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VOJNA NA UKRAJINE DOSTALA DO KRÍZI NIELEN ĽUDÍ, ALE AJ ZVIERATÁ 
 

 
Ordinácia SZ ošetruje bezodplatne zvieratá 
 
Situácia pre ľudí, aj zvieratá zostávajúcich na území Ukrajiny je naďalej kritická.  
Chýba krmivo, voda, trpia na nedostatok veterinárneho liečiva. Ukrajinská organizácia 
UAnimals, spolu s dobrovoľníkmi, koordinuje podporu pre stovky útulkov, záchranných staníc 
a azylových centier, ktoré majú v opatere nielen spoločenské, ale tiež hospodárske či 
exotické druhy zvierat. Aktívne tiež pomáhajú jednotlivcom-majiteľom zvierat, ktorí sa ocitli v 
hmotnej núdzi. Mimo materiálnej pomoci, distribuuje organizácia aj finančnú pomoc.   
 
Do pomoci zvieratám, zostávajúcim vo vojnovom konflikte, sa zapojili aj slovenskí 
občania. „Na výzvu Slobody zvierat zareagovalo 500 darcov, ktorí podporili ukrajinskú 
organizáciu UAnimals finančnou čiastkou 16 058 eur. Možnosť finančne prispieť, zostáva aj 
naďalej aktuálna. Vyzbieranú sumu opäť sprostredkujú organizácii, ktorá je aktívna v pomoci 
ľuďom a zvieratám, zostávajúcim vo vojnovom konflikte.  
  
Od vypuknutia vojenského konfliktu, ponúka Sloboda zvierat pomoc priamo v bratislavskom 
útulku. Veterinárna ambulancia ordinuje pre zvieratá vojnových utečencov v pondelok až 
piatok v čase 12.-15. h. Zdarma ponúka čipovanie, očkovanie, vystavenie pasu 
spoločenského zvieraťa a ďalšie nevyhnutné ošetrenia. V rámci vlastných možností, priamo 
na mieste zabezpečuje aj materiálnu pomoc: krmivo a ďalší chovateľský sortiment. 
K dispozícii sú obojky, misky, menšie prenosky a tašky, ale tiež niekoľko klietok pre 
hlodavce. S ponukou veterinárnej a materiálnej pomoci oslovili aj miestne úrady v Bratislave.  
 
„V našom útulku prebieha materiálna zbierka. Časť sme už sprostredkovali útulkom na 
východnom Slovensku v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Naše regionálne centrum OZ Pomoc 
psíkom na východnom Slovensku budeme naďalej odbremeňovať od vysokého počtu 



zvierat. Prevádzkovanie útulku je pre nich mimoriadne náročné aj za normálnych okolností. 
Tri psíky z Ukrajiny sa aktuálne nachádzajú u nás, budeme im hľadať nové domovy. Vieme 
o ďalších 20-tich, ktoré sa aktuálne nachádzajú v štátnom karanténnom zariadení v Martine 
a mali by podľa predošlej dohody smerovať k nám do Bratislavy“, hovorí Kristína Devínska, 
koordinátorka kampaní Slobody zvierat.  
 
Majú veľký problém s ubytovaním so zvieratami. Do Slobody zvierat prichádzajú stále 
žiadosti o pomoc s hľadaním ubytovania so zvieraťom alebo dočasnou opaterou. „ Za 
uplynulé dni sme čelili niekoľkým prípadom, kedy boli ubytovatelia schopní nechať stáť 
rodinu na ulici, pretože mala so sebou svojho štvornohého rodinného príslušníka. Takéto 
prípady riešime na mieste, hľadáme voľné ubytovacie kapacity medzi našimi priaznivcami. 
Vo väčšine prípadov sme úspešní, ale aj tieto možnosti majú svoje limity. Potrebujeme 
systematickú a účinnú pomoc. Na začiatok by stačilo, aby ubytovacie zariadenia aj samotní 
ubytovatelia ponúkali utečencom možnosť zostať so svojim zvieraťom a eliminovali tak pocit 
beznádeje, s ktorým sa na nás obracajú. Vieme zatiaľ o niekoľkých takýchto ubytovaniach, 
miesta sa v nich však veľmi rýchlo plnia. Dopyt je veľký.  
 

 
4 Mačičky putovali niekoľko dní z Ukrajiny v prepravkách. V útulku dostali veterinárnu pomoc a vďaka 
ľuďom reagujúcim na urgentnú výzvu, našli spolu s ich majiteľkou bezpečné bývanie. Foto SZ 
 
Dočasná opatera zvieratka v útulku, nie je dobré riešenie. Útulok má byť naporúdzi 
nechceným, týraným a zanedbaným zvieratám, bez ohľadu na to odkiaľ sú.“, dodáva 
Dugovičová.    
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