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Nikdy sa nevystavuj nadmernému riziku pri pomoci túlavému psovi. 
Nebudeš môcť pomáhať, ak budeš zranený 

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
ak to ohrozuje tvoju bezpečnosť, tvoje

Maj na pamäti, že vo väčšine prípadov existuje metóda, ktorá umožní 
pomôcť túlavému psovi bez rizika zranenia.

Keď pomáhaš túlavému psovi, zvyčajne sa stretneš so 

súčinnosťou ľudí, ktorých práve s
pomohli túlavému psovi, čo je skvelé, no takto spontánne vytvorené 
pracovné skupiny môžu byť problematické, ak sa nezhodnú v
pomoci.  

Aby si bol pri pomoci túlavému psovi úspešný

 väčšina potulujúcich sa psov je v

 ak uvidíš túlajúceho sa psa, nemusí sa automaticky jednať 
o psa, ktorý je ďaleko od svojho domova alebo o
stratený. Mnohí ľudia, hoci je to proti zdravému rozumu, nechajú 
svojho psa, aby sa prechádzal
môžeš urobiť je zistiť, či niekto v
ktorých stretneš alebo zazvoň na zvončeky okolit
sa na neho 

 zadováž si telefón s
začni fotkami, fotka psa môže pomôcť ďalším záchrancom nájsť psa 
a urobiť ďalší pokus na jeho záchranu, ak pokusy, ktoré vykonáš ty
zlyhajú. Aj rozmazaná fotka je 
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Nikdy sa nevystavuj nadmernému riziku pri pomoci túlavému psovi. 
Nebudeš môcť pomáhať, ak budeš zranený alebo mŕtvy!

 

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT ti nikdy neodporučí, aby si urobil čokoľ
ak to ohrozuje tvoju bezpečnosť, tvoje zdravie alebo tvoj 

Maj na pamäti, že vo väčšine prípadov existuje metóda, ktorá umožní 
pomôcť túlavému psovi bez rizika zranenia. 

Keď pomáhaš túlavému psovi, zvyčajne sa stretneš so  

súčinnosťou ľudí, ktorých práve spoznáš. Títo ľudia sa spoja, aby 
pomohli túlavému psovi, čo je skvelé, no takto spontánne vytvorené 
pracovné skupiny môžu byť problematické, ak sa nezhodnú v

Aby si bol pri pomoci túlavému psovi úspešný, zapamätaj si tieto 
rady: 

väčšina potulujúcich sa psov je v blízkosti svojho 

ak uvidíš túlajúceho sa psa, nemusí sa automaticky jednať 
psa, ktorý je ďaleko od svojho domova alebo o psa, ktorý je 

stratený. Mnohí ľudia, hoci je to proti zdravému rozumu, nechajú 
svojho psa, aby sa prechádzal aj mimo svojho dvora. Najlepšie čo 
môžeš urobiť je zistiť, či niekto v okolí psa pozná. Pýtaj sa ľudí, 
ktorých stretneš alebo zazvoň na zvončeky okolitých domov a

zadováž si telefón s fotoaparátom, ak ho ešte nemáš a
fotka psa môže pomôcť ďalším záchrancom nájsť psa 

urobiť ďalší pokus na jeho záchranu, ak pokusy, ktoré vykonáš ty
. Aj rozmazaná fotka je lepšia ako nijaká. 
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Nikdy sa nevystavuj nadmernému riziku pri pomoci túlavému psovi. 
alebo mŕtvy! 

, aby si urobil čokoľvek, 
alebo tvoj život. 

Maj na pamäti, že vo väčšine prípadov existuje metóda, ktorá umožní 

Títo ľudia sa spoja, aby 
pomohli túlavému psovi, čo je skvelé, no takto spontánne vytvorené 
pracovné skupiny môžu byť problematické, ak sa nezhodnú v spôsobe 

