, niekde sa požaduje, aby pes vedel aportovať 

predmety, niekde nie. Väčšinou organizácie pred skúškami zvyknú poskytnúť ich skúšobný 

poriadok.  

 

Skúšky: 

Usporiadateľ skúšok musí viesť evidenciu skúšok, počet zvierat na skúške, dosiahnuté body, 

informácie o psoch – identifikácia psov. Evidenciu musí viesť 5 rokov a na požiadanie 

veterinárnej správy musí predložiť doklady. 

Minimálny počet psíkov na skúške je 5 a maximálny 15. Ku skúškam môžu ísť len zdravé psy 

v dobrej kondícii.  

 

Skúšok sa nesmú zúčastniť: 

 

- u malých plemien suky a psy mladšie ako 12 mesiacov 

- u stredných a veľkých plemien suky a psy mladšie ako 18 mesiacov 

- háravé suky 

- gravidné suky v druhej polovici gravidity a suky do 50 dní od pôrodu 

- horná veková hranica nie je stanovená, ale nesmú sa skúšok zúčastňovať psy a suky 

choré alebo podozrivé z ochorenia, ktoré by ovplyvnilo ich výkon, alebo im spôsobilo 

bolesť, utrpenie, poškodenie ich zdravotného stavu 

- psy a suky agresívne voči ľuďom, ostatným psom 

- zvieratá pod vplyvom zakázaných látok – dopingu alebo ktorého majiteľ/účastník 

odmietol podrobiť psa vyšetreniu pri podozrení z užitia týchto látok 

- zvieratá, ktoré neboli na skúšku pripravované a ich kondícia nezodpovedá 

predpokladanej záťaži 

 

 

Skúšky: 

     Jednotlivými časťami skúšky sa zisťujú charakterové vlastnosti psov pre praktický výkon 

canisterapie. Canisterapeutické skúšky kvalifikujú psa pre výkon canisterapie so psovodom, 

s ktorým pes robil skúšku. Jeden psovod môže robiť skúšky s viacerými psami v jeden deň 

bez časového odstupu. Jeden pes môže absolvovať skúšky s 2 psovodmi v jeden deň. 

 

     Skúšok sa môže zúčastniť ako psovod osoba staršia ako 18 rokov alebo osoba 15 ročná so 

súhlasom zákonného zástupcu. 

 

     Skúšok sa môžu zúčastniť psy a suky rôznych rás, s PP, bez PP, krížence. 

 

     Vek malého psa minimálne 12 mesiacov (kohútiková výška do 25 cm), veľké a stredné 

plemená 18 mesiacov. Požadovaný vek musí byť dosiahnutý deň pred konaním skúšok. 

 



                                                                               
 Postoj psa k cudzím ľuďom -  majitelia sa medzi sebou rozprávajú, podávajú si ruky. 

Psy sú voľne  alebo na vodítku. Rozhodca postupne pohladká všetkých psov. Hodnotí 

sa – správanie psa, jeho dominancia, neznášanlivosť, strach – z toho vyplývajúca 

agresia. Pes nesmie napadnúť človeka alebo iného psa. 

 

 Základná poslušnosť psa – pes je bez vodítka a psovod postupne vydáva povely – 

sadni, ľahni, zostaň. Odíde od psa odloženého približne 10 m. Na pokyn rozhodcu psa 

privolá k sebe. Majiteľ môže používať nacvičené gestá, zvukový signál, hračky, 

maškrty. Opakovanie je povolené maximálne 2x. Hodnotí sa – poslušnosť, 

ovládateľnosť, ochota poslúchať psovoda. Dôvod – pes by mal zvládnuť základnú 

poslušnosť. 

 

 Reakcia na pach – rozhodca pristupuje k jednotlivým psom v oblečení, ktoré je cítiť 

niektorým z dezinfekčných prostriedkov bežne používaných u veterinára, sociálnych 

a zdravotníckych zariadeniach. Hodnotí sa reakcia psov. Dôvod – návštev sa 

zúčastňuje aj ošetrujúci personál, ktorý je v pracovnom odeve. Pes si nesmie pach 

dezinfekčného prostriedku spojovať s nepríjemným zážitkom u veterinára.  

 

 Skúška dominancie – majiteľ dá do misky psovi trochu granúl alebo niečoho čo pes 

má rád. Po chvíli mu majiteľ a potom aj rozhodca siahne do misky a pridá alebo 

odoberie maškrtu. Hodnotí sa – dominancia psa. Pes musí úkon tolerovať, nesmie 

vrčať, ceriť zuby alebo napadnúť človeka. Dôvod – pri dobrom vzťahu psa a človeka 

nesmie byť problém siahnuť do misky. 

 

 Vzrušivosť  psa – majiteľ psa rozblázni hrou, behom, skákaním alebo hračkou. Na 

pokyn rozhodcu musí psovod hru ukončiť a psa čo najrýchlejšie upokojiť. Môže 

použiť hlasový alebo zvukový signál alebo nacvičené gestá. Povel môže opakovať 3 x. 

Hodnotí sa – doba potrebná na upokojenie. Dôvod – psy sa môžu pri hre prestať 

kontrolovať. Psovod musí psa upokojiť a pes nesmie reagovať na ďalšie podnety k hre 

bez povelu psovoda. 

 

 Zachovanie pokoja: 

a) v skupine – pes prechádza skupinou ľudí. Všetci naraz ho začnú hladkať 

a hlasno sa smiať. Niekto nečakane vykríkne. Niekto spustí pred psom barlu, 

niekto otvorí nečakane dáždnik pred psom, niekto zdvihne barlu. Dôvod – pri 

návštevách, kedy dochádza k spontánnemu vítaniu, môže dôjsť k pádu barly, 

klienti do seba strkajú, aby boli čo najskôr pri psovi. Pes musí vyhodnotiť túto 

situáciu, že nejde o výpad proti nemu a psovodovi. 

b) u jednotlivca – rozhodca si kľakne a začne hľadieť psovi priamo do očí, zaťahá 

ho za uši, siahne na nos, chvost, laby, strká do neho prstom.  

Hodnotí sa pri oboch bodoch reakcia psa. Pes môže byť pokojný, môže sa otočiť, nesmie však 

zo strachu utiecť. 

 

Dôvod: Pri návštevách dochádza ku kontaktu z očí do očí a klient môže nepatrným pohybom 

zachytiť psa za srsť, dotknúť sa psa v blízkosti oka a pod. 

 



                                                                               
 Priame stretnutie – rozhodca sa na invalidnom vozíku priblíži zozadu k pomaly 

idúcemu psovodovi so psom. Chvíľu idú spoločne, pes vedľa vozíka. Po chvíli 

zastavia. Rozhodca psa pohladká, objíma ho a snaží sa vyzdvihnúť psa k sebe do lona. 

