
Smernica FCI pre chovateľov a majiteľov ohľadne dobrého stavu, pohody a 
ochrany psov na celom svete 

 
Pod dobrým stavom psa je myslené to, ako sa zviera vyrovnáva s podmienkami, v ktorých žije.  
Pes je v dobrom stave, ak je zdravý, v pohodlí, dobre živený, v bezpečí, schopný prejaviť svoje 
vrodené správanie a netrpí nepríjemnými stavmi ako bolesť, strach alebo stres.  
Dobrý stav vyžaduje prevenciu pred ochoreniami a veterinárnu starostlivosť, vhodný prístrešok, 
ovládanie, výživu, humánne zaobchádzanie a tiež humánne usmrtenie.  
Stav psa je len definícou kondície zvieraťa; to, ako je so psami zaobchádzané, je popísané inými 

termínmi, ako starostlivosť o zvieratá, hospodárenie so zvieratami a humánne zaobchádzanie.  
  

Základné body 
 

Správanie 
Správanie je individuálne a záleží od veku, plemena alebo typu a tiež predchádzajúcich 

skúseností. V každom prípade, väčšina psov sú hravé spoločenské zvieratá a radi sa spolu hrajú s 
hračkami, ľuďmi a inými psami.  

 
Psy sú inteligentné zvieratá a môžu trpieť nudou. Ak sa pes nudí a nemá čo robiť, trpí a môže sa 

to prejaviť nevhodným správaním.  
Hra je dôležitou súčasťou spolužitia s ľuďmi a ostatnými psami, a aj keď psy sú schopné stráviť 

nejaký čas hrou s hračkou samé, mali by mať pravidelne možnosť interaktívnej hry.   
Zmeny v správaní môžu naznačovať, že niečo nie je v poriadku so zdravotným stavom psa. 

Všetky psy, najmä šteniatka, potrebujú oddych.  V každom prípade jednotlivé psy majú rôzne 
potreby a niektoré budú po kŕmení alebo cvičení dlho spať, iné potrebujú oddychu menej a sú 
aktívnejšie.  
 
   

 
Pohyb a výcvik 

Pes potrebuje pravidelný pohyb a pravidelné možnosti prechádzok a behu. Množstvo potrebného 
pohybu závisí od veku, plemena a zdravia jedinca.   

Niektoré plemená potrebujú veľa pohybu. 
U mladých psov je niekedy potrebné pohyb obmedziť, najmä počas obdobia rapídneho rastu, aby 

sa predišlo vývojovým problémom.  
Psy musia mať dostatok aktivity, aby sa u nich predišlo stresu alebo nude.  

Mali by mať prístup k bezpečným hračkám a vhodným objektom na hranie a žutie. Šteniatka a 
staršie psy môžu potrebovať viac oddychu. 
 

  

Vždy ...  
Zabezpečte psovi pravidelné možnosti pohybu a hry s ľuďmi alebo s inými priateľskými psami.  
Uistite sa, že pes môže nerušene oddychovať, keď chce.  
Dajte psom možnosť dostatku pohybu, ktorý potrebujú, aspoň raz denne, aby boli vo forme, 
aktívne a stimulované.  
Ak si všimnete zmeny v správaní, možno potrebujete radu veterinárneho lekára, keďže pes 
môže byť v strese, nudiť sa, byť chorý alebo zranený.  



 

Výcvik 
Všetky psy by mali byť vycvičené k vhodnému správaniu, ideálne od veľmi mladého veku. 

Používajte len tréning na základe pozitívnej motivácie.  
Vyhnite sa drsným, bolestivým a zastrašujúcim metódam výcviku.  

 
Dobrá výchova môže výrazne zlepšiť kvalitu života psa … trestanie psov môže spôsobiť len bolesť 

a utrpenie.  
Celoživotne zabezpečte psovi ochranu pred bolesťou, utrpením, zranením a ochorením.  
Psy pociťujú bolesť a majú prah bolestivosti podobný ľuďom. Jednotlivé psy rôznych plemien 
však môžu pociťovať a ukazovať bolesť a utrpenie rôznym spôsobom.  
Psy, ktoré sú choré alebo trpia bolesťou, často menia svoje stravovacie a pitné návyky. Môžu 
jesť menej alebo prestať jesť a stratiť na váhe. Môžu začať piť nadmerne vodu, alebo prestať piť 
úplne.  
Každá zmena v bežnom správaní psa môže byť včasným príznakom ochorenia alebo bolesti.  
 

Ochrana pred ochoreniami 
 

Psy sú náchylné ochorieť celou škálou infekčných alebo iných ochorení. Potrebujú ochranu pred 
vážnymi infekciami, a tá môže byť poskytnutá pomocou vakcinácie.  

Mnoho ľudí sa rozhodne pre sterilizáciu svojich psov. Ak nemajú záujem o chov psov, veterinárni 
lekári im môžu poradiť ohľadne sterilizácie a jej zdravotných benefitov.  

Ak sa človek rozhodne chovať, veterinárni lekári  môžu poradiť ohľadne rizík dedičných 
problémov, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav šteniatok.  

Pes, ktorý je identifikovaný mikročipom je pravdepodobnejšie spojený s majiteľom  v prípade 
úrazu alebo straty, najmä ak stratí svoj obojok. V tom prípade sa mu ľahšie dostane veterinárnej 
starostlivosti.  
Čo by chovatelia a majitelia mali vždy urobiť: 
Urobiť zmysluplné opatrenia na prevenciu zranení a ochorení psa.  
  

Ak sú spozorované zmeny v správaní psa, mal by chovateľ kontaktovať veterinárneho lekára a 
postupovať podľa jeho rád.   
Srsť psov by mala byť pravidelne kontrolovaná a udržiavaná, je to dôležité pre udržanie jej 
zdravia.  
Psy pravidelne kontrolujte a sledujte znaky zranenia, dedičných alebo iných ochorení.  
 “Ak sú spozorované príznaky ochorenia, alebo ak je podozrenie, že pes trpí bolesťou, je chorý  
alebo zranený, neodkladne by mal byť kontaktovaný veterinárny lekár a jeho rady ohľadne 
liečby 
by mali byť dodržané.” MVZ. Jose Luis Payro  
Je potrebné spýtať sa veterinárneho lekára, ako často psy potrebujú zdravotnú prehliadku a čo 
je treba pravidelne robiť na ochranu zdravia psa.  
Vždy sa riaďte pokynmi veterinárneho lekára! 
Existuje veľa dedičných ochorení u jednotlivých plemien, mali by byť vyšetrené odborníkom,  
aby sa zabránilo použitiu postihnutých jedincov pre reprodukciu.  

 

Len funkčne a klinicky zdravé psy s typickým vzhľadom by mali byť použité na chov.  
Členovia zväzov FCI musia zabezpečiť, aby chovatelia a osoby, ktoré nadobudnú čistokrvného  

registrovaného psa boli s touto smernicou ohľadne zdravia, pohody a ochrany psov 
oboznámené.  



 


