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Zákaz držania psov na reťazi podporuje 62% obyvateľov Slovenska 
 

 
 
 
Zákaz držania psov na reťazi aktuálne podporuje 61,8% obyvateľov Slovenska. Vyplýva to 
z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus, ktorý si dala Sloboda zvierat (SZ) vypracovať koncom roka 
(prieskum realizovaný 2.-9.12.2019 na vzorke 1008 respondentov).   
 
Prieskum zohľadňoval viaceré sociodemografické charakteristiky (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, 
veľkosť sídla, kraj a aktuálne volebné preferencie) a dáta ukázali napr., že zákaz reťazí o čosi viac podporujú 
ženy ako muži (64,2%) a ľudia s VŠ vzdelaním (65,2%). Najvyššiu podporu má zákaz v Trnavskom kraji 
(75,6%), naopak najnižšiu v Trenčianskom kraji (43,6%). Čo sa týka volebných preferencií, zákaz najviac 
podporujú voliči strany Dobrá voľba (76,1%), nasledujú SNS, Sme rodina, PS/Spolu, SaS, a OĽaNO a najmenej 
voliči ĽSNS (52,4%).  
 
Silvia Čaňová, koordinátorka kampane: „Výsledky prieskumu sú pre nás pozitívnou správou! Ukazujú, že 
väčšina Slovenska považuje túto nehumánnu praktiku za prežitú a že spoločnosť je na zákaz reťazí 
pripravená. Veríme, že prieskum bude užitočný aj pre ministerstvo pôdohospodárstva, parlament a politické 
strany, ktoré považovali zákaz reťazí za predčasný a nepriechodný krok.“ 
 
Sloboda zvierat realizuje niekoľko rokov kampaň Nie reťaziam, ktorá upozorňuje na zúfalé životné 
podmienky slovenských psov na reťaziach.  Súčasťou kampane bola aj petícia s 50 648 podpismi, v júli 2019 
ju SZ odovzdala MPRV SR. 
 
Občianske združenie vlani pripravilo aj návrh zákona zakazujúceho držanie psa na reťazi, ktorý vo forme 
novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti predložila poslankyňa Eva Antošová a v októbri 
prešiel prvým čítaním (podporilo ho vtedy 79 zo 136 prítomných poslancov). 

http://slobodazvierat.sk/wp-content/uploads/2020/01/Retaze-focus-SZ-december-2019.xlsx
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-retaziam/
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10157884609552042&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10157884609552042&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/30875297041/posts/10157641767127042?s=100001439405948&sfns=mo&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJicm9udXNrYTUwMEBnbWFpbC5jb20iLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJNY0VOR3oifQ%3D%3D
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1702


Následný pozmeňujúci návrh posl. Antošovej obsahoval viacero výnimiek, ktoré zásadným spôsobom oslabili 
zamýšľaný účel zákona – ochrániť psov pred dlhodobým držaním na reťazi. Pôvodný návrh zakazoval držanie 
psov na reťazi len s výnimkou krátkodobého uviazania za účelom veterinárneho ošetrenia, čistenia chovného 
priestoru a kŕmenia. Navrhnuté výnimky by umožňovali uviazať psa aj z dôvodu ochrany zdravia ľudí alebo 
majetku. Poslankyňa návrh nakoniec stiahla a bude potrebné ho predložiť nanovo novému parlamentu. 
 
Sloboda zvierat oslovila v týchto dňoch všetky relevantné kandidujúce politické strany s otázkou, či sú 
pripravené predložiť/ podporiť zákon, ktorý by držanie psov na reťazi na Slovensku zakázal. Stanoviská 
predsedov strán zverejní SZ ešte do volieb na svojich sociálnych sieťach.  
 
Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová: „Za zmenu zákona Sloboda zvierat roky aktívne bojuje 
a budeme v tom pokračovať. Najnovší prieskum nám dal za pravdu, že dozrel čas povedať Nie reťaziam!“ 

Držanie psov na reťazi: 

• obmedzuje voľnosť pohybu a napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, vode a 
potrave) a možnosť úniku pred ohrozením; 

• negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie 
zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do 
krku); 

• potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa; dôsledkami izolácie a nedostatku 
podnetov sú poruchy správania, sebapoškodzovanie (hryzenie si častí tela) a/alebo agresívne 
správanie a ohrozenie zdravia a bezpečnosti obyvateľstva; 
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Kontakt: Silvia Čaňová, +421 911 403 247, silviacano635@gmail.com 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OZ Sloboda zvierat Bratislava prijala v r. 2019 spolu 2207 psov a mačiek v núdzi. Šlo o zvieratá odchytené z ulíc 
(zabehnuté, vyhodené) a odobraté v dôsledku zlej starostlivosti a týrania. Z celkového počtu bolo 715 zvierat vrátených 
pôvodným majiteľom a 1317 psov a mačiek si našlo nový domov prostredníctvom domácich a zahraničných adopcií. 
Okrem priamej záchrany zvierat sa OZ venuje vzdelávaniu verejnosti. Výsledkom kampane Cirkus bez zvierat, ktorej 
súčasťou bola petícia s 55-tisíc podpismi a spolupráca s MPRV SR, je zákaz výcviku a verejného vystupovania vybraných 
druhov zvierat na Slovensku. Viac na www.slobodazvierat.sk. 

https://www.youtube.com/watch?v=IaIVJH8psgk
mailto:silviacano635@gmail.com

