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ABSTRAKT 
Prostredníctvom projektového vyučovania medzinárodnej spolupráce škôl sa v špeciálnej základnej škole 
Spojenej školy internátnej v Leviciach realizoval projekt, v ktorom sa uplatnili špeciálne terapie a metódy 
vhodné pre žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia, prípadne v ich kombinácii. Do projektu bol zapojený 
aj podnikateľský subjekt s chovateľskými potrebami, kde sa realizovala jedna z kľúčových terapií projektu – 
zooterapia. Podnikateľský subjekt s chovateľskými potrebami sa stal partnerom a  integrálnou súčasťou projektu. 
Vzájomná spolupráca je natoľko efektívna a účinná, že sa v nej pokračuje v rôznych obmenách už niekoľko 
rokov.    
 
Kľúčové slová: projektové vyučovanie, eTwinning, žiak s postihnutím, zooterapia 
 
 
ABSTRACT 
Through the project teaching of the international cooperation of schools there was implemented a project in a 
special elementary school Coupled Boarding-school in Levice, in which there were applied some special 
therapies and methods appropriate for pupils with different types and degrees of disability, or a combination 
thereof. In the project there was involved also a business subject with the breeders needs where there was 
executed one of the key treatments of the project – zoo-therapy. This business entity with the breeders needs 
became a partner and an integral part of the project. The cooperation is so effective and efficient that it yet 
continues in a variety of versions for several years. 
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Úvod 
 

Na začiatku bol slogan: eTwinning nás baví! Jednoduchý, no zároveň vyzývavý.  
Pracujem na škole pre mentálne postihnutých žiakov, pričom na takomto type školy sa pedagógovia aj 

napriek dlhodobým odborným skúsenostiam môžu spoľahnúť najmä na svoju tvorivosť a trpezlivosť. Na našej 
škole preferujeme zážitkové učenie a učenie pre život, preto pre žiakov organizujeme rôzne školské akcie, ktoré 
poskytujú šancu každému z nich pocítiť pocit úspechu a radosti. Medzinárodný program eTwinning – 
Partnerstvá škôl v Európe pre spoluprácu škôl je výborným prostriedkom, ako školu a život v nej prezentovať na 
medzinárodnej úrovni, pričom sa vzájomne s partnerskou školou/školami môžeme obohacovať o nové 
skúsenosti, vzájomne sa motivovať, a to všetko jednoducho cez IKT, bez ďalšej finančnej alebo organizačnej 
záťaže na školu. 

Priznávam sa, že na začiatku realizácie projektu som mala pocit, že som sa nechala oklamať lákavým 
sloganom. Nebolo to jednoduché: nájsť vhodnú partnerskú školu, vymyslieť tému projektu a aktivity k nej, 
vedieť si naplánovať a zorganizovať vlastnú prácu, činnosti žiakov i zladiť vzájomnú komunikáciu s pedagógmi 
z partnerskej školy. No vďaka skutočnej ústretovosti i trpezlivosti našich partnerských škôl (koordinátorov 
projektu) a za podpory vedenia školy sa nám podarilo rozbehnúť projekt dvoch špeciálnych škôl zo Slovenka 
(Levice) a z Českej republiky (Hradec Králové) s názvom „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke/ Nové příběhy 
o pejskovi a kočičce“. Ešte pred zaregistrovaním projektu sme sa zhodli na kľúčových bodoch, a to: chceme sa 
motivovať niektorou rozprávkou, prezentovať špeciálne terapie, prezentovať činnosti našich škôl, zapojiť 
všetkých žiakov (celoškolský projekt), robiť projekt počas celého jedného školského roka a spolupracovať cez 
IKT. Nič viac, nič menej. Všetko ostatné začalo rozkvitať vďaka našej neuveriteľnej spolupráci. Bol to pre nás 
(autorov), pedagógov, žiakov i rodičov skutočne výnimočný, zábavný i úspešný školský rok. A čo sa nám 
podarilo vytvoriť? 
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Česko-slovenský projekt „NOVÉ PRÍBEHY O PSÍČKOVI A MAČIČKE“ 
 

