
Pohlavie: fenka
Vek: cca rok

Výškou pod kolená, veľmi milá 
a kontaktná fenka. Také naše 
usmiate slniečko. Aj napriek 
hlbokej jazve na krku (zrejme 
od reťaze) opäť dôveruje 
ľuďom. Prudkých a náhlych 
pohybov rúk sa ešte obáva, no 
jej ostatní kamaráti v útulku 
jej pomáhajú tieto neistoty 
prekonávať. :-)

Pohlavie: pes,
Vek: 3 mesiace, šteniatko

V dospelosti: stredne veľký
Náš malý železničiar, našli sme ho 
túlať sa po peróne na železnici 
v SNV. Je zvedavý, hravý a nebojácny. 
V útulku sa aklimatizoval dobre, no 
pomaly nastal čas aj pre neho, aby 
mohol spoznať vonkajší svet.

Pohlavie: fenka, šteniatko 
Vek: 3 mesiace

Malé šteniatko, ktoré ešte len 
spoznáva svet. Bola opustená 
v poli na okraji mesta. V dospelosti 
bude stredného vzrastu. Aj ona 
čaká v útulku s nádejou, že si ju 
vezme len ten najlepší pán na svoj 
dvor. 

Pohlavie: fenka
Vek: cca 1 rok

Hravá a temperamentná mladá 
dáma. Vzrastovo ku kolenám. 
Miluje mojkanie a spoločnosť 
ľudí, ktorých pozná.

Pohlavie: pes 
Vek: cca 3 roky

Nielen dobre vyzerá, ale sa tak aj 
správa. Oliver je temperamentný 
mladý psík s veľmi dobrými komu-
nikačnými schopnosťami a veľkým 
zmyslom pre humor. S ľuďmi je
kontaktný a s radosťou spolupracuje. 
Miluje dlhé prechádzky a hru 
s loptičkami.

Pohlavie: pes
Vek: približne 1 rok

Basty je hravý a usmiaty psík. Rád sa 
zapája do spoločných aktivít 
s ostatnými obyvateľmi útulku. 
Voči ľuďom je trošku opatrný, 
ešte im stopercentne nedôveruje. 
Obáva sa hlavne rýchleho alebo 
nečakaného pohybu a úzkych 
priestorov. Vďaka ostatným psíkom 
sa postupné osmeľuje. Vzhľadom 
na jeho vek je veľká šanca na zno-
vunadobudnutie sebadôvery a následnej 
dôvery voči okolitému svetu.

Pohlavie: fenka, šteniatko 
Vek: 4 mesiace

V dospelosti bude stredného 
vzrastu. Je to psia krásavica, 
v útulku máme obmedzený 
počet možností na nové podnety 
a situácie, ktoré by práve 
v tomto období Nox potrebovala, 
a preto je vítaná dočasná opatera. 

Pohlavie: fenka 
Vek: približne 1 rok

Debby je náš usmiaty kvietoček. Na 
začiatku bola z ľudí terorizovaná. Keď 
sa priblížila, tak len plazením a odzadu. 
Korektné začlenenie do sociálnej 
skupiny psíkov jej napomohlo k pocitu 
bezpečia a tým následne umožnilo ot-
vorenie sa a zvedavosť voči okolitému 
svetu. Tento proces u nej bol pomerne 
rýchly a po jeho stabilizovaní už 
nestratila svoj krásny úsmev na tvári.

Pohlavie: fenka 
Vek: cca 1,5- ročná

Milá a hravá, k cudzím osobám 
je zo začiatku nedôverčivá, no 
keď si zvykne, je neodlučiteľnou 
spoločníčkou.
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Pohlavie: pes
Vek: 1 rok

Milý kríženec...a náš veľký fešák.

Lino

Pohlavie: fenka, šteniatko
Vek: 7 mesiace

Pekná Raja je aktívna, milá a zvedavá. 
Vhodná k rodinnému domčeku 
s možnosťou výbehu. 

Raja

Pohlavie: fenka
Vek: cca 2 roky

Veselá, milá a nekonfliktná fenka, 
spoločníčka do voza aj do koča.