Malého psa môže psovod do lona posadiť sám. Hodnotí sa – chôdza psa pri vozíku 

a ochota, ústretovosť k maznaniu. Pes nesmie z lona zoskočiť sám. Psovod musí 

poznať, kedy chce pes činnosť ukončiť. Dôvod – v bežnom živote sa pes málokedy 

stretáva s ľuďmi na invalidnom vozíku. 

 

 Podávanie maškŕt – rozhodca pohladká psa a potom mu ponúkne maškrtu. Pes si môže 

zobrať, ale tiež aj nemusí. Záleží na psovodovi. Hodnotí sa – pokoj a opatrnosť pri 

prevzatí maškrty. Dôvod – natiahnutú ruku s maškrtou nesmie pes chápať ako prejav 

útoku voči sebe alebo psovodovi a reagovať obranným spôsobom.  

 

 Reakcia na rýchly pohyb, nečakaný hluk spojený s pádom – pes je na vodítku. Okolo 

prebehne asistent. Po chvíli znova prebehne a skríži cestu psovi, spadne a pustí tašku 

naplnenú rachotiacim materiálom. Hodnotí sa reakcia na človeka, nečakaný hluk, 

zvládnutie momentu prekvapenia. Pes sa môže zľaknúť, nesmie zavrčať, vyceriť zuby, 

zaútočiť. Dôvod u psov, ktorí neprídu do styku s hlukom a spojený s pádom človeka 

môže dôjsť vplyvom zľaknutia k agresívnej reakcii. 

 

 Nesenie psa – rozhodca zdvihne psa zo zeme alebo zo zvýšeného stanovišťa a nesie ho 

zhruba 5 m. Predá ďalšej osobe, ktorá úkon opakuje, potom ho odovzdá psovodovi 

alebo postaví na zem. U veľkých a obrích plemien je pes položený na plachte 

a spoločne ho prenášajú 2 – 4 osoby na určené miesto vzdialené asi 10 m. Hodnotí sa 

pokoj psa pri zdvíhaní a prenášaní. Dôvod – pri poranení sa musí pes nechať preniesť 

aj cudzími osobami. Ide o pomoc psovodovi s poraneným zvieraťom, aby bolo 

zaistené čo najrýchlejšie ošetrenie. 

 

     Počas celých skúšok rozhodca sleduje vzťah psa so psovodom. Všíma si intonáciu hlasu 

pri práci so psom, či psovod psa pochváli za dobre zvládnutú skúšku, či ho odmení, či pes 

poslúcha rád alebo zo strachu. Pozoruje tiež ako pes reaguje na človeka. Kladne sa hodnotí 

v jednotlivých skúškach pes, ktorý reaguje pokojne, je poslušný a neprejaví agresívnu reakciu. 

Pri prejave agresivity je skúška psa ukončená ihneď a z ďalších častí je vylúčený. 

Z dôvodu prehľadnosti sa jednotlivé skúšky hodnotia bodmi  0 – 10, celkový počet je 100 

Výsledok je buď prospel alebo neprospel. 

 

     Skúška platí 2 roky od dátumu zloženia skúšky. O zložení skúšok sa vedie záznam, jeden 

sa odosiela pre Zväz športovej kynológie, druhý archivuje organizácia, ktorá  poriada skúšky. 

Záznam sa archivuje 5 rokov.  

 

     Súčasťou skúšok je písomná forma testu o canisterapii. Rozhodca počas skúšok preveruje 

potrebné  vedomosti od psovoda. 

 



                                                                               

 
 

 

4. Základná starostlivosť o psov 

 

4.1 Starostlivosť o psy 

Výber vhodného psa 

Pri výbere vhodného psa sa ľudia radi inšpirujú vzhľadom psa, čo však nie je správna 

cesta. Nepodľahnite módnej vlne, kašlite na image. Garantujem vám, že každého psíka, 

ktorého si zabezpečíte bude ľúbiť, bez ohľadu na to, ako vyzerá. Pre vás bude najkrajší. A 

bude aj najlepší, ak si vyberiete správne plemeno správnej povahy. Naopak, ak si vyberiete 

nesprávne, nemusíte ho zvládnuť a pes výzorovo podľa vašich predstáv vám vyrobí na čele 

mnoho vrások. Je potrebné zvažovať dôležitejšie vlastnosti psa, ako sú temperament, 

potrebná starostlivosť, veľkosť, financie a množstvo času, ktoré ste schopný a ochotný 

psíkovi venovať. Dôležitým kritériom pri výbere psa je aj to, či pĺzne alebo nepĺzne. 

Veľkosť psa nie je úplne najdôležitejšou vlastnosťou pri výbere vhodného plemena. Pri 

výbere veľkosti psa je dôležité, za akým účelom psíka kupujete. Na stráženie sú 

samozrejme lepšie veľké plemená, ako maznáčikov si zabezpečte radšej menšie psy. Je 

dôležité, či chcete psa do bytu, alebo na dvor. Ak bývate v byte, je lepšie rozmýšľať o malom 

plemene. Nie je to ale podmienka, často krát sa má lepšie veľký pes v byte, ktorý má dostatok 

venčenia a pohybu, ako pes na dvore uviazaný na reťazi či stále zavretý v koterci. Tiež 

neznamená, že každé malé plemeno je vhodné do bytu. V zásade platí, že napríklad teriéry sú 

temperamentnejšie a potrebujú oveľa viac pohybu a aktivity ako veľké plemená. Malé 

plemená sú uštekanejšie a agilnejšie, čo môže rušiť vašich susedov a samozrejme aj vás. 



                                                                               
Naopak veľké plemená sú často krát flegmatické a kľudné, čo paradoxne do bytu vyhovuje 

viac. Pri zvažovaní, akého veľkého psíka si prinesiete zvažujte veľkosť priestoru, ktorý 

mu poskytnete, aby sa havko "nedusil". Tiež si uvedomte, že veľký pes má i vyššie nároky 

na stravu. Povahové vlastnosti psa sú veľmi dôležité pri výbere vhodného plemena. 