Česko-slovenský projekt „NOVÉ PRÍBEHY O PSÍČKOVI A MAČIČKE“ bol projektom partnerstva dvoch škôl 
vzdelávajúcich žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (ľahká, stredná i ťažká mentálna retardácia; 
s kombinovaným postihnutím: telesné, zrakové, sluchové, psychické poruchy, autizmus, poruchy učenia, 
poruchy správania, ADHD, epilepsia, poruchy reči, Downov syndróm a mnohé iné špecifické syndrómy; mnoho 
žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia; rómskych rodín). Projekt bol inšpirovaný stále 
obľúbenou detskou knihou od Josefa Čapeka „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“ pôvodne z roku 1954. 
V priebehu celého školského roka sa žiaci oboch partnerských škôl postupne zoznámili s desiatimi veselými 
príbehmi o dvoch nerozlučných kamarátoch. Projekt bol založený na špeciálno-terapeutických metódach práce 
(terapiách) s obohatením o motív priateľstva a zážitku z hry so psíčkom a mačičkou. Rozprávanie o tom, ako 
psíček a mačička umývali dlážku, ako piekli tortu, ako písali list a ďalšie príbehy, žiakom projekt priblížil 
predovšetkým s využitím arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie, muzikoterapie, zooterapie, canisterapie, 
hipoterapie, ergoterapie, terapie hrou, Snoezelen a i. Hlavným cieľom projektu bola podpora rozvoja čitateľskej 
gramotnosti prostredníctvom aktívnej tvorivej spolupráce a s využitím IKT. Ďalej prehĺbenie kladného vzťahu 
k zvieratám, k starostlivosti o domácnosť, výtvarnému umeniu, aktívnej sebarealizácie žiakov, nadväzovanie 
priateľstva, rozvoj jazykových zručností a podpora spolupráce rodičov aj ďalších odborníkov so školou.  
 
 

 
 
Dominantným výstupom celého projektu bolo napísanie „Nového príbehu o psíčkovi a mačičke – Ako sa 

spolu......“ na pokračovanie, ktorý spolu vymýšľali aj ilustrovali samotní žiaci. Vznikla tak dvojjazyčná (česko-
slovenská) rozprávková kniha o tom „Ako sa psíček s mačičkou spolu... skamarátili“. Túto knihu žiaci našej 
partnerskej školy osobne odovzdali v Múzeu bratov Čapkovcov v Malých Svatoňoviciach, kde si našla svoje 
čestné miesto. Ďalším produktom bolo písanie denníčkov plyšového psíčka Eda (v Leviciach) a mačičky Áji (v 
Hradci Králové), kde žiaci oboch škôl zaznamenávali, čo zaujímavé v škole i doma spoločne zažívali.  

Harmonogram celoročných aktivít bol rozpracovaný na menšie celky – jednotlivé mesiace; každý mesiac 
sme si čítali jeden z príbehov z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, vychádzajúc z neho sme následne 
uskutočňovali individuálne i dohodnuté spoločné aktivity (výstupy) súvisiace so zvolenou terapiou – aktivity 
boli integrované do školských vzdelávacích programov v rôznej miere vo všetkých vyučovacích predmetoch.  

Žiaci písali texty vo Worde, komunikovali cez emaily, čet, vyskúšali si možnosť videohovorov, internetu, 
s pomocou učiteľov a asistentov sa naučili tvoriť powerpointové prezentácie, vyhľadávať a vkladať obrázky, 
naučili sa pracovať s digitálnym fotoaparátom, vyrobili množstvo zaujímavých výrobkov a i. 

Nezanedbateľným prínosom bolo efektívne zapojenie žiakov s rôznym postihnutím a zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do radostného procesu učenia, ich motivovaná sebarealizácia. Sledovaný projekt 
mohol dodať odvahu ostatným ľuďom prijať postihnuté deti ako normálnu súčasť našej spoločnosti, ktorú 
netreba odsudzovať, ale naučiť sa s týmito deťmi komunikovať, rešpektovať ich a pomáhať im.   
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Prostredníctvom aktivít projektu sme zapojili aj rodičov priamo do vyučovacieho procesu, boli zapojení aj 
do vzájomnej tvorby a výmeny vianočných, valentínskych pozdravov i pozdravov ku Dňu matiek a iných aktivít. 
Vďaka zverejneným správam (aktualitám) na webstránke a bohatej fotogalérii rodičia ocenili možnosť vidieť 
svoje deti aktívne zapojené do školských činností a sami sa na nich aj podieľali podporovaním projektových 
aktivít, svojimi nápadmi a ochotou spolupracovať.  

