Ku predkladanému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. máme tieto odôvodnené pripomienky:

-

V navrhovanom právnom návrhu absentuje spôsob prevencie. Novela zákona by v prvom rade mala

zaviesť povinnosť registrácie všetkých schválených chovných zariadení zo strany príslušných Regionálnych
veterinárnych a potravinových správ (presné zoznamy rás psov a počtu nahlásených mláďat, pravidelné
veterinárne kontroly jedincov evidovaných v chove).

Rozmnožovanie psov bez možnosti kontroly,

evidencie a dodržiavania dobrých chovných podmienok je na Slovensku dlhé roky mlčky tolerované. Zo
Slovenska sa ročne vyvezie na predaj niekoľko desiatok tisíc šteniat a niekoľko tisíc šteniat predaných na
území Slovenska je ponúkaných prostredníctvom inzercie.
-

Žiadame o úplne vypustenie označenia a definície nežiaduci pes, ktoré je z právneho, rovnako aj

z morálneho hľadiska zavádzajúce. Z pohľadu laickej verejnosti

stavia konkrétne plemená psov do

vyhrotenej pozície, bez Vami predložených reálnych dôvodov: § 2c) je nežiaduci pes, ktorého plemeno nie
je zapísané v plemennej knihe alebo registri vedenom organizáciou poverenou, podľa § 2b) ods. 1. je to
pes šľachtený na zápas, prenasledovanie alebo stráženie alebo jeho kríženec. Zoznam plemien
nežiaducich psov je uvedený v prílohe časť A. § 2d) hovorí, že psom so sprísneným držaním je pes patriaci
k plemenu (alebo jeho kríženec), ktoré z dôvodu znakov a vlastností môže pri útoku na človeka alebo
spoločenské či hospodárske zviera (ďalej len „zviera“) ohroziť vážnym spôsobom jeho zdravie alebo život.
Zoznam plemien psov so sprísneným držaním je uvedený v prílohe časť B. Tento fakt sa týka aj kritérií v §
8a). Prechodné ustanovenia nadobudnú účinnosť 1.apríla 2013.
-

Seriózne pochybujeme o možnosti presného rozpoznania kríženca, ktorého znaky a vlastnosti sa

v podstatnej miere alebo podstatným spôsobom zhodujú so znakmi nežiaduceho psa alebo psa so
sprísneným držaním. Ako príklad uvádzame plemeno pitbulteriér, ktorého plemenný štandard nie je už od
konca 19. Storočia uznaný FCI a to z dôvodu, že jeho exteriér ma množstvo variácii. Dokonca ani organizácie
zaoberajúce sa jeho plemenitbou sa nevedia dohodnúť na plemennom štandarde (UKC, ADBA,AKC): § 2 e)
„krížencom je pes, ktorého znaky

a vlastnosti sa v podstatnej miere alebo podstatným spôsobom

zhodujú so znakmi a vlastnosťami plemien psov uvedených v prílohe“.
-

Žiadame o dôsledné vysvetlenie postupu pri riešení prípadov nechcených, opustených psov, ktoré

v navrhovanej právnej úprave označujete za psov so sprísnenou kontrolou Takéto vysvetlenie v právnom návrhu
nie je. Súčasne žiadame o úplné vypustenie označenia a definície nežiaduceho psa a opätovné prehodnotenie
opatrení nastavených pre psov so sprísnenou kontrolou, z hľadiska ich pohody a zdravia: Prechodné
ustanovenia účinné od 1. apríla 2013: (1) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného do 31. marca 2013 môže tohto
nežiaduceho psa dochovať; držiteľ môže dochovať aj nežiaduceho psa, ktorého dal vykastrovať podľa odseku 2.
(2) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného po 1. apríli 2013 je povinný dať ho vykastrovať alebo ho vyviezť z
územia Slovenskej republiky do troch mesiacov odo dňa jeho narodenia.
-

Selekciu plemien psov v kategórii nežiaducich psov a psov so sprísneným držaním v prílohe tohto

návrhu zákona považujeme za nesprávnu a odborne nepodloženú. Fyzické a povahové vlastnosti

konkrétnych plemien psov nie sú zďaleka hlavným kritériom, na základe ktorého je možné predpokladať
skratové konanie jedinca vedúce k poškodeniu zdravia alebo k usmrteniu človeka alebo zvieraťa: „Príloha
k zákonu č. 282/2002 Z. z., Zoznam plemien nežiaducich psov a psov so sprísneným držaním.
-

Z dôvodov, ktoré sme uviedli máme za to, že tento návrh zákona by mal byť stiahnutý a prepracovaný

za účasti odbornej verejnosti, ako aj za účasti mimovládnych organizácií, ktoré sa aktívne angažujú
v oblasti ochrany a pomoci spoločenským zvieratám.

Za Slobodu zvierat vypracovala Romana Březinová, Inšpektorka SZ

V Bratislave, dňa 2.októbra 2012