Temperament psa je daný geneticky podľa plemena, no ovplyvňuje ho aj výchova a 

starostlivosť. Ak chcete psa napríklad na agility a máte na to čas a chuť, ktorá vás časom 

neprejde, vyberte si temperamentného psíka, napríklad jackrussel teriéra. Pokiaľ chcete psa na 

stráženie, vyberte si napríklad dobermana, či nemeckého ovčiaka. Uvedomte si, na čo bolo to 

ktoré plemeno vyšľachtené a ľahko prídete na to, či sa hodí k podmienkam, ktoré mu viete 

poskytnúť. Ak máte predstavu, aké plemeno chcete, naštudujte si o ňom čo najviac informácií 

(aj fóra a skúsenosti chovateľov) a poriadne zvážte, či sa k vám naozaj hodí. Ak si vyberiete 

nesprávne, nemusíte psíka zvládnuť a často krát to končí zle. Kúpiť si poľovnícke 

plemeno a potom sa ho snažiť odnaučiť loviť je predsa nerozumné. Tak isto chcieť od teriéra, 

aby bol stále kľudný a melancholický, je tiež len zbožné prianie. Peniažky sú v neposlednom 

rade dôležité aj pri voľbe plemena. Niektoré psy sú na financie náročnejšie, iné menej. A to 

neplatí len o nadobúdacej cene. Pripravte sa, že havko sa vám predraží hneď na začiatku, 

nakoľko vám pravdepodobne poškodí nejaké veci. Vy na to ale budete pripravený. Je treba 

psa naučiť rozdiel medzi jeho a vašimi vecami. O tom sa ale viac dočítate v sekcii výchova 

a výcvik. Tiež treba psovi šteňaťu nakúpiť výbavu, pripravte sa na výdavky na krmivo, 

veterinára a vakcíny, poplatky, prípadné operácie, starostlivosť o srsť a pod. V každom 

prípade, pes nie je lacnou záležitosťou,  financie sú aspekt, ktorý treba tak isto zvažovať. Pri 

rozhodovaní, či chceme psa alebo fenku, je treba si uvedomiť ich pohlavnú aktivitu, podľa 

ktorej sa ich správanie prudko mení. Fena sa hára 2x ročne (vyžaduje veľkú ostražitosť), 

kým pes je pohlavne aktívny celý rok. Pohlavný pud je veľmi silný a preto odporúčam 

neskúseným cvičiteľom radšej fenu. Pripravte sa ale na dotieravých samcov, ktorí si chcú 

odtrhnúť kus prírody pre seba. Viete o tom, že existuje antikoncepcia pre psov? Takto sa 

vyhnete nežiaducej gravidite sučky. Fena nemá taký silný pud stať sa vodcom svorky, pri 

psovi sa musíte viac prejaviť ako autorita. 

 

 

4.2 Kŕmenie psov 
Správna výživa je veľmi dôležitá, a ukazovateľom jej dobrej úrovne je správny vývoj a rast 

šteniat, u dospelých jedincov je to zase dobrá fyzická kondícia, výborný zdravotný stav a 

výkonnosť psa. Strava, ktorú pes prijíma, má veľký vplyv aj na kvalitu jeho srsti. Okrem 

správneho telesného vývoja, závisí na správnej a dostatočnej výžive aj psychický vývoj psa. 

Stres z nedostatku potravy môže mať za následok zmeny v správaní a emocionálnej stabilite 

psa v dospelosti. Vyváženú kŕmnu dávku môžeme teda definovať ako kombináciu kŕmnych 

súčastí, ktoré dodávajú všetku energiu a nevyhnutné živiny, potrebné k udržaniu psa 

v dobrom zdravotnom stave s ohľadom na jeho vek a spôsob života.  

 

     Pes je mäsožravec a jeho tráviaca sústava je uspôsobená ku spracovaniu mäsitej potravy. 

Je mylné sa domnievať, že čo je z hľadiska výživy výhodnejšie pre človeka, musí byť 

najlepšie aj pre výživu psa. Prehnaná láska majiteľa, nedôslednosť a nepravidelnosť 

v podávaní potravy, nadbytočné množstvo alebo nevhodne vyberané maškrty, to všetko môže 

viesť k tráviacim ťažkostiam psa. Tráviace ústrojenstvo psa je pomerne krátke a potrava ním 

teda prechádza rýchlo. (Pre porovnanie dĺžka čriev ovce je asi sedemkrát väčšia.) Znamená to, 



                                                                               
že mäsožravce nie sú schopné využiť nebielkovinové živiny z potravy ako bylinožravce. Na 

druhej strane je pes schopný zožrať veľké kusy mäsa, a v tomto stave ho aj tráviť. Je to preto, 

že žalúdočná šťava psa obsahuje až 0,6%kyseliny soľnej, ktorá sa spolupodieľa na rozklade 

bielkovín. Jeho zuby sú tiež, skôr než ku rozomieľaniu, uspôsobené ku trhaniu potravy na 

menšie kusy. V dlhom priebehu domestikácie sa však tráviaca trubica predĺžila a pes je dnes 

schopný stráviť aj potravu rastlinného pôvodu, aj z nej si brať dôležité živiny. Mäso je však 

pre psa veľmi dôležité a jeho úplná absencia v potrave má za následok nedostatočný príjem 

živín. Pomer mäsa a rastlinnej zložky potravy sa mení podľa požiadaviek organizmu pri raste, 

podľa teploty prostredia či podľa výkonu psa. Rovnako ako u človeka musí potrava psovi 

dodávať energiu, vďaka ktorej sa nielen pohybuje, ale ktorá aj vytvára teplo, látky pre rast a 

regeneráciu, a taktiež ďalšie látky, ktoré tieto aktivity podporujú.  

 

4.2.1. Krmivá rastlinného pôvodu 
 

Pozor - rastlinné krmivá slúžia predovšetkým ako zdroj vlákniny!  

 

Ovsené vločky a obilný šrot je nutné pred podaním spariť, aby boli lepšie stráviteľné. Tieto 

prísady priaznivo ovplyvňujú konzistenciu výkalov, a takto znižujú riziká hnačky alebo 

zápchy.  

 

Ryža, a cestoviny sa podávajú vždy varené, v surovom stave sú pre psa nestráviteľné. Nie je 

vhodné ich však podávať obéznym psom.     

         

Zemiaky sa pred podaním musia zbaviť všetkých nečistôt, staré zemiaky je nutné ošúpať. 

Všetky zemiaky sa musia rozkrájať, aby si organizmus psa, ktorý nie je uspôsobený ku 

tráveniu rastlín, zobral čo najviac živín a podávajú sa psovi uvarené.  

   

Krúpy a strukoviny sa pred varením musia nechať 8 až 10hodín namočené v studenej vode, 

aby napučali. Strukoviny obsahujú značné množstvo rastlinných bielkovín, väčšina psov ich 

však odmieta, pretože sú pre nich ťažko stráviteľné a môžu vyvolať tráviace poruchy a 

nadúvanie.  

   

Zelenina sa pridáva do chladnúceho krmiva v surovom stave, dobre očistená a nastrúhaná 

alebo rozkrájaná. Je dôležitou sýtiacou zložkou a strave dodáva dôležité vitamíny. V lete 

podávame šalát, mrkvu, žihľavu, kapustu, kaleráb, karfiol, červenú repu, púpavové listy; v 

zime mrkvu, ktorá má najlepšie dietetické vlastnosti a je teda obzvlášť dobrá pre psov s 

tráviacimi problémami, ružičkový kel, zeler, poprípade sušenú zeleninovú zmes. 

 

Ovocie je výborným zdrojom vitamínov a slúži ako maškrtka. Sami zistíte, ktoré ovocie má 

pes rád. Psom chutia mandarínky, banány, hrušky, jablká, melóny a aj šupky z nich. 

