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Sloboda zvierat riešila počas víkendu dve utýrania psov. 
Prípady dostáva do rúk polícia. 
 

  
 
Počas uplynulého víkendu riešila Sloboda zvierat (SZ) dva závažné prípady týrania a utýrania psov. 
Jeden zo psíkov uhynul počas záchrannej akcie na následky dlhodobej podvýživy, ktorú mu spôsobila 
vlastná majiteľka, ďalšie zviera bolo prevezené v kritickom stave na bratislavskú veterinárnu kliniku 
Bennett, kde do dnešného popoludnia (25.11.)  bojovalo o život. Podľa ošetrujúcich veterinárov 
sučke kvôli vážnej dlhodobej podvýžive zlyhali vnútorné orgány a uhynula. 
 
Prvý prípad z Hornej Súče ohlásil Slobode zvierat anonym. Šlo o troch psov a jedno šteňa, u ktorých 
bola podľa nahlasovateľa vážne zanedbaná starostlivosť. Inšpektorky SZ okamžite vycestovali na 
miesto, kde našli čiernu sučku na reťazi, ďalšiu so šteniatkom na voľno, a vlčiaka vo veľmi zlom stave 
zatvoreného v koterci, od podvýživy nebol schopný pohybu a bezvládne ležal. Všetky psy boli ihneď 
prevezené do Bratislavy, žiaľ vlčiak transport neprežil. Ostatné psy okamžite podstúpili veterinárnu 
prehliadku. Kvôli zlému stavu, ktorý je dôsledkom dehydratácie a dlhodobej podvýživy, musela sučka 
z reťaze ostať na veterinárnej klinike. Sučka so šteňaťom boli na tom najlepšie, vďaka tomu, že boli na 
voľno a mali možnosť nájsť si potravu a po zdravotnej prehliadke boli umiestnené do útulku SZ na 
Poliankach. 
  
Druhý prípad sa stal v obci Oščadnica. 23.11. večer telefonoval inšpektorke Slobody zvierat M. 
Sliackej pán P.R. z Oščadnice (okres Čadca), že na čísle domu 1262 sa nachádza pes (belgický ovčiak), 
ktorý umiera. Príbuzná ohlasovateľa, ktorá je majiteľkou psíka, odcestovala za prácou do Čiech a psa 
po dohode zverila do opatery svojej sestry, M.K. 
 
Podľa nahlasovateľa bol pes spočiatku v dobrej kondícii, no počas občasných návštev si všimol 
zhoršovanie jeho výživového stavu. Počas poslednej návštevy (23.11.) videl psa bezvládne ležať vo 
vlastných výkaloch zatvoreného vo voliére. Zviera nevládalo chodiť a javilo známky veľkej podvýživy. 
M.K. sa nahlasovateľovi zverila, že psa plánuje nechať uhynúť hladom a nahovárala ďalšieho člena 
rodiny, aby psa usmrtil lopatou. Sučka bola 24.11. spolupracovníkmi Slobody zvierat v kritickom stave 
transportovaná na bratislavskú veterinárnu kliniku Bennett, kde dnes kvôli zlyhaniu pečene uhynula.  
 
V oboch prípadoch Sloboda zvierat podáva trestné oznámenie vo veci týrania a utýrania zvieraťa.  
 



Hovorí Mária Sliacka, inšpektorka SZ: “Ide o obzvlášť závažný a úmyselný čin, ktorým sa 
opatrovateľka rozhodla usmrtiť zverené zviera zdĺhavým a trýznivým spôsobom. Majitelia zvierat si 
musia uvedomiť, že zanedbať svoje zviera, riadne sa oň nestarať alebo ho vyhodiť na ulicu, či do lesa 
a teda sa ho zbaviť, sú všetko trestné činy. Ak ide o prípad, ako sú tieto, že nejde o neúmyselné 
zanedbanie starostlivosti o zviera, ale o jeho úmyselné týranie a utýranie s následkom smrti, malo by 
to byť zohľadnené aj vo výške trestu, ktorým môže byť aj odňatie slobody.”  

Prípady odovzdá Sloboda zvierat v najbližších dňoch polícii, a budú o nich písomne upovedomení aj 
starostovia oboch obcí a príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS). 

Sloboda zvierat denne rieši nahlásené prípady zanedbanej starostlivosti a týrania zvierat 
prostredníctvom svojej celoslovenskej siete neštátnych inšpektorov. 
 
Predsedníčka SZ, Pavla Dugovičová: „Týranie zvierat bohužiaľ nie je ojedinelý jav. Čoraz častejšie 
narážame nie len na prípady, ktoré sú  dôsledkom  nesprávnej starostlivosti o zvieratá, ale o vedomé 
týranie. Trestné pritom nie je len samotné týranie, ale aj neohlásenie týrania alebo podozrenia z 
neho, pokiaľ je človek jeho svedkom.“ 
 
Inšpektori SZ prešetrujú najmä podnety zo strany verejnosti, ktoré upozorňujú na nevhodnú alebo 
zanedbanú starostlivosť a týranie spoločenských, hospodárskych a divožijúcich zvierat a v súčinnosti 
s orgánmi štátnej správy (inšpektori RVPS, polícia) zjednávajú nápravu.  
 
Inšpektorka SZ pre stredné Slovensko, Mária Sliacka: „Najčastejšie podnety upozorňujú na 
podvýživené zvieratá bez vody, bez prístrešku, zvieratá v stiesnenom koterci alebo permanentne 
uviazané na krátkej reťazi, bez možnosti akéhokoľvek voľného pohybu. Častým podnetom je aj 
neposkytnutie potrebnej lekárskej starostlivosti alebo zákroku v prípade ochorenia a zranenia. 
Výsledkom je vo všetkých prípadoch utrpenie zvieraťa.“ 
 
Len v stredoslovenskom regióne za rok 2012 riešili inšpektori Slobody zvierat 485 nahlásených 
prípadov (330 prípadov opodstatnených), vykonali 251 pohovorov s majiteľmi zvierat a 159 zvierat 
majiteľom odobrali, v súvislosti s týraním podali 3 trestné oznámenia.  
 
P. Dugovičová dodáva: „Sme pobúrení a zasiahnutí poslednými prípadmi bezprecedentného týrania 
zvierat a dôrazne žiadame o prešetrenie a potrestanie majiteľov a opatrovateľov. Zároveň vyzývame 
ľudí, aby boli bdelí a prípady zlého zaobchádzania a týrania zvierat hlásili inšpektorom veterinárnych 
správ alebo inšpektorom Slobody zvierat. Len v spolupráci s verejnosťou a vďaka jej angažovanosti je 
záchrana zvierat a potrestanie páchateľov takýchto otrasných činov možná. Keby bola verejnosť 
reagovala v týchto prípadoch skôr, psíky dnes mohli žiť. Treba si uvedomiť, že ohlásené a odhalené 
prípady tvoria len vrchol ľadovca, preto prosíme ľudí, aby mali oči otvorené.” 
 
Občania môžu svoje podnety ohlasovať priamo jednotlivým RVPS podľa miestnej príslušnosti: 
http://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp, 
polícii alebo Slobode zvierat na 02-16 187 a na inspektor@slobodazvierat.sk. 
 
 
Kontakt:  
Inšpektorka ochrany zvierat: Mária Sliacka, 0917 662 030, inspektor@slobodazvierat.sk. 
Pavlína Dugovičová, 0903 403 247, E-mail: slobodazvieratba@gmail.com, 
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