
 
 

 

 
 
 

 

                                                               
 
 
 

                                                   

 

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU 
 

Stredná odborná škola HSaD Lučenec, odbor kynológie, občianske združenie Zmysel života 
a Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy Vás pozývajú na spoločnú  
 

tlačovú konferenciu, 
 

ktorá sa uskutoční dňa 
 

21. marca 2018 o 11,00 h, v Hoteli Slovan, Železničná 25, v Lučenci. Témou tlačovej 
konferencie bude „Pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom 
canisterapeutických psov “.  
 
 
SOŠ HSaD Lučenec, odbor kynológia si dala za svoj cieľ vychovávať nielen odborníkov na psov, ale 
aj rozvíjať u mladých ľudí sociálne cítenie a pomoc slabším. Za prostriedok si zvolila canisterapiu.  
 
Pozitívny dopad psieho tvora na človeka je predmetom mnohých výskumov už desiatky rokov. 
Za tento čas sa podarilo získať niekoľko relevantných výsledkov, ktoré hovoria, že prítomnosť 
priateľského psa môže mať účinok na zdravie človeka – jeho psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu. 
Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, kde 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, ide 
skôr o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. 
 
Zaujímavé informácie o canisterapii a jej pôsobení na človeka Vám poskytne odborníčka Mgr. 
Martina Michalková z OZ Zmysel života, ktorá sa venuje canisterapii 15 rokov. Ing. Martin 
Majer, inštruktor kynológie zo SOU HSaD Vám predstaví, ako budú psí pomocníci pomáhať 
klientom domovov sociálnych služieb, alebo deťom, ktoré trpia telesným alebo psychickým 
ochorením. Ing. Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Vám 
vysvetlí, ako sa vyberajú psy na sociálnu prácu. K projektu a vzájomnej spolupráci sa zároveň 
vyjadria zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska, ako aj predstavitelia Domovu sociálnych služieb 
Slatinka. 

 
 
Projekt „Pomocné Labky“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu –„Deti 
v bezpečí“ poisťovne Kooperativa, má za cieľ zvýšiť povedomie o problematike pomoci ľuďom so 
zdravotným znevýhodnením, predstaviť systém pomoci prostredníctvom cansiterapie, teda priaznivého 
pôsobenia psa na ľudské zdravie,  ako aj získať ďalších ambasádorov z radov študentov, ktorí sa budú 
aktívne zapájať do projektu pomoci cieľovej skupine ľudí. 
 

Pre viac informácií a fotografie v tlačovom rozlíšení, prosím, kontaktujte:  
 
Majer Martin                                   e-mail.: cigimlc@gmail.com 
Garant odboru kynológia SOŠ Lučenec   tel.: +421-902  325  519 


