
KONTROLNÝ ZOZNAM – OPÝTAJTE  
SA SAMI SEBA KEĎ HĽADÁTE  
SPRÁVNEHO CHOVATEĽA 
 
Vyplňte dotazník a odovzdajte ho veterinárovi.  
Spolu môžete vyhľadať chovateľa, ktorý spĺňa  
štandardy predaja dobrých psov.

PREDTÝM, AKO UVIDÍTE ŠTEŇA: DOBRÁ POZORNOSŤ RIZIKOVÝ

Pred kúpou šteňaťa som žiadal informácie od môjho veterinára. ÁNO NIE

Už som si vybral plemeno. ÁNO Pochybujem NIE

Vybral som si plemeno a poradil som sa s mojím veterinárom. ÁNO   NIE

Koľko plemien chovateľ predáva? 1 až 2 3 >3

Je šteňa v prostredí, ktoré pripomína domov alebo obchod? Doma Nemám 
poňatia Obchod

Môžete vidieť prostredie v ktorom suka so svojimi šteňatami žije? ÁNO NIE

Neukáže vám chovateľ prostredie šteňaťa, ale šteňa vám ukáže niekde mimo? NIE ÁNO

INFORMATÍVNY ROZHOVOR  
(NIE JE TO ROVNAKÝ ROZHOVOR AKO PRI KÚPE):

Musím vidieť modrý pas správneho šteňaťa. ÁNO   NIE

V pase musí byť zaznamenaná prvá vakcinácia v krajine pôvodu s dátumom,  
podpisom a razítkom veterinára vedľa štítka vakcíny. ÁNO   NIE

Chovateľ navrhol kúpu iného plemena. V tomto prípade kontaktujte vášho veterinára. NIE   ÁNO

Chovateľ súhlasil, že je správne, ak šteňa skontroluje váš veterinár. ÁNO   NIE

Máte slobodnú voľbu veterinára, chovateľ voľbu neovplyvňuje. ÁNO   NIE

POSÚĎTE VŠETKY ŠTEŇATÁ V ICH PROSTREDÍ:

Je s nimi aj suka? ÁNO   NIE

Boli by ste radi, aby sa váš budúci pes správal rovnako ako jeho matka? ÁNO ČIastočne NIE

Boli šteňatá vychovávané v domácom prostredí? ÁNO Nemám 
poňatia NIE

Snaží sa chovateľ o socializáciu šteniat? Dostali ste o tom zrozumiteľné informácie? ÁNO Nejasné NIE

Sú všetky psy (suka a šteňatá) čulé? Áno (všetky) Niektoré NIE

Počujete niektoré zo šteniat kašľať? NIE   NIE

Má jedno alebo viacej šteniat výtok z nosa?  
Má niektoré špinavé oči s výtokom? NIE   ÁNO

Pozorujete akékoľvek príznaky hnačky? NIE   ÁNO

Škrabú šteňatá? NIE   ÁNO

Môžete si vybrať šteňa aké chcete? Po konzultácii s vaším veterinárom:  
najodvážnejšie, normálne, alebo “najslabšie”? Chovateľ vám nesmie šteňa vnucovať. ÁNO NIE



POZRITE S ANA VAŠE ŠTEŇA DOBRO POZOR TVEGANO

Môžete zdvihnúť šteňa bez boja? ÁNO S ťažkosťami NIE

Má dobrý zhryz? ÁNO Nemám poňatia NIE

Sú oči, uši a nos šteňaťa čisté? ÁNO Nemám poňatia NIE

Je srsť čistá? Nemalo by mať lysiny, rany, šupiny alebo parazity. ÁNO Nemám poňatia NIE

Je zadok čistý? ÁNO   NIE

Má šteňa hnačku? NIE Nemám poňatia ÁNO

Má pes oba semeníky? Vyžiadajte si, aby vám to chovateľ ukázal! ÁNO,  2 Nemám poňatia NIE

PRED PLATBOU?

Je pas naozaj vášho šteňaťa? Pas by ste mali dostať pri kúpe.  
Ak je pas iného šteňaťa, vráťte sa k otázkam o pase a dávajte pozor!

ÁNO
Pas je treba 

vymeniť
NIE

Dostali ste nejaký dôkaz o kúpe? ÁNO   NIE

Chce vám chovateľ predať aji né potrebné veci  
(napr. hračky, šampón, pelech, deky, kŕmenie…..)?

NIE ÁNO

Platíte iba za šteňa, nie za iné potrebné veci? ÁNO   NIE

Máte z chovateľa dobrý pocit? ÁNO Nemám poňatia NIE

DOMA

Dohodnite si termín u veterinára a doneste aj tento dotazník. ÁNO Netrúfam si
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