Aja



Pohlavie: pes 
Vek: približne 2 roky

Rocky sa na začiatku javil ako
individualista, no opak je pravdou. 
Má rád spoločnosť, rád sa hrá, 
naháňa a delí sa o svoj čas s inými. 
Táto stránka je u neho ešte málo vidi-
teľná z dôvodu strachu a potlačenej 
dôvery voči ostatným. Obáva sa 
pohybu rúk, nepredvídaných pohy-
bov a hlavne obojku alebo niečoho 
pevného okolo krku. No ako dobre 
vieme, psy sú spoločenské zvieratá 
a izolácia nie je ich prirodzený jav. 
A to je práve ten faktor, ktorý posúva 
Rockyho dopredu a dáva mu silu sa 
plnohodnotne začleniť. Jednoducho 
je to túžba byť psom a žiť 
plnohodnotný psí život.

Rocky

Pohlavie: fenka
Vek: cca 5 - 6 rokov

Maja je jemnučká, milá a veľmi 
prítulná. Veľkosťou pod kolená. 
Ako správna dáma je stále 
usmiata s dobrou náladou. 
Avšak nemá rada rozruch, ani 
rýchle pohyby... V tom prípade 
sa utiahne. 

Pohlavie: fenka
Vek: 7 mesiacov

Lily je naša krásna dlhonôžka.Je 
veľmi milá a zdvorilá. V skupine 
psov sa cíti bezpečne, no nezvy-
kne byť centrom pozornosti. Voči 
ľuďom je na začiatku opatrná a keď 
pochopí, že im môže dôverovať, 
vykľuje sa z nej najlepšia spolupra-
covníčka a spoločníčka do každej 
situácie. Vzhľadom na jej vek je 
potrebné aby nazbierala čo najviac 
pozitívnych skúsenosti z okolitého 
sveta. Útulok je miesto, kde nových 
situácii je veľmi málo a práve psíci 
v predpubertálnom období nemajú 
možnosť nazbieať dostatok skúse-
notí z bežného života a takto sa 
následne plnohodnotne pripraviť 
do dospelosti. Dočasná opatera je 
preto veľmi vítaná. 
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Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky

Veľký šibal, ktorý má rád pohyb 
a temperamentné hry. K ľuďom 
je priateľský a nekonfliktný.

Pohlavie: fenka
Vek: cca 2,5-ročná

Kríženec nemeckého ovčiaka, je 
hravá a vhodná k deťom.

Pohlavie: pes
Vek: 2 roky

Krásny dospelý psík, sebaistý a tem-
peramentný. Keď niečo chce, stojí si 
patrične za svojím. Vzrastom je pod 
kolená. K ľuďom je kontaktný a milý. 
Je veterinárne ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

Pohlavie: pes
Vek: približne 1 rok

Biely s čiernymi fľakmi... Vzhľadom 
ako z rozprávky... U Cézara platí, že 
vonkajšok odzrkadľuje vnútro...
Jednoducho krásavec zo všetkých 
strán. V novej situácii sa správa 
niekedy trošku zmätene a rozrušene, 
no rád si dá „poradiť“ a priviesť na 
správnu cestu.
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Pohlavie: pes
Vek: 6 mesiacov

Krásny ušatý belko sa rád s vami 
zoznámi. Je to kontaktný mladý psík, 
má rád pohyb a prieskum nových 
vecí. Má krásnu štíhlu postavu. 
Aj on ostal na predmestí osamotený 
a hľadá skutočný domov plný lásky 
a pozornosti k jeho psej dušičke. 
Vzrastom bude veľký. Je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, čipovaný.G o ri

Ostaných psíkov nájdete na Fb stránke 
Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

Vzhľadom na štruktúru a kapacitu útulku prijmeme radi pomoc, ktorá sa 
týka dočasnej opatery psíkov.

Bližšie informácie o dočasnej opatere, ako funguje a čo všetko obnáša radi 
poskytneme na tel. čísle 0905 349 152

www.facebook.com/snvutulok/