 

Chlieb a pečivo majú psy vo všeobecnosti veľmi radi, hlavne ak je tvrdšie, radi ho chrúmajú 

a môže slúžiť ako náhrada žuvacej kosti. Veľmi čerstvé pečivo sa však nepodáva. Pečivom 

a chlebom netreba kŕmiť prioritne, ide skôr o zábavku psa. 

 

 



                                                                               
 

4.2.2. Krmivá živočíšneho pôvodu 
 

Mäso je pre psov najprirodzenejšou a najstráviteľnejšou potravou. Mäso zdravých zvierat 

možno skrmovať surové, varením stráca časť svojej výživnej hodnoty. Mäso z núteného 

výseku je však nutné tepelne upraviť z dôvodu nebezpečenstva parazitárnych onemocnení. 

Mäso má veľmi nízky obsah vápnika, a vyznačuje sa nepriaznivým pomerom vápnika a 

fosforu, preto ak je pes kŕmený len mäsom bez vhodných doplnkov, vyvstáva veľmi závažný 

problém nedostatočnej mineralizácie kostí. Mäso je dobrým zdrojom kvalitných bielkovín, 

tukov, železa a niektorých vitamínov skupiny B, má výborné chuťové vlastnosti a vysokú 

stráviteľnosť. Ak je teda riadne doplňované zdrojmi vápnika, jódu a vitamínov A, D, radí sa 

medzi veľmi dobré krmivá. 

 

Vnútornosti sú síce pre psa vhodným krmivom, ale je nutné ich podávať opatrne, pretože 

obsahujú viacej kolagénu, fosforu, a tiež ťažkých kovov. Z vnútorností je vhodné napríklad 

srdce, ktoré má priaznivé zloženie bielkovín, ale obsahuje tiež viac tuku, dobré sú aj obličky 

či mozog, hovädzie predžalúdky, vemená, žalúdky a maternice. Črevá a pľúca sa do krmiva 

dodávajú hlavne pre zasýtenie, pretože sami o sebe nemajú veľkú výživnú hodnotu. Slezina 

môže spôsobiť psovi hnačku, preto je nutné používať ju veľmi uvážlivo. Výborným krmivom 

je pečeň, ktorá obsahuje mnoho kvalitných bielkovín, glykogénu a vitamínov. Do jedálnička 

psa sa však neodporúča zaraďovať ju pravidelne alebo príliš často, pretože môže obsahovať 

zostatky liečiv, chemikálií alebo ťažkých kovov.  

   

Chrupavky obsahujú mnoho potrebných minerálnych látok, sú zdrojom chondroprotektív a 

zvyšujú chutnosť potravy, na druhej strane sú dosť ťažko stráviteľné.  

   

Kosti sú dobrým zdrojom minerálnych látok, obzvlášť vápnika a fosforu. Je vhodné ich 

podávať psovi mimo kŕmenia, okrem živín mu poskytnú tiež zábavu. Prednosť je treba dávať 

mäkkým, väčším kostiam z mladých zvierat, kosti z králikov a hydiny sú príliš tvrdé a 

lámavé, a ich úlomky sú pre psa nebezpečné. Príliš veľký príjem kostí však môže psovi 

spôsobiť zápchu. Odpad z hydiny, ako napríklad hlavy alebo beháky, je nutné pred 

podávaním tepelne upraviť. 

 

Bravčové mäso a odpady možno podávať len obmedzene, obsahujú totiž vysoký podiel 

tuku.  

   

Rybie mäso je ľahko stráviteľné, je výborným zdrojom esenciálnych aminokyselín, 

vitamínov a dôležitých mikroelementov. Ryby je nutné podávať až po tepelnej úprave a je 

nutné ich zbaviť dlhých, ostrých kostí. Silne solené, údené či marinované ryby však nie sú 

vhodné.  

   

Mlieko podávame len psom, ktoré ho dobre znášajú. Niektorým psom chýbajú enzýmy, 

potrebné k tráveniu mlieka, a to môže následne vyvolať hnačku. Pokiaľ však mlieko psovi 



                                                                               
nevyvoláva žiadne ťažkosti, niet dôvodu, prečo mu ho nepodávať. Mlieko sa podáva čerstvé 

alebo kyslé, skysnuté mlieko môže vyvolať tráviace poruchy. Mlieko je výborné 

predovšetkým pre výživu dojacej suky a šteniat. Dobrým zdrojom minerálnych látok, 

vitamínov a bielkovín je tvaroh, ktorý možno považovať za veľmi kvalitné krmivo, a 

rozhodne by nemal chýbať v jedálničku šteniat. Veľmi priaznivo tiež pôsobí na kvalitu srsti. 

Pre svoj obsah mliečnych baktérií je tiež výborným krmivom jogurt. Možno ho použiť po 

hnačkových ochoreniach alebo po podaní antibiotík, kedy je potrebné upraviť mikroflóru 

čriev. Veľké množstvo bielkovín, tukov a minerálov obsahujú aj syry.  

   

Vajcia sú tiež výdatnou potravou, mali by však byť podávané tepelne upravené, aj keď zatiaľ 

nebolo preukázané, že v surovom stave by mohli psovi spôsobiť zdravotné ťažkosti. Bielok 

surových vajec však obsahuje zložku avidín, ktorá znemožňuje psom využívať biotín, preto sa 

neodporúča skrmovať väčšie množstvo bielkov. Po tepelnej úprave však účinok avidínu 

mizne. Vajcia sú zdrojom železa, bielkovín a vitamínov B, A, D. Niektoré psy ochotne 

prijímajú aj škrupinu vajca bez úpravy, ktorá je dobrým zdrojom vápnika.  

   

Kvasnice sú veľkým zdrojom vitamínov skupiny B.  

   

Tuky , ako zdroj energie, je vhodné pridávať len psom s nedostatočnou hmotnosťou alebo 

psom s vysokou záťažou.  

 

POTRAVINY NEVHODNÉ PRE PSOV: 

 

Kakao - všetky krmivá, obsahujúce kakao sú pre psy toxické, a vo väčších dávkach môžu 

spôsobiť aj smrť psa. 

 

Korenené a solené potraviny podávané príliš často, môžu spôsobiť tráviace problémy psa, 

ochorenia pečene a obličiek, zápaly análnych vačkov alebo zhoršenie kvality srsti. 

 

Strukoviny, čerstvý chlieb, kapusta, kaleráby a karfiol by mali byť do kŕmnej dávky 

zaraďované len v malých dávkach, pretože nadúvajú. 

 

4.2.3. Kŕmne granule a konzervy 

 

     Kvalitná a všetkým požiadavkách potrava musí obsahovať všetky nevyhnutné živiny 

v správnych pomeroch vrátane vitamínov a minerálov. Domáce jedlo z čerstvého alebo 

tepelne upraveného mäsa alebo zvyškov zo stola niektoré dôležité zložky vôbec neobsahuje. 

Pri komerčne pripravovanom krmive, ktoré je v tomto smere vyvážené existujú na výber 4 

druhy. 

