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- Moja registrácia v aplikácii “Živá lúka online” je dobrovoľná a súhlasím so všeobecnými podmienkami 
registrácie.  
 

- Prehlasujem, že nebudem podnikať samostatné akcie na záchranu zvierat v súvislosti s prácami na 
poli a počas kosby. Vždy budem spolupracovať s poľovníckym združením a nimi vyhradenou a 
poverenou osobou. 
 

- Vždy budem počúvať pokynov poľovníka, zodpovedného za priebeh preventívnej akcie alebo 
poľnohospodára, pracujúceho na parcele. Dbám na svoju vlastnú bezpečnosť, nepribližujem sa 
k poľnohospodárskej technike. Ak mám so sebou psa, tak je vždy iba na vôdzke, aby som neohrozil 
zvieratá, ktoré sú ukryté na parcele v poraste.  
 

- Pri náleze zvieraťa počas akcie na neho nikdy nebudem siahať holými rukami. Dotykom svojej ruky 
by som mláďa či zviera zamoril svojim ľudským pachom a rodičia alebo rovesníci by ho zavrhli. Viem, 
že mláďaťu je vždy najlepšie s rodičmi a preto ho nebudem odnášať okrem prípadu jeho nutného 
ošetrenia pri viditeľných poraneniach. O náleze osobne alebo telefonicky informujem poľovníka alebo 
poľnohospodára, a poradím sa s nimi na ďalšom postupe. 
 

- Pohyb po poli a poraste pri plašení zvierat počas preventívnych akcií vykonávam pokojne a pomaly. 
Ak je viac osôb, spolupracujeme a pohybujeme sa koordinovane a v rojnici. Plašenie zvierat, 
prechádzanie lúk a porastov, umiestňovanie plašičov a pachových odrádzadiel vykonávam voľným a 
pomalým prechádzaním po lúke, poli alebo poraste. V prípade väčšieho počtu participantov sa 
pohybujeme koordinovane.  
 

- Ak predo mnou začne zviera utekať, je to v poriadku. Iba sledujem ich únik a kontrolujem, či sa dostali 
do bezpečia a opustili exponovaný priestor kosby. Nesnažím sa ho popohnať alebo kričaním a 
pohybom zvyšovať stres zvieraťa v úniku. 
 

- V miestach mimo kosby (lesy, remízky, medze, iné plodiny (napr. repka, repa, obilniny a iné.)) sa 
chovám pokojne, aby sa na týchto miestach zver mohla ukryť po úteku z kosenej alebo preháňanej 
parcely. Nikdy do týchto priestorov nepúšťam svojho psa. 
 

- Ak nájdem uhynuté zviera alebo jeho mláďa, o ktorom si myslím že, že zahynulo pod žacím strojom, 
informujem o tom poľovníka a koordinátora akcie a nahlásim nález do aplikácie živá lúka online ako 
pripojenú fotodokumentáciu. 
 

- O možnosti pomôcť pri záchrane mláďat voľne žijúcej zveri pri jarnej kosbe informujem aj ostatných, 
zaujímam sa o dianie na vybraných lokalitách, kde sa chcem záchrany a na preventívnych akciách 
zúčastniť. Propagujem aplikáciu app.zivaluka.sk, zivaluka.sk a ozzelen.sk. 
 

- Počas preventívnych akcií spolupracujem so všetkými zainteresovanými stranami, vystupujem 
slušne, nevytváram konflikty a mám pochopenie, že moja pomoc dobrovoľníka môže byť niekedy z 
rôznych dôvodov odmietnutá. Je mi jasné, že všetci zúčastnení majú spoločný cieľ, ktorým je 
predchádzanie stratám na životoch voľne žijúcej zveri, a každý robí pre to maximum. 

mailto:ozzelen@gmail.com
http://www.ozzelen.sk/
http://www.zivaluka.sk/

