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4. október - Svetový deň zvierat: Petícia Slobody zvierat žiada zakázať reťaze. 
 

 
 
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat prichádza občianske združenie Sloboda zvierat s billboardovou 
kampaňou a petíciou za zákaz držania psov na reťazi.  
 
Kampaň je odpoveďou na dlhodobú patovú situáciu vyplývajúcu z legislatívy, ktorá neumožňuje psom 
trpiacim na reťazi pomôcť. Tisíce psov na Slovensku tak strávia na reťazi celý život.  
  
V čom je problém? Držanie psov na reťazi súčasná legislatíva povoľuje, bližšie podmienky určuje Vyhláška  
123/2008 o ochrane spoločenských zvierat. Podľa nej reťaz nesmie byť kratšia ako 2,5m, musí mať otočnú 
karabínu, ktorá zabezpečí, že sa reťaz nebude zamotávať a skracovať, a psovi ju možno pripnúť len na riadny 
obojok s nastaviteľným obvodom. Vyhláška ďalej uvádza, že: "Pes držaný na reťazi musí mať denne 
umožnený voľný pohyb bez uviazania". Dodržiavanie tohto ustanovenia však v praxi nie je možné 
kontrolovať. Aj majitelia, ktorí svojho psa držia permanentne na reťazi, pri kontrole uvádzajú, že zviera denne 
púšťajú. Opak môžu dokázať často len nahlasovatelia, zväčša susedia, ktorí však svedčiť odmietajú a trvajú na 
anonymite. Výsledkom sú tisíce psov, ktoré na reťazi strávia celý svoj život a v zmysle platnej legislatívy im 
nemožno pomôcť. 
 
Jozef Chmel, hlavný inšpektor Linky proti krutosti (LPK) Slobody zvierat: „Denne prijímame desiatky 
podnetov zo strany verejnosti, v 90% ide o psov držaných na reťaziach. Pri kontrole na mieste však majitelia 
tvrdia, že psa púšťajú na noc, že behá a stráži, alebo že je pripnutý len na chvíľu, lebo sa ho bojí poštárka. Nie 
je v možnostiach ako našich, tak štátnych inšpektorov (RVPS) dokázať majiteľovi, že pes je permanentne, 
často celý svoj život držaný na reťazi a zvieratám nemáme ako pomôcť aj keď na to majú nárok.“ 
 
Kampaň Stop reťaziam prostredníctvom billboardov upozorňuje širokú verejnosť na tento problém, 
prostredníctvom infoletákov učí majiteľov psov základom správnej starostlivosti a téma je aj súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho programu Slobody zvierat pre školy. Občanov tiež vyzýva, aby podpísali petíciu 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-123
http://slobodazvierat.sk/linka-proti-krutosti/
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-retaziam/#rozdvaj-letky-a-nlepky
http://slobodazvierat.sk/vychovne-centrum/
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-retaziam/#podp-petciu-za-zkaz-reaz


žiadajúcu zákaz držania psov na reťazi. Slovensko by nebolo prvou krajinou, držať psa na reťazi zakazuje 
zákon na ochranu zvierat napr. v susednom Rakúsku. 
 
Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s pomerne vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych a 
sociálnych potrieb. Okrem pravidelného kontaktu s človekom potrebuje dennú aktivitu v podobe vychádzok, 
výcviku a voľného pohybu. Reťaz psovi bráni v pohybe, kontakte s človekom a prostredím. Výsledkom býva 
trvalé poškodenie zdravia a poruchy správania (atrofia svalstva, problémy s kĺbmi, slabá kondícia, agresivita, 
apatia či sebadeštrukčné správanie - ohrýzanie vlastných častí tela - chvosta, labiek). 
 
„Drvivú väčšinu hlásených prípadov tvoria zvieratá z reťazí a ide zároveň o naše najvážnejšie prípady: zvieratá 
na metrových reťaziach, drôtoch či špagátoch často bolestivo vrastenými do podkožia krku, pretože ich 
psíkom založia priamo na krk ešte ako šteňatám,“ hovorí J. Chmel z LPK, ktorá prešetruje prostredníctvom 
siete dobrovoľných inšpektorov hlásenia verejnosti o nevhodných podmienkach chovu, zlom zaobchádzaní 
so zvieratami a týraní.  V r. 2017 LPK prijala 940 podnetov, 700 sa podarilo vyriešiť samostatne/v spolupráci 
s Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami (RVPS).   
 
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat, vysvetľuje: "Roky skúseností v teréne nám ukazujú, že reťaz 
ide takmer vždy ruka v ruke s celkovým vážnym zanedbaním zvieraťa - krátka, ťažká reťaz, psíci bývajú 
podvýživení, so starými neošetrenými ranami, plní parazitov, neočkovaní, ustráchaní a zlomení." 
 
Verejnosť môže prípady nevhodných podmienok, zlého zaobchádzania a týrania ako spoločenských, tak 
i hospodárskych alebo divožijúcich zvierat v zajatí (cirkusy) ohlasovať príslušným regionálnym veterinárnym 
správam  (RVPS) alebo LPK Slobody zvierat. Občianske združenie Sloboda zvierat zasahuje na báze 
dobrovoľnej spolupráce s majiteľom zvieraťa (dohovor/ prevzatie zvieraťa do útulku v prípade dobrovoľného 
vzdania sa zvieraťa zo strany majiteľa), vo vážnych prípadoch podáva Sloboda zvierat podnet príslušnej RVPS 
alebo polícii, aj vo forme trestných oznámení. 
 
P. Dugovičová dodáva: "Okrem nákladnej veterinárnej starostlivosti potrebujú psi zachránení z reťazí aj 
trpezlivú socializáciu - pohladenie, hygienické návyky či prechádzku vôbec nepoznajú. Okrem jednoznačnej 
legislatívy veľmi chýba aj osveta zo strany štátu. Naša kampaň je malým darčekom k Svetovému dňu zvierat, 
venujeme ju všetkým psom na reťazi, ktoré potrebujú našu pozornosť a pomoc." 
 
Petíciu doposiaľ podpísalo viac ako 20-tisíc občanov SR a možno tak naďalej urobiť, v novembri pribudne aj 
v elektronickom formáte.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

INFO:  
P. Dugovičová 0903 403 247, slobodazvieratba@gmail.com, J. Chmel linkaprotikrutosti@gmail.com, S. 
Čaňová kampane.sz@gmail.com, www.slobodazvierat.sk 
 
Fotky k téme aj tu:  
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10154896287972042 
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156839692017042 
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156442785252042 
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156260944477042 
 

 
Sloboda zvierat Bratislava prijala v r. 2017 spolu 2108 psov a mačiek, 19 regionálnych útulkov SZ ďalších 4260 
zvierat.  Ide o zvieratá odchytené z ulíc (zabehnuté, vyhodené) a tiež zvieratá prevzaté z dôvodu zlej 
starostlivosti a týrania. Z celkového počtu bolo 1203 zvierat vrátených pôvodným majiteľom a 4204 si našlo 
nový domov prostredníctvom domácich a zahraničných adopcií.   

https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156839692017042
http://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp
http://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-retaziam/#podp-petciu-za-zkaz-reaz
mailto:slobodazvieratba@gmail.com
mailto:linkaprotikrutosti@gmail.com
mailto:kampane.sz@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10154896287972042
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156839692017042
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156442785252042
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156260944477042