 

Mokrá/vlhká (konzervovaná alebo kapsičky) – konzervovaná potrava má vysoký obsah 

vody, je dostupná v širokej škále chutí a psy ju preferujú. Pre väčšinu ľudí najznámejší druh 

psieho krmiva. Každá značka konzervy pre psa má odlišné zloženie a môže vyžadovať 

doplnenie rozličným množstvom suchárov. Ak váš pes nechce žrať sucháre, použite konzervu 

s komplexným krmivom. Konzervované krmivo dostanete v širokej škále príchutí a vôní, 



                                                                               
takže vyhovie psom s rôznou chuťou. Na trhu existujú taktiež špeciálne konzervy pre rôzne 

vekové kategórie psov - šteňatá aj seniorov, taktiež pre aktívne psy, ktoré potrebujú viacej 

energie. 

 

Výhody tejto potravy: 

- Veľmi chutná. 

- Obsahuje všetky látky, ktoré pes potrebuje. 

- Neotvorená sa dá dlho skladovať. 

 

Nevýhody tejto potravy:  

- Skladovanie zaberá miesto a je ťažká na prepravu. 

- Zaberá miesto v chladničke. 

- Spôsobuje tučnotu. 

- Silno zapácha. 

- Nevhodná pre zuby. 

- Mäso/iné zložky nie sú identifikovateľné. 

- Drahá. 

- Rýchlo podlieha skaze po otvorení 

- U niektorých psov vyvoláva nevoľnosť. 

 

Polovlhká – tento typ potravy často obsahuje zeleninové bielkoviny ako je sója, má v sebe 

menej vody ako konzervy, preto sa dobre uchová v miske bez toho, aby vysychala alebo 

strácala štruktúru. Niekedy sa nazýva aj mäkké krmivo a obsahuje približne 25% vody. 

Poskytuje sa často ako napodobnenina mletého mäsa. Pre majiteľov psov je často 

prijateľnejšie ako suché krmivo, pretože sa viac podobá mäsu. Polosuché krmivá majú väčšie 

nároky na skladovanie. 

 

Výhody tejto potravy: 

- Chutná. 

- Obsahuje všetky látky, ktoré pes potrebuje. 

- Skladuje sa ľahšie než konzervy. 

 

Nevýhody: 

- Spôsobuje tučnotu. 

- Silno zapácha. 

- Nevhodná pre zuby. 

- Mäso sa nedá rozoznať od iných zložiek. 

- Veľmi drahá. 

- Rýchlo podlieha skaze. 

- Zaberá miesto v chladničke. 

- Obsahuje umelé prísady. 

 



                                                                               
Suchá – kompletná (granule) - ako už naznačuje názov, suchá výživa obsahuje minimum 

vody a všetky látky, ktoré váš pes potrebuje. Niektoré druhy sa majú pred kŕmením zvlhčiť, 

zatiaľ čo iné sa môžu podávať priamo, bez úpravy. V takom prípade bude pes potrebovať 

dostatok vody. Tieto krmivá majú 10% vody. I keď všetky značky majú podobné nutritívne 

zloženie, používajú sa rozličné suroviny, takže niektoré môžu byť chutnejšie a stráviteľnejšie 

ako iné. Suché krmivo sa môže kupovať a uskladňovať vo väčších množstvách aj na niekoľko 

mesiacov. 

 

Výhody:  

- Úsporná. 

- Príliš nezapácha. 

- Obsahuje všetky látky, ktoré pes potrebuje. 

- Vhodnejšia pre zuby, drsná, keď sa skrmuje suchá. 

- Vhodnejšia na prepravu než plechovky. 

- Ľahko sa skrmuje. 

 

Nevýhody:  

- Zaberie veľa miesta. 

- Pri dlhšom skladovaní podlieha skaze. 

- Je menej chutná ako vlhká/polovlhká. 

- Vysoký obsah obilnín môže spôsobiť problémy psom citlivým na lepok. 

 

Suchá – doplnková strava - má sa dopĺňať konzervovaným, vareným alebo surovým 

mäsom. Obyčajne sa skladá z obilnej múky alebo suchárov. Sama osebe neuspokojuje denné 

požiadavky na výživu psa. 

 

Výhody:  

- Úsporná. 

- Príliš nepáchne. 

- Vynikajúci zdroj energie. 

- Väčšina je doplnená vitamínmi a minerálmi. 

- Vhodnejšia pre zuby, drsná, keď sa skrmuje suchá. 

- Vhodnejšia na prepravu než plechovky. 

 

Nevýhody: 

- Miešanie s bielkovinovými látkami, náročné na čas. 

- Pri dlhšom skladovaní podlieha skaze. 

- Zaberie veľa miesta. 

 

     Z podávania kostí psovi, aj keď ich majú veľmi radi, môžu plynúť početné riziká. Nikdy 

nedávajte svojmu psovi kosti kuracie, králičie, rybie a kosti z kotliet. Tieto kosti sa ľahko 



                                                                               
štiepia a ostré časti môžu spôsobiť vnútorné zranenie. Pri ohrýzaní veľmi tvrdých kostí si váš 

pes môže poraniť zuby. Trávenie častí kostí môže viesť k zápche. Pokiaľ chcete dať svojmu 

psovi niečo na žuvanie a ohrýzanie, v obchodoch sú k dostaniu špeciálne pochúťky, ktoré sú 

bezpečné. 

4.2.4. Zloženie potravy – cukry, tuky, bielkoviny 

 

     V potrave psa sú obsiahnuté zložky, ktoré poskytujú organizmu potrebnú energiu, ďalej 

zložky potrebné pre rast, obnovu a reprodukciu. Takéto zložky nazývame živiny. Hlavné 

druhy živín, obsiahnutých v potrave sú uhľohydráty, bielkoviny, tuky, minerálne látky, 

stopové prvky a vitamíny. Neoddeliteľnú súčasť potravy psa tvorí aj voda. 

 

     Tuky - predstavujú energiu v najkoncentrovanejšej forme. Obsahujú asi dvojnásobné 

množstvo energie ako uhľohydráty alebo bielkoviny. Pomáhajú vstrebávaniu v tuku 

rozpustných vitamínov, dodávajú organizmu esenciálne mastné kyseliny, ktoré sú dôležité pre 

celkové zdravie psa, pre činnosť ľadvín, stav kože, srsti a reprodukciu. Ak porovnáme 

rovnaké množstvo sacharidov a tukov zistíme, že z tukov sa vyprodukuje viac ako 

dvojnásobok energie, než zo sacharidov. Tuky sú dôležitou zásobárňou energie a vitamínov A 

a D. Ukladanie tukov chráni v zime psa pred chladom. V potrave by mali byť zastúpené v 

pomere 5-20% podľa zaťaženia psa. 

