
Protestná akcia 
za zastavenie odchytov a ilegálneho 
usmrcovania zvierat 

Oficiálne vyhlásenie Slobody zvierat

Sloboda zvierat (SZ) spolu s desiatkami ochranárskych organizácií po 
celom Slovensku ostro a verejne odsudzuje nedávny prípad odchytu 
a nelegálneho a nehumánneho usmrtenia zvierat v Košickom kraji. Mŕtvoly 
psov boli objavené v aute šarhu spolu so živým šteňaťom, ktorého ďalší 
osud nie je známy (http://udalosti.noviny.sk/z-domova/28-01-2011/auto-
smrti-steniatko-strcili-k-mrtvolam-na-celu-noc.html). 

So znepokojením konštatujeme, že nejde o prvý takýto prípad. Šarha z 
Košíc už niekoľko rokov realizuje odchyty psov na území celého Slovenska 
(niekoľké z obcí, kde sa nelegálny odchyt vykonáva: Veľká Ida, Veľký 
Meder, Kolíňany, Dolné Obdokovce, Žirany, Čaňa, Dunajská Streda, 
Pribylina, Liptovské Revúce, Liptovská Osada) a zvieratá bez milosti 
likviduje a odváža na neznáme miesta (nie do kafilérií ani útulkov, ako 
vyhlasuje).  

Šarha porušuje zákon, ktorý ukladá povinnosť každé odchytené zviera 
ustajniť – teda poskytnúť mu prístrešie po dobu 60 dní a až po vyhlásení 
zvieraťa za nechcené umožňuje humánne a odborné vykonanie eutanázie 
veterinárom. Ďalej šarha neodborným a krutým usmrcovaním s veľkou 
pravdepodobnosťou týra zvieratá, čím sa dopúšťa trestného činu. 
SZ už podnikla a ďalej podniká patričné kroky – podávame návrhy na 
zmenu zákonov, požiadali sme o okamžité zastavenie živnosti šarhovi 
a v minulosti sme naňho podali trestné oznámenie – avšak doposiaľ sa nič 
nezmenilo.  

Dnes apelujeme na mestské a obecné úrady, aby pred touto 
skutočnosťou prestali zatvárať oči a prijali časť svojej zodpovednosti, 
pretože situácia vznikla aj so súhlasom mnohých z nich, keďže takýmto 



šarhom tolerujú alebo dokonca povoľujú v obciach odchyt. Na ponuky na 
odborný odchyt, poradenstvo, mikročipizáciu ako spôsob trvalého 
označenia zvierat a sterilizačný program na zastavenie ďalšieho množenia 
voľne sa pohybujúcich zvierat, ktoré im ponúka naša organizácia, 
nereagujú a peniaze daňových poplatníkov sa často rozhodnú použiť na 
neprofesionálny odchyt a nehumánnu likvidáciu túlavých zvierat. 

Ďalej žiadame mestské polície, aby konali svoju povinnosť - aktívne 
zasahovali proti takýmto šarhom, aby dávali podnety zodpovedným 
orgánom a riešili verejnosťou ohlásené prípady. 

Štátnu veterinárnu a potravinovú správu prosíme, aby iniciovala 
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) a kontrolovala 
jeho dodržiavanie a verejnosť prosíme, aby pokútne odchyty a nelegálne 
usmrcovanie zvierat hlásila polícii, regionálnym veterinárnym správam 
a inšpektorom Slobody zvierat. Len tak sa podarí konanie, ktoré nepatrí do 
Európy 21. storočia, zastaviť. 

Zároveň apelujeme na zmenu zákona tak, aby ukladal povinnosť riadnej 
registrácie každého odchytového subjektu (vrátane mestských polícií), 
pridelenie registračného čísla a jeho zverejnenie na stránkach ŠVPS 
a obecných úradov, a najmä, aby podmienkou pre udelenie odchytovej 
licencie bolo preukázanie podmienok na ustajnenie odchytených 
spoločenských zvierat a poskytovanie riadnej starostlivosti o ne.

SZ a všetky jej regionálne centrá sa v sobotu 12.2. hodinovým 
protestom v bratislavskom útulku a útulkoch regionálnych centier 
pripájajú k iniciatíve ochranárskych organizácií, ktoré v rovnaký 
deň organizujú protestný pochod v Košiciach. 

Program na 12.2. 11:00-12:00 h, útulok Slobody zvierat, 
BA Polianky

• Oficiálne vyhlásenie SZ 

• Zapálenie symbolickej sviečky za mŕtve zvieratá

• Podpisová akcia pod otvorený list ministrovi pôdohospodárstva za 
zmenu zákona

Svojím vyhlásením a akciou podporujeme nasledovné organizácie, 
ktoré sa zúčastnia protestného pochodu v Košiciach: 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 anjeli- Žiar 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

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 

Kontakt:
Silvia Čaňová, SLOBODA ZVIERAT BRATISLAVA, Pod Brehmi 1/a, Bratislava 
IV - Polianky, 
0911 403 247, E-mail: silviacano635@gmail.com 
Romana Březinová, SLOBODA ZVIERAT BRATISLAVA, Pod Brehmi 1/a, 
Bratislava IV- Polianky,
0903 454 179, E-mail: inspektorba@gmail.com 
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