Veľkým prínosom bola medzinárodná spolupráca pedagógov v odbornej oblasti, výmena ich skúseností, 
zlepšenie spolupráce učiteľov na škole, výmena tvorivých nápadov, zbližovanie žiakov cez spoločné aktivity – v 
rámci školy i v rámci medziškolskej spolupráce na projekte, pomoc, inšpirácia, uznanie obdivu za dosiahnuté 
výsledky, výtvory; podpora vedenia školy (možnosť integrovať naplánované činnosti do školských programov 
a prispôsobiť obsah i formu vyučovacích hodín týmto aktivitám) napriek tomu, že eTwinning projekt v samotnej 
realizačnej fáze nie je finančne podporovaný; významná bola aj propagácia školy cez eTwinning na regionálnej, 
celoštátnej i celosvetovej úrovni. 

V rámci projektu obe partnerské školy vo svojich mestách nadviazali celoročnú spoluprácu 
s podnikateľskými subjektmi – s predajňami zvierat a chovateľských potrieb, kde sme pravidelne priamo 
realizovali jednu z kľúčových terapií – zooterapiu (poznávanie zvierat, starostlivosť, kŕmenie, hladkanie, 
pozitívny vzťah k zvieratám a prírode, liečebné pôsobenie zvieraťa na človeka atď.). Vďaka tomuto projektu už 
v školskom roku 2011/2012 naša škola nadviazala intenzívnu a prínosnú spoluprácu s predajňou Vivarium Levex 
v Leviciach. Vyučovanie tu realizujeme pravidelne až dodnes, vždy s novými obmenami, formami a s ohľadom 
na očakávané výsledky. 

Na prezentáciu priebehu a výsledkov projektu sme primárne využívali webovú stránku, ktorú sme vytvorili 
pre náš projekt www.novepribehy.webnode.cz, kde sme uverejňovali všetky aktuality o školách a úlohách 
projektu, fotogalériu, výstupy, hry spojené s projektom, všetky informácie o projekte (informácie o našich 
školách, ciele a výstupy projektu, harmonogram projektu na celý školský rok, sponzori, kontakty na realizátorov, 
diskusie, ankety a pod.).  

Podstatu vzdelávacieho procesu u žiakov s mentálnym postihnutím tvorí rozvoj manuálnych zručností, 
jemnej motoriky, príprava na vykonávanie pracovných činností. Projektom sme rozvíjali nielen čitateľskú 
gramotnosť našich žiakov, ale vhodne zvolenými činnosťami počas celej jeho realizácie sme poskytli  široký 
priestor na rozvoj týchto zručností, na rozvoj fantázie, tvorivosti, vytváranie rôznych hmotných produktov práce, 
výrobkov, a tým žiaci dokazovali sebe aj všetkým ostatným, že aj oni sú šikovní, tvoriví, zruční a vedia sa tešiť 
zo svojich výsledkov. To je najvyššia cena, pre ktorú sa eTwinning oplatí robiť.  

Náš projekt bol časovo náročný, zapojili sme do neho viac než 240 žiakov oboch škôl vo veku od 3 do 21 
rokov. No nestálo nás to nič viac ako príjemne a zábavne strávený čas v škole v spolupráci s kamarátmi z Danety 
a so psíčkom a mačičkou.  

A vďaka každodenným úprimným úsmevom žiakov v škole viem, že NÁS eTWINNING naozaj BAVIL  .  
 Školy zapojené do projektu: 

 Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice - s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola 
s materskou školou internátna, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení a 
Praktická škola, Levice, www.skolalevice.edupage.sk/, (Tatiana Michalovičová, Slovenská republika) 

 Mateřská škola, základní škola a střední škola DANETA, s. r. o., Hradec Králové, www.daneta.cz/, 
(Josef Suchánek, Česká republika) 