 

     Bielkoviny - poskytujú aminokyseliny, ktoré sú potrebné pre rast a obnovu telesného 

tkaniva. Dodávajú telu dôležité stavebné látky. Sú nenahraditeľnou živinou, predstavujúcou 

hlavnú súčasť energie. Určitým spôsobom môžu tiež nahradzovať tuky a sacharidy. 

Bielkoviny sú rastlinného aj živočíšneho pôvodu, v krmive mladých zvierat by mali tvoriť asi 

30%, u dospelých jedincov 22-25%. 

 

     Sacharidy sú popri bielkovinách a tukoch najdôležitejšou základnou zložkou výživy. Sú 

hlavným zdrojom energie a v organizme sa menia na tzv. hroznový cukor, ktorý sa ukladá do 

zásoby v pečeni a svaloch. Nadbytok sacharidov sa premieňa na podkožný tuk. Asi 20%né 

zastúpenie sacharidov v potrave zlepšuje využitie bielkovín. 

 

 

4.2.5. Vitamíny, minerálne látky, voda  
 

     Minerálne látky majú v organizme mnoho funkcií. Sú dôležité pre tvorbu zubov, kostí a 

telových tekutín. Minerálne látky a stopové prvky rozdeľujeme na makroelementy a 

mikroelementy. Makroelementy sú vápnik, fosfor, sodík, draslík, horčík a chlór; a 

mikroelementy sú železo, zinok, meď, mangán, kobalt, selén a jód. Nedostatok vápnika a 

fosforu, za súčasného nedostatku vitamínu D spôsobuje napríklad u mláďat zmeny na kostre 

(krivica), ktoré, bohužiaľ bývajú celoživotné, pokiaľ nie sú liečené ešte pred dokončením 

kostrového vývoja. Vápnik a fosfor sa tiež podieľajú na pevnosti kostí a zubov. Nedostatok 



                                                                               
železa a vápnika znemožňuje zrážanie krvi. Draslík sa nachádza vo vysokých koncentráciách 

vo vnútri buniek, a je potrebný najmä pri nervových prenosoch, svalovom metabolizme a 

metabolizme vody. Sodík, ktorý je obsiahnutý v mimobunkových tekutinách, je dôležitý pre 

normálne fyziologické funkcie. Sodík, spolu s chlórom, predstavuje väčšinu elektrolytov v 

telesných tekutinách. Horčík sa podieľa na správnej funkcii srdca, kostrovej svaloviny a 

nervových tkanív. Pomer medzi vápnikom a fosforom je nutné udržovať v rovnováhe. 

Mikroelementy sa v organizme vyskytujú vo veľmi malých množstvách, sú súčasťou 

mnohých enzýmov, hormónov a vitamínov a ovplyvňujú mnohé životné procesy. V rastlinách 

a živočíšnych organizmoch sa vyskytujú vo forme organických zlúčenín. Zastúpenie 

minerálnych látok v potrave má činiť asi 7%. 

 

     Vitamíny sú látky, ktoré uľahčujú a urýchľujú metabolické procesy a pre organizmus 

majú veľký význam. Sú to nízkomolekulárne látky, ktoré zabezpečujú normálny fyziologický 

vývin a životné pochody organizmu. Nedostatok vitamínov môže organizmus negatívne 

ovplyvniť a spôsobiť rôzne metabolické poruchy a oslabenie imunitného systému, čo má za 

následok menšiu odolnosť voči infekciám a inváznym onemocneniam. Vitamíny sú teda 

veľmi dôležité pre rast, hojenie rán, rozmnožovanie a odolnosť proti nemociam. Vitamíny sa 

delia do dvoch skupín, na vitamíny rozpustné v tukoch - vitamíny A, beta karotén, D, E a K 

a vitamíny rozpustné vo vode - komplex vitamínov B, vitamín C a H, kyselina nikotínová, 

kyselina pantoténová, kyselina listová a cholín. 

 

     Balastné látky, to je predovšetkým vláknina, ktorej podiel by v strave nemal klesnúť pod 

2%. Optimálna hladina je okolo 3%, pokiaľ sa zvýši nad 5% môže znížiť stráviteľnosť 

potravy, využitie živín z potravy a zvýšiť množstvo výkalov. 

 

     Uhľohydráty - zásobujú organizmus energiou a taktiež sa môžu premieňať na telesný tuk. 

Patria medzi ne napríklad jednoduché cukry (glukóza), a tiež väčšie molekuly (škrob), ktoré 

sú zložené s jednoduchých cukrov. 

 

     Voda je základ života a je nevyhnutnou súčasťou organizmu, čo platí aj pre psov. 

Nedostatok vody spôsobuje dehydratáciu, a to vedie ku vzniku širokej škály ťažkostí. Fatálne 

následky môže mať už strata jednej desatiny vody, preto by mal pes mať neustále prístup k 

čistej, čerstvej vode. Psy sa napájajú výlučne pitnou vodou. Na vodu musí pes mať 

samostatnú misku, nemožno používať rovnakú misku ako na krmivo. Denná spotreba vody u 

dospelého psa je 35-50 ml/kg živej hmotnosti psa. Dostatočné množstvo vody je dôležité 

najmä pre šteňatá a starších psov. Potreba vody sa tiež zvyšuje u dojčiacich feniek, pri vyššej 

záťaži psa, pri vyššej teplote prostredia a pri hnačkách. Pri kŕmení psa suchými krmivami je 

dostatočný prísun čerstvej vody veľmi dôležitý. V niektorých prípadoch, ako sú hnačky, 

extrémna záťaž apod. je vhodné podávať vo vode aj elektrolyty v podobe rôznych 

komerčných preparátov. 

 

4.2.6. BARF 
 



                                                                               
BARF je skratka z angl. slov Biologically Appropriate Raw Foods – biologicky vhodná 

surová potrava. Je to metóda kŕmenia psa prirodzenou a surovou stravou – surové mäso, 

surové kosti a surová zelenina. Vynechaním tepelného spracovania (varenia, extrudovania) sa 

zachovávajú všetky bioaktívne látky v celom pôvodnom množstve a spektre. BARF je prírode 

najbližší a najlepší spôsob výživy psa, ktorý vychádza z toho, že pes je mäsožravec, pochádza 

z vlka a jeho trávenie a zažívacia sústava sú podobné. Pes tak ako vlk má chrup so silnými 

očnými zubami, aby mohol korisť uchopiť a stoličky s ostrými hranami, aby mohol mäso 

a kosti pohrýzť. Vlk svoj jedálničiek obohacuje aj trávou, ovocím, bylinami a korienkami, 

preto pridávame k mäsu zeleninu a ovocie. BARF strava teda musí obsahovať vyvážený 

pomer svaloviny, kostí, chrupaviek, tuku, vnútorností, zeleniny a ovocia. Touto skladbou 

stravy dostáva pes všetko, čo potrebuje – bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerálne 

látky a vlákninu. Prírodná surová strava – vynechanie tepelného spracovania, zachovanie 

obsahu bioaktívnych látok a vitamínov v celom spektre v prírodnej forme. Zdravá strava – 

vieme presne, aké suroviny psíkovi do misky dávame – čerstvé mäso (hovädzie, jahňacie, 

ryba, ..), vnútornosti, kosti, chrupavky, príloha (zelenina, vajce) a že tam nie sú žiadne 

nežiaduce látky a chemikálie (dochucovadlá, farbivá , konzervačné látky a pod.) 

