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Vážený pán minister,
Sloboda zvierat spolu s desiatkami slovenských ochranárskych organizácií
s veľkým znepokojením sleduje narastajúci počet prípadov nelegálnych odchytov,
a najmä nelegálneho a nehumánneho usmrcovania zabehnutých zvierat
v uliciach slovenských obcí.
Živnostenský list (ktorý je možné získať na voľnú živnosť) šarhom umožňuje
voľne sa pohybujúce zvieratá odchytiť, neukladá im však povinnosť poskytnúť
zvieratám prístrešie po dobu 60 dní a až po vyhlásení zvieraťa za nechcené,
vykonať humánne a odborne (veterinárom) eutanáziu, tak ako to ukladá zákon.
Šarhovia vzápätí po odchyte zvieratá väčšinou brutálne a neodborne usmrcujú
a kadávre odvážajú na neznáme miesta.
Preto apelujeme o urýchlenú zmenu zákona (Zákon 39/2007 o veterinárnej
starostlivosti a vyhláška 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských
zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá) tak, aby
ukladal povinnosť
• riadnej registrácie každého odchytového subjektu (vrátane mestských
polícií)
• pridelenia registračného čísla a povinnosť zverejniť ho na stránkach ŠVPS
a stránkach obecných úradov
• aby podmienkou pre udelenie odchytovej licencie bolo
a) preukázanie podmienok na ustajnenie odchytených spoločenských zvierat
a poskytovanie riadnej starostlivosti o ne
b) absolvovanie školenia/kurzu v základných pojmoch v ochrane zvierat
a starostlivosti o ne
Sloboda zvierat, jej regionálne centrá, útulky a združenia na ochranu zvierat na
Slovensku ponúkajú na riešenie problému so zabehnutými zvieratami starostom
obcí zákonné a humánne alternatívy: odborný odchyt, poradenstvo,
mikročipizáciu ako spôsob trvalého označenia zvierat, dôsledne vypracovaný
sterilizačný program na zastavenie ďalšieho množenia voľne sa pohybujúcich
zvierat, ako i útulky pre opustené a nechcené zvieratá.
Veríme, že nám pomôžete situáciu vyriešiť. V opačnom prípade bude Slovensko
naďalej smutným príkladom európskej krajiny, kde sa situácia s voľne
zabehnutými zvieratami rieši neprofesionálne a najmä vysoko nehumánne. Na
problém nelegálneho odchytu a nehumánneho usmrcovania zvierat nás čo raz
častejšie upozorňujú už i zahraničné organizácie na ochranu zvierat a naša
i zahraničná verejnosť a médiá.
S úctou,
Sloboda zvierat Bratislava a jej regionálne centrá RC Piešťany, RC Nitra, RC
Lučenec, RC Dubnica nad Váhom, RC Komárno, RC Skalica, RC Nové Zámky, RC
Kežmarok, Únia Vzájomnej Pomoci Ľudí a Psov a ich košického útulku, OZ Mačky
SOS, OZ StatusQuo, OZ Priatelia Zvierat Prešov, OZ Pomôžme Psom v Revúckom

Útulku, Ochrancovia Zvierat Trebišov a Humenné, Centrum Osvety Chovateľov
Spoločenských Zvierat Michalovce, OZ Spoločnej Vzájomnej Pomoci Ľudí a Psov
Vranov nad Topľou, TetaBerta.sk - lokálny inzertný portál, Útulok „ NÁDEJ” -Nové
Mesto nad Váhom, Centrum nájdených zvierat- Ružomberok, OZ Strážni anjeliŽiar nad Hronom, OZ Záchrana zvierat- Banská Štiavnica, OZ Túlavá labka
-Banská Štiavnica, OZ Pes v núdzi -Budča, OZ Súcit a pomoc- Kremnica, OZ
Šťastný psík- Matejovce nad Hornádom, OZ Útulok Kežmarok

