Jak pečovat o Slovenského čuvače?
Pro každého budoucího majitele Slovenského čuvače je třeba si uvědomit, že se jedná o plemeno psa
s relativně velkými nároky na výchovu a výcvik. Avšak čas, který svému psovi věnujete, Vám
Slovenský čuvač mnohonásobně vrátí bezmeznou oddaností a ukáže Vám svou lásku tak, jak to umí
jedině tito skvělí psi. Existuje tedy pár nezbytností, které by měl každý hrdý majitel znát.
Nejdůležitějším bodem v péči o Slovenského čuvače je, jak jsem již zmínila, jeho řádná výchova,
výcvik a socializace. Ta je u tohoto plemene skutečně nepostradatelnou. Nejlepší je s výchovou začít
od prvního dne, kdy si štěňátko přivezete domů, a to se základní poslušností. Tedy naučit štěňátko
přiběhnout na přivolání a poučit ho kde má své místo, povely sedni, lehni, zůstaň... Po řádné
vakcinaci, kolem 3.- 4. měsíce věku je žádoucí, aby se štěňátko začalo seznamovat s ostatními psy a
chodilo na procházky i mimo svůj domov. Toto období socializace je velmi podstatné pro jeho
budoucí vztah k ostatním pejskům, zvířatům, lidem a celkově k okolnímu světu. Štěňátka si zvykají a
osvojují si návyky mnohem automatičtěji a rychleji v této do době než později ve starším věku.
K rozvoji těchto sociálních vlastností psa skvěle pomáhá prostředí cvičiště psů, kde Vám může
zkušený lektor poradit s problémy spojenými s výchovou štěněte. Existují i různé psí školky, kde je
cvičení připraveno na míru štěněcím potřebám. Čuvači jsou psi tvrdohlaví a ke cvičení je majitel musí
dostatečně namotivovat, a i tak je jeho výcvik k poslušnosti náročnější, proto je potřebné být při
výchově důsledný, nepodcenit ji, obrnit se trpělivostí a nenechat se odradit počátečními neúspěchy.
Slovenský čuvač je sice celoročně línající plemeno, ale jinak je na úpravu srsti celkem nenáročný.
Avšak pro udržení pěkné srsti je žádoucí jej čas od času vyčesat, krmit vyváženou a kvalitní stravou,
případně přidávat vitamíny, doplňky stravy s biotinem nebo lososový olej.
Další věc, jež by neměla být opomenuta, je péče o zuby. Během výměny mléčného chrupu za trvalý,
mají štěňátka potřebu vše okusovat, ulevují si tím od bolesti. Je tedy dobré pořídit jim hračky a
pamlsky k tomu určené. V dospělosti psí chrup bohužel trpí na množství zubního kamene, který vede
k bolestivým zánětům dásní, a nakonec ztrátě zubu. Růstu zubního kamene je možné předcházet
různými dentálními hračkami, pamlsky, a kostí na okus, o které si pes zuby čistí. Existuje také mořská
řasa Kelpa na obranu proti zubnímu kameni. V případě plánování budoucí účasti na výstavách je
praktické učit pejska od štěněte „ukazovat“ zuby tak, jak je během výstavy budete předvádět
rozhodčímu. Totéž se týká kontroly slabin u psa.
Je dobré se psem alespoň jednou za rok navštívit veterináře, kontrolovat očkovací průkaz a dodržovat
pravidelné očkování vztekliny, psinky, parvovirózy, leptospirózy, infekční hepatitidy a další po
domluvě s veterinářem. V případě účasti na výstavě musí mít pes vždy platné očkování proti
vzteklině!
Nezapomeňte alespoň jednou za půl roku odčervit tabletou nebo koprologií vyšetřit přítomnost
vnitřních parazitů.
Neopomenutelné pro udržení dobrého zdravotního stavu a kondice pejska je dostatek pohybu i
krmivo, kterým ho krmíte. Při výběru granulí se soustřeďte především na jejich složení. Kvalitní
granule by měly mít na prvním místě ve složení napsané maso, potom přílohu ve formě nízkého
obsahu obilí, rýže, brambor atd. Nemělo by obsahovat málo masa, mnoho obilovin a kukuřice, soli a
dochucovadel.
Kvalitní krmení má velký vliv na kvalitu srsti, zubů a celkově podporuje správnou funkci organismu.