 

Možnosť výberu kŕmnych surovín pri diéte alebo alergiách: 

 Diéta – kŕmenie menej tučným mäsom pri nadváhe, alebo tučným mäsom, ak pes 

potrebuje pribrať na váhe a svaloch 

 Alergia – možnosť vylúčenia alergénnych zložiek z potravy. Ak má napríklad pes 

alergiu na kurací proteín, alebo ťažkosti s trávením obilnín, tak vieme tieto zložky 

z jedálnička jednoducho a s istotou vylúčiť, čo naopak pri granulách nie 

Pestrá a chutná strava v prírodnej forme – podporuje chuť do jedla, žuvanie a trávenie. 

Výsledky pri kŕmení BARF stravou: 

 Zlepšenie trávenia – bez nadúvania, bez hnačiek 

 Zmenšené množstvo exkrementov 

 Zdravá koža a lesklá srsť – bez kožných chorôb 

 Zdravý chrup – čisté a biele zuby, bez zubného kameňa 

 Vitálnosť a väčšie množstvo energie 

 Pevná stavba tela 

 Stabilný imunitný systém 

 Kŕmenie a vyváženosť BARF stravy 

 

Kŕmenie BARF stravou je veľmi jednoduché a je vhodná pre každého psa bez ohľadu na 

plemeno, veľkosť a vek. Pre optimálne zloženie surovej stravy je dôležité dbať na vyváženosť 

stravy v rámci určitého časového obdobia. To znamená, že každá kŕmna dávka nemusí 

obsahovať naraz všetko, čo pes potrebuje, ale súhrn všetkých potrebných zložiek výživy musí 

pes dostať v rámci časového obdobia cca jedného týždňa. Preto nie je chybou kŕmiť pár dní 

len mäsom a kosťami a ďalší deň doplniť prílohu. Predpokladom optimálnej výživy je široké 

spektrum živín. Kŕmne suroviny je preto vhodné striedať (striedame druhy mäsa hovädzie, 

jahňacie, morčacie, ryby ..) a dopĺňať o vnútornosti (žalúdok s natráveným obsahom, srdce, 



                                                                               
pečeň, obličky), mäsové kosti s chrupavkou, zeleninu, ovocie, mliečne výrobky (tvaroh, 

jogurt) a vajce. Dospelý pes má dostávať 2 % svojej hmotnosti. Aktívne psy môžu denne 

potrebovať 3-5%. Šteňatá dostávajú 8–10 % svojej hmotnosti, množstvo sa postupne s vekom 

znižuje. Množstvo krmiva v praxi upravujeme vždy individuálne pre konkrétneho psa. 

 V časovom rámci jedného týždňa sa snažíme dodržať nasledujúce zloženie jedálnička: 

 70 % mäso a vnútornosti – z toho prerastaná svalovina 50% (hovädzie, 

jahňacie, morčacie, ryby...) vnútornosti svalové tkanivo 40 % (srdce, zelené držky), 

vnútornosti jemné tkanivo 10 % (pečeň, obličky) 

 20 % mäsité kosti a chrupavky (kosti obalené mäsom – kuracie stehná, trupy, krídla, 

bravčové rebrá, hovädzie kosti) 

 10 % príloha (zelenina, ovocie, mliečne výrobky, vajce) 

 

Príklad kŕmnej dávky: 

 dospelý aktívny pes vážiaci 33 kg – 3% hmotnosti = 1000 g potravy  

500 g mäsa, 200 g vnútornosti, 200 g kosti, 100 g príloha 

 4mesačné šteňa vážiace 5 kg – 8% hmotnosti = 400 g potravy 

           200 g mäsa, 80 g vnútornosti, 80 g kosti, 40 g príloha 

 

Pri prechode na BARF stravu 

     V prvých dňoch podávame jemnejšie mäso (morčacie, teľacie, jahňacie) pokrájané na malé 

kúsky alebo mleté s malým podielom kostí. Väčšie kusy mäsa a kostí by mohol mať pes zo 

začiatku problém pohrýzť, ak doposiaľ jedol len granule. Zo začiatku tiež nepodávame 

krmivo s obsahom vnútornosti (pečeň, obličky), aby pes nedostal hnačku. Kŕmnu dávku 

podávame v menších množstvách, rozdelíme na viac porcií (2 až 3). 

Ak psovi surové mäso “nevonia”, keďže túto vôňu nepozná, lebo v granulách sú umelé 

dochucovadlá, môžeme mäso preliať horúcou vodou, zvonku chytí vôňu vareného, ale vo 

vnútri ostane surové a pes si postupne zvykne. 

 

5. ZHRNUTIE DÔLEŽITÝCH FAKTOV O CANISTERAPII: 
 

HISTÓRIA  

O počiatkoch canisterapie nájdeme zmienky už pred mnohými tisíckami rokov. Prvé 

zdokumentované využitie zvierat ako doplnkové terapie je preukázané v Belgicku v 

9.storočí.Ďalšie záznamy pochádzajú hlavne z anglicky hovoriacich krajín z 19.storočia a na 

začiatku 20.storočia. 

Náš vzťah so psami začal zhruba v rokoch 15 000 rokov p.n.l. (domestifikácia - naši 

predkovia sa usadili vďaka rozvoju poľnohospodárstva). 

V Čechách sa canisterapia začala využívať len ojedinele na začiatku 90.rokov minulého 

storočia. Napr. v Ústave sociálnej starostlivosti Kociánka v Brne, alebo pri liečbe 



                                                                               
psychiatrických pacientov v Bohniciach v Prahe. Postupne vznikali občianske záujmové 

združenia. Bola vytvorená zastrešujúca Česká canisterapeutická asociácia v roku 2003. 

Pojem asistenčného psa sa dostal do všeobecného povedomia predovšetkým v súvislosti s 

vybudovaním zázemia pre odborný výcvik slepeckých psov. Zdravotné poisťovne radia tieto 

psy do kategórie „prostriedky zdravotnej techniky". Vďaka tomu sa v roku 2004 podarilo 

presvedčiť hygienickú a veterinárnej službu v Prahe, aby umožnila prístup všetkých 

terapeutických psov a zvierat do zdravotníckych zariadení. 

POJEM CANISTERAPIA 

Vzniklo z latinských slov canis a therapia, čo v preklade znamená pes a liečba (liečba 

pomocou psa). Je to dušu hojaci pocit, ktorý v ľuďoch zanecháva kontakt s bezprostredným 

psom, pocit, že nie sú sami, že niekoho zaujímajú. Pozitívny pocit, ktorý má nielen psychické, 

ale aj fyzické dopady. Prítomnosť zvieraťa dokáže človeka upokojiť, vyrovnať krvný tlak, 

upokojiť srdce a pod. 