, zapamätaj si tieto 

blízkosti svojho    domova 

ak uvidíš túlajúceho sa psa, nemusí sa automaticky jednať 
ktorý je 

stratený. Mnohí ľudia, hoci je to proti zdravému rozumu, nechajú 
Najlepšie čo 

okolí psa pozná. Pýtaj sa ľudí, 
ch domov a informuj 

fotoaparátom, ak ho ešte nemáš a vždy 
fotka psa môže pomôcť ďalším záchrancom nájsť psa 

urobiť ďalší pokus na jeho záchranu, ak pokusy, ktoré vykonáš ty, 
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o všetkom si rob poznámky 

poznač si kedy a kde si naposledy videl psa, presný čas a adresu, ak 
je to možné. V prípade, ak sa odchyt psa predĺži na niekoľko dní 
alebo týždňov, na tieto poznámky sa budeš spoliehať čím ďalej, tým 
viac, budú pre teba kľúčové. Keď hovoríš s ľuďmi v tej oblasti, 
zober si ich telefónne číslo pre prípad, ak s nimi budeš chcieť 
neskôr opäť hovoriť. Poznámky si môžeš zaznamenávať aj hlasom do 
mobilu. Urob si video z miesta a okolia, kde si naposledy videl psa. 

 

pozoruj psa 

po prvotnom zhliadnutí psa, jeho odfotení a zaznamenaní poznámok 
o ňom, nejaký čas psa pozoruj. Možno čoskoro zistíš, že jeho majiteľ 
je v blízkosti a nebudeš musieť vykonať žiadne ďalšie kroky na jeho 
chytenie. Ak majiteľ v blízkosti nie je, pozoruj správanie psa 
dôslednejšie. Zdá sa že pes je na misii, čuchá krajinu a ide po 
stopách vône? To je znamenie, že pes je v blízkosti svojho domu 
a jeho výlet je iba malým dobrodružstvom, či už povoleným alebo nie. 
Ak však pes reaguje na zvuky alebo pohyby vystrašene, môže to 
znamenať, že ide o skutočne strateného psa. 

Pohybuje sa pes smerom k ľuďom alebo od nich? Chodí priamo k ľuďom 
alebo sa zastaví v určitej vzdialenosti od nich? V akej polohe má 
chvost? Je pes špinavý a schudnutý?  

To či je pes stratený alebo opustený sa však nedá 100% určiť len na 
základe jeho vzhľadu. Pozorovanie psa je však pre teba dôležité aj 
kvôli zabráneniu pohryzenia v prípade jeho odchytu. Takmer nikdy sa 
nestane, že pes pohryzie bez varovania. Preto jeho pozorovanie je 
dôležité a úplne najdôležitejšie je venovať pozornosť signálom, 
ktoré pes smerom k tebe vysiela. 

Sú to výrazy tela a tváre, ktoré psy používajú na to, aby povedali, 
čo cítia. Ak si osvojíš upokojujúce signály, na ktoré pes veľmi 
dobre reaguje, máš veľkú šancu odchytiť aj takého psa, ktorého nikto 
iný odchytiť nedokázal.  
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Základné upokojujúce signály sú tieto: 

1. nechoď priamo k psovi, kráčaj k nemu bokom, pohybuj sa akoby 
v špirále 

2. nepozeraj sa psovi priamo do očí, ak sa vaše oči stretnú, pozri 
sa hneď dole, predstieraj že ho nevidíš 

3. seď alebo lež na zemi, nekľakni si ani sa nekrč, psa musíš 
presvedčiť, že nie si schopný urobiť žiadny náhly pohyb a že 
teda pre neho nie si hrozbou 

4. náhodne spusti na zem nejaké jedlo, ak chceš hodiť jedlo 
bližšie k psovi, nehádž ho priamo na psa, hoď ho za neho 
vysokým oblúkom 

5. ak si pes príde po jedlo k tvojej ruke, drž ruku v takej výške, 
aby pes na jedlo videl, nedávaj ruku nad jeho hlavu 

6. nerob nijaké náhle pohyby, nechaj ruku voľne vedľa tela, nech 
si na ňu pes zvykne 

7. nechaj psa nech si ťa oňuchá, dopraj mu čas nech sa uvoľní, 
nerob žiadne náhle pohyby 

8. upokojujúce signály použi aj pri odchyte priateľského psa, aj 
keď sa ti zdá, že ich nepotrebuješ, uvidíš že pes je vďaka nim 
ešte pokojnejší  

9. nauč sa upokojujúce signály napr. sledovaním videí s touto 
témou   

Niekedy je odchyt psa veľmi jednoduchý, stačí otvoriť dvere na aute 
a pes do neho hneď skočí. Nefunguje to vždy, ale zakaždým je dobré 
to vyskúšať. Auto zastav pred psom, ktorý chodí po ceste a otvor 
dvere, ktoré sú najďalej od teba. Znova si sadni do auta, na psa sa 
nepozeraj. Ak príde ku dverám a váha, povzbuď ho, aby nastúpil.  