 
Krátko po založení skupiny „Nové príbehy“ na sociálnej sieti nás kontaktoval súkromný podnikateľ 

predajne s chovateľskými potrebami v Leviciach a ponúkol nám spoluprácu. Jeho predajňu so zvieratkami 
(rybičky, korytnačky, hady, leguány, chameleóny, morčatá, králiky, drobné vtáctvo, hmyz a pod.) sme 
navštevovali celoročne 1 krát týždenne, kde pod dohľadom odborného zamestnanca predajne žiaci drobné 
zvieratá nielen poznávali, ale ich aj kŕmili, čistili klietky a teráriá, hladkali ich, a to za plnej prevádzky predajne 
a bezplatne. Tento fakt uvádzam preto, že priamo súvisí s podstatou programu eTwinning – prezentácia školy aj 
pred širokou verejnosťou, skvalitnenie edukácie pre praktický život pomocou spolupráce s mimoškolskými 
subjektami, teda nie izolácia školy, ale jej otvorenosť voči verejnosti. Bola to pre žiakov zaujímavá forma 
zážitkového učenia s cieľom zooterapie. Stali sa neoddeliteľnou súčasťou nášho projektu a touto jedinečnou 
spoluprácou získal projekt nový hodnotný rozmer. Vďaka uvedenému školskému projektu sa stali návštevy 
žiakov v predajni nie občasnými, ale pravidelnými, stali sa súčasťou priameho vyučovacieho procesu, v ktorom 
sme plnili stanovené edukačné ciele v závislosti od jednotlivých druhov a stupňov postihnutia žiakov – iné pre 
deti z materskej školy, iné pre žiakov s Downovým syndrómom, iné pre žiakov s autiznom, iné pre žiakov 
praktickej školy či žiakov s kombinovaným postihnutím atď. Prístup k aktivitám, obsah návštevy, očakávaná 
úroveň cieľov vzhľadom na individuálne špecifiká jednotlivých žiakov – to všetko sme flexibilne adaptovali 
individuálne pre každú cieľovú skupinu žiakov zvlášť. 

http://www.novepribehy.webnode.cz/
http://www.skolalevice.edupage.sk/
http://www.daneta.cz/
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Počas realizácie projektu zároveň prebiehal pedagogický výskum s cieľom zistiť mieru rozvoja 
kompetencie učiť sa učiť prostredníctvom projektového vyučovania eTwinning u žiakov s mentálnym 
postihnutím v špeciálnej základnej škole. Z nadstavbovej kompetencie učiť sa učiť sme vyvodili  štyri kľúčové 
kompetencie, ktoré sme podrobne sledovali a vyhodnocovali: I. čítanie s porozumením, II. použitie IKT na 
vyhľadávanie informácií, III. použitie poznatkov v praxi – starostlivosť o zvieratá, IV. spôsobilosť pre 
spoluprácu. 

V grafe 1 sú vyhodnotené výsledky skupiny žiakov III. B triedy – v ktorej bolo zaradených šesť žiakov so 
stredným stupňom mentálneho postihnutia vo veku 8 až 13 rokov. Graf zobrazuje mieru rozvoja jednotlivých 
kompetencií označených symbolmi I – IV, porovnáva ich úroveň na začiatku a na konci školského roka. Číselná 
hodnota je vyjadrením priemeru dosiahnutých hodnôt u všetkých žiakov III. B triedy. Uvádzame ho ilustračne 
z dôvodu komplexnosti hodnotenia sledovaných projektových výsledkov.  

 
Pre potreby tohto odborného príspevku sa budeme zaoberať len III. kompetenciou: Použitie poznatkov 

v praxi – starostlivosť o zvieratá, v ktorej sme sledovali tieto úrovne:  
1. úroveň: nevie použiť poznatky v praxi 
2. úroveň: s pomocou vie použiť len niektoré poznatky 
3. úroveň: vie použiť len čiastočne samostatne, ostatné s pomocou 
4. úroveň: vie použiť samostatne, s minimálnym usmernením 
5. úroveň: vie použiť samostatne. 
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Graf  1: Rozvíjanie kompetencií I - IV, žiaci III.B

úroveň na začiatku školského roka

úroveň na konci školského roka

 
 
 

Hlavným motívom nášho eTwinning projektu bola hra so psíčkom a mačičkou. Jednou z dominantných 
terapií využitých v projekte bola práve zooterapia, ktorej prvky sme realizovali priamo v predajni so zvieratami 
a chovateľskými potrebami, kde sa žiaci učili starať sa o drobné zvieratá: pomenovať, poznávať ich prirodzené 
prostredie, spôsob života, kŕmiť, čistiť, hladkať, správať sa pokojne, citlivo pristupovať k zvieratám v priamom 
kontakte, rozvíjať trpezlivosť a manuálne zručnosti. Spoluprácu našej školy s odborníkmi-chovateľmi sme 
využili na rozvíjanie kompetencie v oblasti prírodovedného myslenia.  

