
Bojí sa vaše zvieratko hluku počas sviatkov?
AK STE PREDTÝM 

VAŠU MAČKU ALEBO 
PSA NECVIČILI

AK ZOSTALO PÁR DNÍ 
NA TRÉNING

Nenechávajte vášho
psa alebo mačku 

osamote.

Pri prechádzke vonku majte psa
na vôdzke, mačku držte vnútri.
Snažte sa venčiť psa keď vonku

nie je až taký veľ ký hluk.

Váš pes či mačka musia mať možnosť 
nájsť si bezpečné miesto; dokonca 

aj toaletu pre hostí. Dajte tam deku 
alebo vankúš, zostaňte v blízkosti 

a upokojujte ich.

Nesnažte sa vášmu psovi alebo mačke
brániť, aby na takéto miesto šli, 

nenaháňajte ich a nesnažte sa ich chytiť.
Môže to zvýšiť stres a vyvolať paniku.

Vášho psa a mačku 
sa snažte v kľude 
upokojiť a utíšiť. 

Pre vášho psa alebo
mačku sa snažte byť

„bezpečným 
prístavom“. Ponúknite
sa tým, že si v tichosti
sadnete a umožníte
psovi či mačke prísť
bližšie a ľahnúť si ku

vám. Ak ich hladkáte,
robte to dlhými, 

pokojnými pohybmi.

Užitočná je zatienená miestnosť;
pre niektoré zvieratá je 
vhodnejší svetelný šum.

U niektorých psov môže byť veľmi 
upokojujúce koncentrovanie na 

niečo zábavné, napr. pachové hry.

Vypýtajte si od vášho veterinára lieky na pohotovostnú aplikáciu ak sa
vaše zviera na Silvestra bojí alebo má paniku.
Ak je ešte dostatok času a z minula viete, že váš pes alebo mačka sa bude
báť, vypýtajte si od vášho veterinára, špecialistu na správanie alebo
cvičiteľa výcvik a rozumnú terapiu, aby do budúcna pomohli vášmu zvier-
aťu počas týchto dní relaxovať.

Cvičte vášho psa alebo
mačku, aby na zavolanie

prišli do bezpečia ku vám.
Cvičte vášho psa a mačku 

na používanie boxu, ktorého
strany (až na jednu) možno
prikryť dekou, aby sa znížila
úroveň hluku. Niektoré zvier-

atá preferujú určitú formu
dutiny. Dôležité je, aby mačka

či pes mohli voľne vchádzať 
a vychádzať.

Cvičte vášho psa na
nosenie „slúchadiel“.

Poď sem, Rex!

Čo môže 
pomôcť?