ROZDELENIE 

Rozdeľuje sa na aktivity za pomoci psa, kedy pomocou prirodzeného kontaktu človeka a psa 

sa zameriavame na zlepšenie aktivity života klienta. V podstate existujú dva hlavné spôsoby 

použitia zvierat (psov) v najrôznejších zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. 

AAA (animals assisted activites), ktorá sa delí na formu pasívnu (napr. umiestnenie akvária v 

spoločenskej miestnosti) - rola zvieraťa je pasívna, ale pozitívny efekt tu vnáša svojou 

prítomnosťou. 

Forma interaktívno-rezidentná - zviera žije v ústave, kde sa o neho stará personál alebo 

klienti. Pre psov je menej vhodná - nie je jeden pán, nedostatok odpočinku môže vyvolať 

problémové správanie. Vhodnejšia pre mačky, škrečky, králiky. 

Forma interaktívno-návštevná - je personálom vítanejšou (odpadá starosť o zviera). Tu 

zviera prichádza so svojím pánom vždy v rovnaký deň a hodinu. Musí byť dobrá spolupráca s 

personálom, dobrá komunikácia s klientmi. 

AAT (animal assisted therapy), keď zviera je neoddeliteľnou súčasťou terapeutického 

procesu. Vykonáva ju zdravotnícky personál s pomocou vybraného zvieraťa. Výsledok je 

objektívne pozorovateľný (napr.vyprovokovanie pohybu, zväčšenie slovnej zásoby). 

ÚČINKY CANISTERAPIE 

Canisterapia môže byť zameraná na rozvoj citových schopností (hladkanie, maznanie, 

komunikácia so psom), na rozvoj rozumových schopností (cielená hra, rozširovanie slovnej 

zásoby), na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, hádzanie loptičiek) a na 

relaxáciu (vplyv na psychiku a duševnú rovnováhu klienta). 

O canisterapii môžeme hovoriť aj u zdravého človeka. Jedná sa o canisterapiu podvedomú, 

bez ktorej si skutoční psičkári nevedia život vôbec predstaviť. Mať psa, to je voľba životného 



                                                                               
štýlu. U osamelého zdravého človeka pes ponúka nielen bezvýhradné priateľstvo, ale tiež 

svoju osobnosť a stálu spoločnosť. 

POLOHOVANIE 

Polohovanie so psom je jedna z najznámejších metód canisterapie. Táto metóda vznikla v 

50.rokoch 20.storočia v Amerike, kedy doktor Lawrence Jones spojil dva zistené poznatky. 

Polohovaním tela alebo jeho časti do komfortu, dôjde k zlepšeniu svalovo kĺbovej funkcie. 

Ako indikátor úspechu slúži bolestivý bod, ktorý sa nachádza v blízkosti dysfunkčného svalu 

alebo dokonca na opačnej strane tela. 

Vychádzame z toho, že ak sa pacient nemôže pohybovať sám, tak to musíme urobiť my. Aby 

sme uvoľnili blokácie a zabránili preležaninám, precvičili svaly a umožnili ďalší rozvoj 

pohybu. U niektorých pacientov nie je pohyb možný, môžeme ich len dať do určitej polohy na 

určitú dobu. Na bok, na chrbát, skrížiť nohy. Celá táto činnosť závisí v skutočnosti na 

fyzioterapeutovi, pretože ten vie, čo chce s pacientom dosiahnuť a čo môže s pacientom 

vôbec robiť. 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňujú túto prácu je teplo. Pes má fyziologickú teplotu o jeden 

stupeň Celzia vyššiu ako človek, a preto dochádza k samotnému uvoľneniu napätia vo 

svaloch. Rytmus dychu psa pôsobí ako uvoľňujúci nástroj. Pacientom táto činnosť pomáha 

ako fyzicky, tak aj psychicky. A keď nie, tak pôsobí ako upokojujúca stimulácia. 

VYUŽITIE CANISTERAPIE: 

mentálne postihnutie: týmto ľuďom s rôznym stupňom poškodenia pomáha pes  k čo 

najdlhšiemu udržaniu ich pozornosti 

telesné postihnutie: používa sa na rehabilitáciu, kedy pes nabáda človeka k cvičeniu, 

odvádza pozornosť od jeho vlastných problémov 

zmyslovo postihnutí: napr. pri nevidiacich sú psy využívané na asistenciu, varujú pred 

prekážkami, znižujú strach z neznámeho prostredia 

autizmus: plní úlohu určitého sprostredkovateľa medzi ľuďmi a okolím 

epilepsia: upokojenie, zníženie záchvatov, niektorí dokážu vycítiť blížiaci sa záchvat a 

upozorniť naň 

psychologické a psychiatrické ochorenia: rozvoj komunikácie, pomoc i drogovo závislým, 

týraným a zneužívaným deťom 

logopédia: nácvik správnej výslovnosti, rozširovanie slovnej zásoby 

geriatria: pomoc starým, chorým a opusteným ľuďom 

VÝBER PSA: 

Nezáleží na plemene, ale na individuálnej povahe psa a na jeho výchove. Ideálna rasa 

neexistuje. Záleží tiež na veľkosti psa. Pre malé deti sa príliš nehodia malé psy, pretože deti 



                                                                               
im môžu nevedomky ublížiť svojou neobratnosťou a nedostatkom citu v rukách. Zato sú 

ideálne pre pacientov pripútaných na lôžko. 

Pre prácu canisterapeutického psa sú potrebné určité požiadavky: 

 

- výborný zdravotný stav 

- vhodný vek (min. 15 mesiacov) 

- sebaisté, vyrovnané a pokojné správanie k ľuďom i ostatným zvieratám 

- dobrá poslušnosť 

- súhra s jeho psovodom 

Výcvik asistenčného psa stojí 150 000 až 200 000 Kč/5 000 až 7 000€. 

Aby sa mohli pes aj jeho majiteľ stať canisterapeutickým tímom, musia najskôr zložiť skúšky, 

ktoré testujú povahu psov. 

CANISTERAPEUTICKÉ DESATORO: 

1. pred vstupom do zariadenia je pes čistý 

2. každoročne kompletne preočkovaný 

3. minimálne 2 x ročne odčervený 

4. canisterapeut sa v zariadení prezúva, je upravený 

5. pes musí mať k dispozícii misku s vodou 

6. uzatvorenie písomnej zmluvy 

7. pes aj psovod musia byť v optimálnej fyzickej a psychickej kondícii 

8. pes nikdy nezostáva s klientom pri práci osamote 

9. canisterapeut od psa neodchádza 

10. ak pes javí známky únavy, ukončiť canisterapiu 

 

 

 

 

Obrázková príloha – NÁCVIK A REALIZÁCIA CANISTERAPIE: 
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