 
Žiaci sa učili používať základné pojmy z oblasti prírodných vied nielen teoreticky, ale aj v priamej 

praktickej činnosti, učili sa chápať naučené pojmy vo vzájomnej súvislosti, vo vzťahoch a aktívnym osobným 
zážitkovým učením sme u žiakov pestovali zodpovednosť voči prírode, chápaniu významu jej ochrany.  

 
V úvode výskumu žiaci vedeli využiť len niektoré vedomosti o prírode v súvislosti s praxou, čo bolo 

ovplyvnené ich mentálnou úrovňou, nízkou schopnosťou zapamätať si naučené pojmy a orientovať sa v nich.  
 
Na záver pozorovaného obdobia môžeme konštatovať, že všetci žiaci vďaka osobne prežitej skúsenosti pri 

opakovaných činnostiach počas starostlivosti o zvieratá celkovo dosiahli vysokú úroveň, praktické činnosti 
zvládli už len s čiastočným usmernením zo strany dospelých (učiteľa, chovateľov, predajcov-odborníkov). 
V tejto oblasti boli naše ciele jednoznačne splnené.  

 
Ako ukážku uvádzame stručný výber z výsledkov výskumu na vzorke žiakov jednej skupiny – so stredným 

stupňom mentálneho postihnutia, u ktorých je proces učenia, celková motivácia, cielená a zmysluplná aktivita 
výrazne narušená. Väčšinou sú v podstate nesamostatní, odkázaní na celoživotné usmerňovanie inými osobami, 
pri práci na vedenie a permanentnú kontrolu. V edukácii je potrebné zohľadňovať isté špecifiká ich psychických 
procesov a správania. 
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Žiačka AA, 8 rokov: Pri sledovaní kompetencie III došlo k zlepšeniu o jeden sledovaný stupeň. 
Nakoľko sa jedná o osemročné dieťa so stredným stupňom mentálneho postihnutia, jeho vedomosti o zvieratách 
boli ešte veľmi jednoduché, dieťa z predchádzajúcich období nemalo žiadne skúsenosti so starostlivosťou 
o zvieratá, preto aj tento malý posun považujeme za pozitívny a je možné ho naďalej rozvíjať. 

 
Žiačka BB, 10 rokov: Žiačka je manuálne zručná, avšak aj v oblasti využitia poznatkov v praxi 

(starostlivosť o zvieratá) dosiahla len mierne zvýšenie úrovne. Dôvodom je, že si ťažko osvojuje nové poznatky, 
ťažko si pamätá pojmy (narušená pozornosť, pamäť a jazykový cit), preto nedochádza k adekvátnemu prepojeniu 
teórie s praxou. Rada sa o zvieratká stará (príprava zeleniny, kŕmenie, čistenie terária), ale neprimerane ich 
potrebám a spôsobu života – nevie ich správne pomenovať, nevie správne určiť čím sa živia, v akom prostredí 
žijú. 

 
Žiačka CC, 11 rokov: Výrazne pasívny záujem žiačky o učenie ovplyvnil osvojenie nedostatočných 

vedomostí o prírode, zvieratách, avšak naučila sa postarať sa o niektoré druhy (králiky, rybičky, korytnačku, 
morča) najmä pozorovaním a opakovanou praktickou činnosťou. 

 
Žiak DD, 10 rokov: Mierne zvýšenie úrovne sme u žiaka zaznamenali v sledovanej kompetencii II a III. 

Žiak okrem počítania a športovania (na tieto sme sa vo výskume nezamerali) rád pracuje s počítačom a zaujíma 
sa aj o domáce zvieratá. V týchto oblastiach s čiastočným usmernením dokáže pracovať úspešne. Vďaka 
projektovým aktivitám sa nám podarilo zvýšiť celkovú motiváciu žiaka k školským činnostiam. 