Štěňátka jsou u nás krmena kvalitními granulemi Farmina N&D LG puppy a je dobré v jejich krmení
pokračovat i nějakou dobu po jeho převzetí, protože pro takto malé štěňátko je změna majitele
velkým stresem a spolu s rychlou změnou granulí by mohlo vyvolat trávící obtíže. Případná změna

krmiva by měla být provedena postupně, přimícháváním malého množství nových granulí do
původního krmiva a dávku nového krmiva každý den postupně navyšovat.
Denní krmná dávka granulí by měla odpovídat věku, váze a zároveň individuálním potřebám psa.
Potravu štěněti je ideální rozdělit do několika menších porcí a krmit z počátku alespoň 4x-5x
denně. S přibývajícím věkem je možné četnost krmení snižovat a zároveň navyšovat krmnou dávku
psa na den v souladu s uvedeným dávkováním v tabulce na obalu krmiva. Vždy je však dobré vzít do
úvahy individuální stravovací potřeby, které jsou poznatelné z míry prospívání a růstu štěněte. Pro
správný růst a vývoj je žádoucí, aby štěně nebylo příliš hubené a zároveň nemělo nadváhu škodící
mimo jiné zdraví kloubů.
Období růstů u velkých plemen trvá okolo 1,5 roku, teprve potom je pes považován za dospělého a
zcela vyvinutého. Jednou z nejdůležitějších věcí v období růstu je prevence vzniku dysplazie
kyčelního kloubu, na kterou trpí velké množství velkých a obřích plemen psů a ani Slovenský čuvač,
bohužel, není výjimkou. Správný vývoj psa může jeho majitel podpořit kvalitní stravou obohacenou o
chondroprotektiva (z vlastní zkušenosti mohu doporučit Canvit Junior, ArtriVit sirup, nebo Geloren).
Také je dobré se v tomto období vyhnout velké fyzické zátěži, tahání, příliš dlouhým pochodům, časté
chůzi po schodech a nevystavovat psa extrémním teplotám (chladno pod nulou).

Co je třeba zařídit v prvních dnech se štěňátkem:
Štěně od nás odchází naočkované první dávkou vakcíny ……. ze dne ……… Vakcinace se musí ještě ….
opakovat a je důležité, aby druhé očkování nastalo nejpozději do čtyř týdnů od prvního očkování
(viz pet pas do …………), protože jinak bude nutné znovu naočkovat od první vakcíny, a to je pro
imunitu tak malého štěňátka velká zátěž.
Dokud není štěně plně očkované (tedy 3x), není vhodné ho chodit venčit na veřejná místa, kde by
se mohlo nakazit od ostatních psů, kteří se zde venčí.
Štěňátko se musí během prvních měsíců života odčervovat častěji. Přibližně každé dva týdny, způsob
odčervení zvolte po domluvě s veterinářem. (U nás bylo štěňátko odčerveno již několikrát, poslední
aplikace odčervovacího prostředku CANIVERM je zaznamenána v pet pasu ze dne ………….)
Štěňátko má také svůj vlastní čip, který slouží nejen při dohledání pejska, když se ztratí a někdo ho
najde, ale také je to jediný možný způsob oficiální identifikace pejska a je podmínkou pro vystavení
PP a zvířecího pasu, který je třeba pro cestování s pejskem. Každý čip obsahuje originální čárový kód
s čísly. V očkovacím průkazu naleznete sadu čtyř samolepek, které je nutné pečlivě uschovat.
Čip sám o sobě je ale pouze nositelem unikátního čísla. K tomu, aby mohl být pes v případě
zaběhnutí nebo krádeže identifikován, musí být zaregistrován v databázi. Bohužel zatím neexistuje
žádná jednotná databáze, je tedy dobré zapsat pejska do více databází. (Viz seznam užitečných
odkazů.)
Štěňátka se čipují až před odchodem do nových domovů a veškeré údaje s čísly čipů, pet pasů a údaje
o nových majitelích se po čipování zasílají na Plemennou knihu, kde budou asi do měsíce vystaveny
průkazy původu psa. Ty budou z plemenné knihy zaslány opět nám a my je ihned po obdržení
zašleme doporučeným dopisem majitelům štěňat. Tedy průkaz původu dostává nový majitel štěňátka
dodatečně.

