
Zrozumiteľné 
zvieraťa bez toho, aby ti to prerástlo cez 

Šoféruješ auto a
ceste.    Rozhliadneš sa a
sám. 

Čo by si mal urobiť?

Je to skľučujúci scenár pre každého 
zvierat. Koniec koncov, raz sa v
môže ocitnúť aj tvoj pes.

Dodržuj teda tieto pokyny bezpečnej 
a 

1. Zabezpeč sa proti úrazu! Zvieraťu 
nepomôžeš, ak sa ty sám zraníš, PRETO 
najprv sa pozri do spätného zrkadla, poma
brzdi a zároveň zapni v
daj auto čo najviac z

2. Aj pri odchyte je prvoradá tvoja 
bezpečnosť! Pri približovaní sa k
buď opatrný. Ak sa ti podarí dostať sa tak 
blízko, že ho môžeš chytiť, je tu veľká 

 
Ako  pomôcť? 

 spôsoby ako pomôcť pri odchyte 
zvieraťa bez toho, aby ti to prerástlo cez 

hlavu. 

Šoféruješ auto a zrazu vidíš psa pri 
Rozhliadneš sa a zistíš, že je tam 

Čo by si mal urobiť? 

Je to skľučujúci scenár pre každého milovníka 
zvierat. Koniec koncov, raz sa v takej situácii 
môže ocitnúť aj tvoj pes. 

Dodržuj teda tieto pokyny bezpečnej 
 efektívnej pomoci: 

Zabezpeč sa proti úrazu! Zvieraťu 
nepomôžeš, ak sa ty sám zraníš, PRETO 
najprv sa pozri do spätného zrkadla, poma

zároveň zapni výstražné smerovky, 
daj auto čo najviac z cesty a vypni motor.

Aj pri odchyte je prvoradá tvoja 
bezpečnosť! Pri približovaní sa k 
buď opatrný. Ak sa ti podarí dostať sa tak 
blízko, že ho môžeš chytiť, je tu veľká 

pomôcť pri odchyte 
zvieraťa bez toho, aby ti to prerástlo cez 

zrazu vidíš psa pri 
zistíš, že je tam 

milovníka 
takej situácii 

Dodržuj teda tieto pokyny bezpečnej 

Zabezpeč sa proti úrazu! Zvieraťu 
nepomôžeš, ak sa ty sám zraníš, PRETO – 
najprv sa pozri do spätného zrkadla, pomaly 

ýstražné smerovky, 
vypni motor. 

Aj pri odchyte je prvoradá tvoja 
 zvieraťu 

buď opatrný. Ak sa ti podarí dostať sa tak 
blízko, že ho môžeš chytiť, je tu veľká 



pravdepodobnosť, že ťa uhryzne alebo 
poškriabe. Maj preto na pamäti – pri pohybe 
smerom k zvieraťu hovor pokojne, uisti sa, 
že ťa zviera po celý čas vidí.  Keď sa 
priblížiš na vzdialenosť, s ktorej ho môžeš 
k sebe prilákať, ponúkni mu voňavé jedlo. 

3. Stále maj na pamäti, že vystrašené 
a možno choré alebo zranené zviera sa môže 
správať nepredvídateľne. Náhly pohyb, napr. 
otvorenie dverí na aute ho môže vystrašiť 
a spôsobiť problém priamo na ceste. Ak 
zviera vyzerá alebo reaguje nebezpečne, 
zostaň v aute a privolaj pomoc. Ak si sa 
k zvieraťu priblížil a podarilo sa ti ho 
zachytiť, snaž sa ho udržať na bezpečnom 
mieste. Ak sa ti nepodarilo zviera obmedziť 
v pohybe, daj prichádzajúcim autám signál, 
aby spomalili alebo skús presmerovať 
premávku, ak je zviera zranené a nemôže sa 
pohnúť z cesty. 

4. Ak si si istý, že budeš mať zviera komu 
rýchlo odovzdať, snaž sa ho jedlom vlákať 
do auta. Keď sa ti to podarí, zatvor dvere 
a privolaj pomoc. Vo väčšine prípadov nie 
je dobrý nápad, aby si sa pokúsil so 
zvieraťom, ktoré nepoznáš, ísť v aute. Môže 
sa stať agresívnym alebo sa môže utiahnuť 
na miesto, kde ti to bude vadiť pri 
šoférovaní. Rovnako tak môžu reagovať aj 
mačky. 

5. V prípade, ak nie si schopný chytiť 
zviera ty sám a nie je možné ho nijako 
obmedziť v pohybe na ceste, zavolaj hneď 



najbližší odchyt zvierat alebo políciu. 
Urob to bez ohľadu na to, či je zviera 
zranené alebo nie a či má alebo nemá 
identifikačnú známku. Nechaj svoje 
telefónne číslo dispečerovi  a ak je to 
možné, zostaň na mieste a pozoruj zviera, 
kým príde pomoc. Uisti sa, že nahlásiš 
správnu polohu, uveď čo najviac 
orientačných bodov. 

6. Ak vieš prepraviť zviera, odvez ho do 
najbližšieho útulku. Ak plánuješ držať 
zviera pri sebe kým nenájdeš vlastníka, 
zober ho na vyšetrenie k veterinárovi, 
Inzeruj ho všade kde môžeš, ak má nejaký 
identifikačný znak, uchovaj ho. 

7. Ak budeš hľadať pôvodného alebo nového 
majiteľa sám, obráť sa na miestny útulok 
a nechaj tam popis nájdeného zvieraťa pre 
prípad, ak by jeho majiteľ kontaktoval 
útulok. U veterinára daj skontrolovať 
mikročip, ak ho zviera má, pomôže to hneď 
kontaktovať majiteľa. 

8. Kým si nájdené zviera donesieš domov, 
oddeľ zvieratá, ktoré už v domácnosti máš. 
Zviera môže reagovať agresívne na iné 
zvieratá. 

Ak vo svojom srdci cítiš, že si 
záchranár, tu je niekoľko vecí, 
ktoré by si mal mať vo svojom aute: 

telefón, telefónne číslo na najbližší útulok 
a veterinárnu kliniku 



kartón alebo kartónovú krabicu 

obojky a silné vodítka 

deky, misky a vodu 

aromatické potraviny 

lekárničku prvej pomoci 

NEZABUDNI: Zviera nie je tvojim vlastníctvom, 
kým neuplynie doba držby zvieraťa, počas 
ktorej vyčerpáš všetky možnosti, ako ho dať 
dokopy so svojim pôvodným majiteľom. 

Čo treba zvážiť: Ak si nie si istý či 
zvieraťu, ktoré vidíš pri ceste máš pomôcť 
alebo ho máš nechať tak, toto sú naše 
posledné rady: 

Dobre zváž čo všetko môžeš pre zviera urobiť, 
ak nenájdeš pôvodného majiteľa.  
Si schopný začleniť ho do svojej domácnosti? 
Budeš ochotný ho vrátiť pôvodnému majiteľovi 
aj keď sa objaví až potom, čo zviera k tebe 
už neodmysliteľne patrí? 
 

Ak na tieto otázky odpovieš NIE, 
tvojou najlepšou voľbou je odviezť 
zviera priamo do útulku alebo 
kontaktovať útulok pre poskytnutie 
pomoci. 

 

 


