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Zviera je živý tvor, nemá byť darom a už vôbec nie 
prekvapením. 

 

Sloboda zvierat (SZ) aj tento rok odporúča verejnosti vyvarovať sa kupovania živých 
darčekov. Každoročné skúsenosti s množstvom zvierat, ktoré končia po Vianociach 
v útulkoch či na uliciach, potvrdzujú, že zviera nie je vhodným darčekom. Dopyt po živých 
darčekov navyše podporuje nehumánne množenie zvierat. Masoví producenti šteniat 
a mačiat držia rodičov aj mláďatá v nevhodných chovných podmienkach, ktoré nie je 
možné kontrolovať, kedže štát napriek výzvam ochranárov, stále nezaviedol povinnú 
registráciu chovov spoločenských zvierat. 

Kapacity slovenských útulkov sú celoročne naplnené a počty prijatých zvierat často 
prevyšujú počty adopcií. Len útulok Bratislava Polianky prijal od začiatku roka 2056 psov 
a mačiek (stratené, vyhodené, týrané, premnožené v dôsledku nezvládnutého chovu zo 
strany majiteľov alebo zámerného množenia), pričom nový domov prostredníctvom 
domácej alebo zahraničnej adopcie sa podarilo nájsť zatiaľ 1216 zvieratám. 

Pavla Dugovičová, predsedníčka SZ: „Zviera je živý tvor a nedá sa po sviatkoch vymeniť za 
iný model alebo vrátiť. Je to záväzok od prvého dňa a na dlhé roky. Najhoršie sú živé 
prekvapenia, bez predošlej dohody s obdarovaným – napríklad psík pre babku, ktorá ho 
pripne na reťaz, alebo pre dieťa, ktoré nie je na takú zodpovednosť pripravené.“ 

Dôležité otázky predtým, ako si zadovážite zviera:  
 
Mám na zviera dostatok času? Starostlivosť o zviera si vyžaduje veľa času. Rodina si musí 
vopred ujasniť povinnosti- kto bude venčiť, kŕmiť, brávať zviera k veterinárovi či na 
cvičisko. Pes i mačka sú spoločenské zvieratá, celodennú samotu znášajú zle a a pes okrem 
spoločnosti človeka potrebuje aj pravidelné venčenie - viackrát denne a za každého 
počasia.  
 
Mám na zviera dosť peňazí? Pri kúpe zvieraťa nestačí zahrnúť vstupné náklady, treba byť 
pripravený na dlhoročné výdaje na krmivo, výbavu či veterinára, v prípade ochorenia môže 
ísť o stovky eur mesačne. Veterinárny zákon ukladá majiteľom psov a mačiek viaceré 
povinnosti: očkovanie proti besnote, prijatie opatrení proti nežiaducemu rozmnožovaniu 
(kastrácia) a u psov aj povinné označenie mikročipom. 

http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-mnozitelom/
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-mnozitelom/
http://slobodazvierat.sk/utulok/obyvatelia-utulku/


Budem sa o zviera starať po celý zvyšok jeho života? Starostlivosť o zviera je dlhodobý 
projekt, psy sa dožívajú 15 rokov, mačky aj 20. Najmä starší ľudia by mali zvážiť, či sa 
v prípade núdze bude mať o ich zviera kto postarať. 
 
Jana Liptáková, výchovné centrum SZ: „Naším cieľom je učiť zodpovednosti k zvieratám už 
deti. Preto sa na našich prednáškach v školách a útulku dozvedajú o potrebách 
spoločenských zvierat, zodpovednej starostlivosti, prečo sú dôležité čipovanie a kastrácia 
psov a mačiek, ako funguje útulok, čo obnáša adopcia i to, ako môžu nechceným zvieratám 
pomáhať.“  

Aj preto útulky dlhodobo vyzývajú všetkých serióznych záujemcov o zviera: Nekupuj, 
adoptuj! Adopcia nie len daruje domov, ale uvoľní miesto v útulku pre ďalšie zviera v 
núdzi. 

P. Dugovičová dodáva: „Zima je pre útulky najťažšie obdobie v roku a všetky uvítajú 
materiálnu a finančnú pomoc na nákup kvalitnejšieho krmiva, liečiv, zateplenie búd či 
vykurovanie karantény s chorými zvieratami a mláďatami. Ak majú byť Vianoce sviatkami 
lásky a pomoci blížnemu, potom môže byť práve návšteva a pomoc útulku či vyvenčenie 
psíkov tým správnym darčekom. Preto prosíme, spýtajte sa útulku vo svojom okolí, čo 
potrebujú.“ 

KALENDÁR pre útulok Sloboda zvierat Polianky:  
VENČENIE celoročne sedem dní v týždni v čase 12-16:30 (v lete do 17:30) 
Mikulášske venčenie s otvorením vianočnej zbierky krmiva: sobota 7.12. 
VENČENIE 24.12. v čase 9-15:00 a 25.12. zatvorené.  

Kontakt: Pavla Dugovičová, +421 903 403247 

http://slobodazvierat.sk/utulok/obyvatelia-utulku/
http://slobodazvierat.sk/utulok/obyvatelia-utulku/
http://slobodazvierat.sk/kontakty/
https://www.facebook.com/30875297041/posts/10158048406082042?sfns=mo

