Čo očakávať pri adopcií psíka z útulku?
Ďakujeme vám z celého srdca, že ste sa rozhodli adoptovať psíka z útulku. Zachránení psíkovia majú v
útulku “prechodné” stanovisko, kde je im zaistené kŕmenie a veterinárne ošetrenie. V našom útulku sa
staráme o 150-170 psíkov a je pre nás fyzicky nemožne sa psíkom venovať individuálne alebo ich
trénovať. Preto je dôležité počítť s tým, že psík potrebuje väčšiu socializáciu, starostlivosť a lásku. Pár
faktov pre začiatok:
• Pre vyzdvihnutie psíka si zoberte obojok, vodítko a ideálne aj postroj
• V meste je pre psíka všetko nové – všetky zvuky, hluky, vnemy – a preto je potreba dávať
maximálne pozor a pomaly ho zvykať na denné záležitosti
• Psíkovia žijú len vo vonkajších kotercoch s ostatnými psíkmi. Po príchode do adopcie je
potreba psíka okúpať cca po 2-3 dňoch po príchode
o Pred cestou každý psík dostáva pipetu na odblšenie ktorá nesmie byť zmývaná cca 2-3
dni aby bola účinna
o Postupne psíka zvykajte na vodu / na kúpeľ – hodiť ho rovno do vane / sprchy by bol
šok
• Hneď po príchode registrujte psíka do Národneho registra zvierat – jeho čip a vaše kontaktné
údaje a nahláste psíka na vašom mestskom úrade.
BEZPEČNOSŤ
• Uistite sa že psík má vždy pevne a dobre nasadený obojok, ideálne pevný postroj
• Dobré a pevné vodítko – ideálne pre začiatok je krátke pevne (nie navýjacie Flexi) vodítko, s
ktorým budete mať lepšiu kontrolu nad psíkom
• Ešte pre východom z bytu / domu sa ustite, že psíka máte dobre pripevneného a
zabezpečeného pred útekom
• V žiadnom prípade psíka nepúšťajte z vodítka kým si nebudete istý, že vám maximálne
dôveruje, poslúcha vás a nie je v okolí priame nebezpečenstvo – toto môže trvať niekoľko
mesiacov!
o Najlepší tréning je na oplotenom / ohraničenom mieste, kde psík nemám možnosť
úteku
o So stopovacím vodítkom – dlhé 10 až 30m vodítko, ktoré máte možnosť kedykoľvek
chytiť, zakročiť či zachytiť a psík má pritom “voľnosť” a môžete trénovať povely
KŔMENIE
• V útulku psíkovia dostávajú mix horších a kvalitnejších granulí – podľa toho čo práve dostane
útulok darom od ľudí
• Pri výbere krmiva sledujte etikety a vyberajte len krmivo s vyšším obsahom mäsa
• Granule z hypermarketu ako Pedigree a Darling a pod. NIE sú vhodné – obsahujú okolo 4%
živočíšných proteinov, zvyšok je popol, chemické farbová a pod.
• Doporučené granule – Brit Premium (modré balenie), či vyššie rady, bezoblilové granule alebo
za studena lisované
o Psíka zasytí menšia krmná dávka ako pri lacných granuliach
o Predídete zdravotným problémom
• Kŕmenie BARF – surovou stravou
o Potreba naštudovať a vedieť psíkovi pripraviť vyváženú krmnú dávku
• Pamlsky – len v obmedzenom množstve a len kvalitné (sušené mäso, domáce sušienky a pod)
o V žiadnom prípade nekŕmiť VARENÝMI kosťami, len surovými
o Nekŕmte pamlskami tohto typu – su nezdravé, plné chemikálií a sú nebezpečné, psík sa
môže udusiť

ZDRAVIE
• Psík počas prepravy býva vo veľkom strese, čo môže spôsobiť hnačku
• Zmena krmiva spôsobuje hnačku – každé krmivo má iné zloženie a teda inak sa trávi a
zvykanie je sprevádzané hnačkou
• Pre začiatok je dobrá diata – ryža s kuracím mäsom (bez korenia / soli)
• Môžete pridávať do jedla chlorelu – sladkovodná riasa ktorá na seba viaže škodlivé látky
o Doporučujeme kupovať v prášku
o Pridať polovicu čajovej lyžičky do žrádla, alebo rozmiešať s kvapkou vody na kašičku
• Ak by sa hnačka po 7-10 dní neupravila navštívte veterinára
• Z pobytu vo vonkajších kotercoch môže psík mať kašel
o Dávkujte syrup Mukosolvan (pre ľudí)
o Vitamín C v malých dávkach
o Ak kašel neprejde po 7 dňoch navštívne veterinára
HYGIENA
• Psíkovia žijú len vo vonkajších kotercoch
• Pri príchode domov treba psíka naučiť hygiene
o Keď sa stane nehoda “doma” nevšímajte si to
o Dôležité je veľmi chváliť, hladkať, odmeniť akt vonku
o So psíkom chodiť častejšie von – ideálne hneď po zobudení po odpočinku, aj 5-6x za deň
• Psíkovia prirodzene nechcú kakať a cikať na rovnakom mieste ako kde spia, väčšinou sa to
naučia veľmi rýchlo
• Môžete trénovať aj s podložkami
SPRÁVANIE / TRÉNING
• Je dôležité od prvého dňa so psíkom trénovať a nastavovať limity
• Najprv si na vás psík musí zvyknúť – strávte s ním plnohodnotný čas na začiatku a tiež ho
postupne učte tomu, že bude ostávať sám
o Nemožete psíka nechať doma 8h samého hneď na druhý deň a očakávať, že to bude v
pohode
o Postupne ho učte, aby za vami všade v domácnosti nechodil, aby mal svoje miesto na
chodbe / v izbe, kde ho necháte aj samého kým vy ste vo vedľajšej miestnosti a potom
postupne odchádzajte z domu a vracajte sa
o Viac tipov v tomto článku - https://funkydog.cz/blogs/news/kam-to-zasa-ides
o Postupnými krokmi hneď od začiatku sa vyhnete tomu, aby psík trpel separačnou
úzkosťou z vášho odchodu a vyhnete sa tak veľkým problémom (niektorí psíkovia to
majú v sebe dané a je s nimi “väčšia” práca, ale je možné sa toho zbaviť)
• Študujte si články a informácie na internete
• Ak si neviete poradiť, kontaktujte nás pre kozultáciu
www.pomocpsikomvychod.eu
www.funkydog.sk / www.funkydog.cz
Ďalšie odkazy:
Ako na adopciu? Aké otázky si musíte klásť? - https://funkydog.cz/blogs/news/jak-na-adopci
Prečo adoptovať seniorného psíka? - https://funkydog.cz/blogs/news/adoptuj_psa_seniora
Prvý deň adopcie – kroky - https://funkydog.cz/blogs/news/den-adopce-pro-uplne-zacatecniky