 
Žiak EE, 10 rokov: Je skôr samotársky, no cez vhodne zvolená projektové vyučovanie sa nám podarilo 

odbúrať u neho tendenciu vyčleňovať sa z kolektívu, zvýšiť aj jeho sebavedomie, pozitívne sebahodnotenie 
a pocit spolupatričnosti k triednemu kolektívu. Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorými sme motivovali všetky 
projektové aktivity počas celého školského roka, ho veľmi zaujali. Je citlivý, má rád zvieratká, zaujíma sa o ne aj 
v mimoškolskom prostredí. Počas návštev predajne, kde sme sa o zvieratká starali, bol vždy najaktívnejší, 
najviac sa pýtal, zapájal sa do manuálnych činností, teda dosiahol najlepšiu úroveň samostatného uplatnenia 
poznatkov v praktickom živote (samozrejme vo vzťahu k stupňu SMR). Tieto činnosti ho natoľko zaujali, že 
z predajne mu domov darovali škrečka, o ktorého sa sám stará dodnes. Predajňu navštevoval rád aj vo svojom 
voľnom čase. Pre žiaka EE bolo projektové vyučovanie a jeho aktivity jednoznačne najúčinnejšie vo vzťahu 
k dosiahnutým učebným výsledkom a k rozvoju kompetencie učiť sa učiť.  

 
Žiak FF, 13 rokov: V sledovaných kompetenciách II a III sa prejavili nedostatky vo vedomostnej 

úrovni, ktoré však kompenzoval učením prostredníctvom vlastného zážitku, častým opakovaním rovnakých 
činností dochádzalo k rozvoju manuálnych zručností – či už pri starostlivosti o zvieratá alebo pri učení sa cez 
IKT. Posilňujúcim momentom týchto výsledkov bola jeho vnútorná snaha, záujem o dané činnosti. 
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Zooterapia alebo tiež animoterapia pochádza z anglického výrazu animal – zviera, podľa iných názorov 
z latinského anima – duša. Ide o liečenie pomocou zvierat. Animoterapia využíva blahodarne pôsobenie zvierat 
na emocionálne a fyzické zdravie človeka. V určitom zmysle možno do zooterapie zapojiť väčšinu zvierat, 
využívajú sa drobné domáce zvieratá, hospodárske zvieratá, exotické zvieratá a ich kombinácie. Medzi 
najznámejšie typy zooterapie patrí: hipoterapia (terapia pomocou koní), canisterapia (pomocou psov), 
felinoterapia (pomocou mačiek), delfinoterapia (pomocou delfínov) a i.  
 Zooterapia sa využíva pri liečbe ľudí rôznych vekových kategórií (od bábätiek až po seniorov) a pri 
rôznych zdravotných problémoch. Je výbornou pomôckou pri liečbe telesne či mentálne postihnutých pacientov, 
ale aj pre rehabilitačných pacientov a ďalších. U autistov je zooterapia vhodnou doplnkovou terapiou a zviera 
pomáha týmto ľuďom obracať ich pozornosť smerom navonok, teda k okoliu. Zvieratá však môžu pomôcť aj 
zdravým ľuďom zvládnuť ťažké životné obdobia sprevádzané citovým vypätím, depresiami a stresom. U ťažko 
chorých pacientov, ktorých primárnym problémom nie je psychický problém (onkologickí, postoperačné stavy, 
...) sa prostredníctvom hladenia zvieraťa a verbálnou i nonverbálnou komunikáciou so zvieraťom, aktivujú 
vnútorné zdroje, urýchľuje sa rekonvalescencia pacientov a klesá ich chorobnosť.  
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 Vedci zatiaľ presne nevedia, akým spôsobom kontakt so zvieraťom ovplyvňuje ľudský organizmus. 
Domnievajú sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať interferón, ktorý posilňuje imunitný systém a 
endorfíny, nazývané aj hormóny šťastia, pretože sa uvoľňujú do mozgu a spôsobujú dobrú náladu a pocity 
šťastia. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, 
ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti, pomáha 
uviesť pacienta do lepšieho duševného stavu. Isté však je, že animoterapia: 

 rozvíja hrubú a jemnú motoriku 
 podnecuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu 
 rozvíja orientáciu v priestore a čase 
 pomáha pri nácviku koncentrácie a pamäti 
 rozvíja sociálne cítenie a poznávanie 
 podnecuje k hre a pohybu 
 prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii. 

  
Výhodou je okrem iného aj to, že takáto terapia nemá žiadne vedľajšie nežiaduce účinky a nemôže teda uškodiť 
– môže len pomôcť. 
 Animoterapia rozlišuje tieto metódy: 

 AAA – Animal Assisted Activities (Aktivity za pomoci zvierat) - Prirodzený kontakt klientov so 
zvieraťom zameraný na rozvoj sociálnych zručností. Cieľom je napríklad zlepšenie komunikácie, 
motivácie, zbavenie stresu a uzavrenosti. 

