
Ako používať prepravku:  

Niekoľko usmerňovacích krokov, ako udržať svojho psa v bezpečí. „Kennel Training“ je rozšírená 

metóda, ktorú veľmi odporúčajú veterinári a chovatelia psov. Metóda vycvičť svojho psa v rannom 

veku, aby vedel oceniť svoj  obmedzený priestor, známy ako „brloh“. 
 

Hlavné výhody „Kennel Training“ sú: 

• Vaše šteniatko sa naučí, ako sa má správne správať v novom 

prostredí akeď ostáva samé doma  

• Doba ničenia domácnosti sa výrazne skráti  

• Váš pes sa naučí, že môže hľadať bezpečie a súkromie vo svojom 

vlastnom „domčeku“ - prepravke, keď bude unavené alebo vystrašené 

• Ako majiteľ psa máte istotu, že sa nemusíte báť vzniku zlozvykov 

ako je poškodzovanie vybavenia bytu a nábytku  

• Posilní vzájomný vzťah psa a majiteľa 

• So psom zvyknutým na prepravku sa cestuje oveľa jednoduchšie a 

nebude musieť zostať doma 

 

Prvé kroky: Vaša rodina musí pochopiť, aké sú základné pravidlá pre 

vaše šteniatko. Napríklad, bude šteniatko mať povolené sedieť na 

gauči? Vždy si uvedomte veľkosť, ktorú vaše šteňiatko dosiahne v 

dospelosti, a uvedomte si, že akékoľvek správanie, ktoré spočiatku 

tolerujete, bude v budúcnosti ťažké napraviť, keď sa šteňiatko 

vyrastie na dospelého psa. Čo najskôr oboznámte svoje nové 

šteniatko s jeho prepravkou. Môžete to urobiť umiestnením nejakých 

maškŕt alebo žuvacej hračky vo vnútri prepravky, aby ste prehovorili 

šteniatko, aby vošlo do tohto nového priestoru. Pritom by ste v tomto 

zoznamovacom období mali nechávať prepravku otvorenú!  

Aby ste si boli istý, že šteniatko bude mať v prepravke pozitívne 

pocity, nikdy ho nenúťte vojsť do prepravky násilím. Keď sa zdá, že 

vaše šteniatko chce odpočívať (napríklad po hraní alebo behaní) 

umiestnite šteniatko do jeho prepravky spolu s maškrtou a jemne 

zatvorte dvere. Hladkajte a chváľte svoje šteniatko cez horné okienko, 

keď vstúpi do prepravky (je dôležité, aby sa šteniatko cítilo pohodlne 

a aby vstup do prepravky bol spojený s dobrým správaním – pes robí 

rád radosť svojmu majiteľovi, ale musí byť na  to správne vycvičený). 

Opustite miestnosť, ale zostaňte dostatočne blízko, aby ste to mohli 

počúvať šteniatko. Ak šteniatko začne kňučať, príďte k búdke, ale 

nepustite ho von (inak by ste ho odmenili za kňučanie). Ak kňučanie 

pokračuje, skúste utešiť šteniatko, ale stále ho nevypustite z 

prepravky. Niekedy môže pomôcť rozptýlenie hlasným zvukom 

(napríklad tlieskanie rukami) na potláčanie kňučania. Vyhnite sa však 

zvýšeniu hlasu alebo kričaniu na svoje šteniatko. Ak je to možné, 

ignorujte to až sa kňučania zastaví a šteniatko sa upokojí. Potom 

otvorte prepravku a pochváľte šteniatko za jeho pozitívne správanie. 

Postupne zvyšujte čas, počas ktorého šteniatko zostáva v prepravke 

bez toho, aby ste prekročili dĺžku času, kedy šteniatko potrebuje 

urobiť svoju potrebu (maximálne štyri hodiny). Ak sa stane, že sa 

šteniatko pomočí v prepravke, vyčistite ju a skráťte dĺžku času pobytu 

v prepravke tak, aby nebolo nútené vykonať svoju potrebu v nej. 

 

Prvé noci:  

Sledujte svoje šteniatko v pravidelných a krátkych intervaloch počas 

prvých nocí a počítajte s prestávkami na venčenie každých pár hodín. 

Počas týchto prestávok sa vyhnite hre so šteniatkom. Dajte šteniatku 

dostatok času na to, aby si uľavilo, a priveďte ho rovno späť do 

prepravky. Možno bude pre vás vhodné dať svojmu šteňaťu aj malú 

maškrtu pri vstupe do prepravky, aby sa posilnilo uznanie pozitívneho 

správania. Ako bude vaše šteniatko rásť, dĺžka času medzi 

prestávkami sa bude predlžovať a nakoniec bude aj váš pes schopný 

prespať celú noc vo svojej prepravke bez potreby na nočné prestávky. 

Ak potrebujete nechať šteniatko samotné dlhšie ako tri resp. štyri 

hodiny, umiestnite prepravku do kúpeľne alebo práčovne a uistite sa, 

že sú dvere otvorené. Môžete umiestniť noviny, alebo podložky na 

močenie, aby si šteniatko uľavilo. Dvere prepravky nechajte otvorené 

a odstráňte z dosahu šteniatka všetky nebezpečné predmety. 

  

Ďalšie tipy na tréning:  

• Psy sú spoločenské zvieratá a preto je  ideálne umiestniť prepravku 

v miestnosti, kde rodina trávi najviac času, aby váš pes získal pocit 

spolupatričnosti s rodinou.  

• Aby malo šteniatko k prepravke pozitívny vzťah, NEPOUŽÍVAJTE ju 

ako zariadenie na trestanie. Namiesto toho ju používajte na 

predchádzanie problémom so správaním (napr. hostia prídu k dverám, 

umiestnite šteniatko do jeho prepravky,  aby na ne neskákalo. 

• Je doibré, ak v prepravke nenechávate potravu, a nekŕmte šteňa 

bezprostredne pred umiestnením do prepravky. Trpezlivosť a 

dôslednosť vedú k dobrému vzťahu: „Kennel Training“ si od vás 

vyžaduje čas a trpezlivosť v raných fázach života šteniatka. Aj keď sa 

to môže zdať spočiatku ťažké, v konečnom dôsledku všetci oceníte 

výhody vašej dôslednosti pri výchove. 

 

Maelson nezodpovedá za žiadne škody spôsobené na prepravke 

spôsobené  agresívnymi, deštruktívnymi alebo netrénovanými 

zvieratami. Ak dôjde k nepredvídanému poškodeniu, objednajte si 

náhradný kryt prepravky. Táto príručka nemá nahradiť rady 

veterinára alebo chovateľa. Ak máte nejaké pochybnosti, prosím 

poraďte sa so svojím veterinárom alebo chovateľom. 

 

 

 

 

Dôležité bezpečnostné tipy 

  

• Odstráňte vodítko a obojok svojho psa predtým, ako 

ho umiestnite do akejkoľvek búdy, aby ste predišli 

náhodnému uduseniu. 

•  Do prepravky dávajte len správne trénovaného psa 

•  Ponechanie vášho netrénoveného psa bez dozoru 

na akýkoľvek čas môže spôsobiť úzkosť a viesť k 

poškriabaniu resp. žuťiu, zo snahy uniknúťprepravky. 

Toto môže byť veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť vážne 

zranenia alebo smrť.  

• Nikdy nenechávajte svojho psa v aute bez dozoru.  

• Vyberte si vhodnú veľkosť prepravky pre vášho 

domáceho maznáčika. Váš pes by mal mať dostatok 

miesta na státie, otočenie sa a pohodlne ľahnutie. 

• Pozorne si prečítajte montážny návod 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