Niektoré psy sa ti pravdepodobne podarí odchytiť skôr s pomocou 
iného psa. Ak máš priateľského psa, skús sa s ním pohybovať 
v blízkosti túlavého psa, aby si zistil, ako na neho reaguje. Daj 
svojmu psovi nejakú maškrtu, ak sa túlavý pes zaujíma o jedlo, je 
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veľmi pravdepodobné, že si po maškrtu príde aj on. Možno bude mať 
túlavý pes záujem hrať sa s tvojim psom. Obidve situácie ti ponúkajú 
možnosť zachytiť ho vôdzkou o obojok, ak je to možné.  

Ďalším spôsobom odchytu je odchyt pomocou tyče s okom, siete alebo 
odchyt pomocou humánnej pasce či sedácie. Všetky tieto spôsoby si 
však vyžadujú skúsenosti. 

V prípade, ak sa pokúšaš psa chytiť už pár dní, rozhodujúci význam 
budú mať aj plagáty umiestnené v oblasti, kde sa pohybuje. Plagát by 
mal byť výrazný, v žiarivých farbách a odolný vetru a dažďu. Rovnako 
tak je vhodné oznam zverejniť aj na internete a v ideálnom prípade 
tiež na zadnej strane auta.  

Pre prípad úrazu či zranenia zvieraťa je dobré mať v aute súpravu 
prvej pomoci pri záchrane psa.  

Súprava by mala obsahovať: 

- vôdzku 

- samolepiaci 
obväz 

- náhubok 

- gázové 
podložky 

- leukoplast 

- antiseptický 
sprej alebo 
prášok 

- gázu 

- peroxid 
vodíka 

- jednorázové 
rukavice 

- teplomer 

- pinzetu 

- nožnice 

- baterku 

- injekčnú 
striekačku 

Svoje auto vybav týmito vecami: 

- telefón s fotoaparátom 
a nabíjačkou 

- plechovky krmiva pre psy 
a mačky 

- obojky a vôdzky 

- baterka 

- voda 

- vrecia na pozostatky psa 

- vlhké dezinfekčné utierky 

- deky a uteráky 

- skrinku so základným 
náradím 
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Keď psa odchytíš, nezabudni svojho nového priateľa identifikovať.

Skontroluj, či sa na jeho obojku nenachádzajú žiadne identifikačné 
štítky, u veterinára nechaj skontrolovať čip.

Ak identifikuješ majiteľa psa, hneď ho kontaktuj.

Ak pes nemá identifikačné štítky
a ďalších stránkach na to určených. Informuj o
susedov, známych, blízkych a v
Kontaktuj najbližší útulok, aby si zistil, či niekto v
oblasti nehľadá rovnakého ps

PROSÍM, nevzdávaj sa príliš skoro a vynakladaj všetko úsilie 

na to, aby si našiel majiteľa psa.

 

Mysli na to, že niekto
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Keď psa odchytíš, nezabudni svojho nového priateľa identifikovať.

Skontroluj, či sa na jeho obojku nenachádzajú žiadne identifikačné 
veterinára nechaj skontrolovať čip.  

Ak identifikuješ majiteľa psa, hneď ho kontaktuj.  

identifikačné štítky, fotku psa uverejni na FB
ďalších stránkach na to určených. Informuj o svojom nále

susedov, známych, blízkych a vo svojom okolí umiestni letáky. 
Kontaktuj najbližší útulok, aby si zistil, či niekto v 

akého psa. 

, nevzdávaj sa príliš skoro a vynakladaj všetko úsilie 

na to, aby si našiel majiteľa psa. 

Mysli na to, že niekto tam vonku za ním smúti
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Keď psa odchytíš, nezabudni svojho nového priateľa identifikovať.  

Skontroluj, či sa na jeho obojku nenachádzajú žiadne identifikačné 

otku psa uverejni na FB, VK 
svojom náleze 

o svojom okolí umiestni letáky. 
 tvojej 

, nevzdávaj sa príliš skoro a vynakladaj všetko úsilie 

 

vonku za ním smúti.... 