 AAT – Animal Assisted Therapy (Terapia za pomoci zvierat) - Zameranie na zlepšenie psychického a 
fyzického stavu klienta. 

 AAE – Animal Assisted Education (Vzdelávanie za pomoci zvierat - „edukácia“) - Zameranie na 
zlepšenie výchovy, vzdelávania a sociálnych zručností klienta. 

 AACR – Animal Assisted Crisis Response (Krízová intervencia za pomoci zvierat (KI)) - Prirodzený 
kontakt zvieraťa a človeka, ktorý sa ocitol v krízovom prostredí. Zameranie na zlepšenie psychického a 
fyzického stavu klienta. 

 
 V rámci návštev vivária sme realizovali najmä formu AAA, AAT, AAE. Spolupráca našej školy s Levexom 
je naďalej intenzívna, vzájomne obohacujúca a aj perspektívna. Našli sme tu pochopenie, ľudskosť, láskavosť, 
radosť z práce i učenia sa, vzájomnej pomoci, starostlivosti o zvieratká i priateľstva. Obdivuhodná trpezlivosť, 
ústretovosť a otvorené srdcia všetkých zamestnancov sú skutočne výnimočné.  
 
European Quality Label 
 
 Majiteľ predajne v jednom rozhovore uviedol: „Pri starostlivosti o zvieratá deti neskrývali radosť. Chceli 
by sme sa im  poďakovať za návštevy, predovšetkým za úsmevy autistov, za to, že vás dieťa s Downovým 
syndrómom chytí za ruku a ťahá k zvieratkám, skrátka za nefalšovanú radosť, ktorú vedia rozdať len tieto deti. 
Teší nás, že projekt získal na Slovensku i v Čechách certifikát kvality, prvé miesto za Najlepší eTwinning projekt 
na Slovensku v roku 2012. Čerešničkou na torte bolo udelenie európskeho certifikátu kvality – European Quality 
Label, no a my sme mali tú česť byť jeho súčasťou.“ hovorí Varelian Búrik z Vivária Levex. 
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Záver 
 
Zooterapia sa využíva pri liečbe ľudí rôznych vekových kategórií (od bábätiek až po seniorov) a pri rôznych 
zdravotných problémoch. Je výbornou pomôckou pri liečbe telesne či mentálne postihnutých pacientov, ale aj 
pre rehabilitačných pacientov a ďalších. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, 
nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, v 
kombinácii s dotykom živej bytosti, pomáha uviesť pacienta do lepšieho duševného stavu. 
Prostredníctvom projektového vyučovania medzinárodnej spolupráce škôl sa v špeciálnej základnej škole 
Spojenej školy internátnej v Leviciach realizoval projekt, v ktorom sa uplatnili špeciálne terapie a metódy 
vhodné pre žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia, prípadne v ich kombinácii. Do projektu bol 
zapojený aj podnikateľský subjekt s chovateľskými potrebami, kde bola realizovaná zooterapia ako jedna 
z kľúčových terapií projektu. Vzájomná spolupráca školy a podnikateľského subjektu bola v rámci projektu  
natoľko efektívna a účinná, že sa v nej pokračuje v rôznych obmenách už niekoľko rokov.    
 
 Poďakovanie 

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom predajne za každé jedno prijatie našej návštevy, za trpezlivosť, 
vľúdnosť, empatiu a toleranciu k našim „inakostiam“ a za všetko, čo sme sa u vás naučili. Veľké 
ĎAKUJEME od žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach. 

 
 
ADRESA AUTORA : 
 
PaedDr. Tatiana MICHALOVIČOVÁ 
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovenská republika 
e-mail: michalovic.tatiana@gmail.com 
 
 
 
RECENZIA TEXTOV V ZBORNÍKU 
Recenzované dvomi recenzentmi, členmi vedeckej rady konferencie. Za textovú a jazykovú úpravu príspevku zodpovedajú 
autori. 
 
REVIEW TEXT IN THE CONFERENCE PROCEEDINGS 
Contributions published in proceedings were reviewed by two members of scientific committee of the conference. For text 
editing and linguistic contribution corresponding authors. 




