!

Tlačová správa, 18.3. 2013

Poslanci riešia novelu o držaní psov.
Chýba aj povinnosť registrácie chovov bez PP – kruté
množiarne zvierat preto nezmiznú, rovnako ani kríženie
bojových plemien na zápasy!
V týchto dňoch má NR SR prerokovať aj novelu zákona upravujúcu niektoré
podmienky držania psov (celý návrh v prílohe). Navrhuje o.i. vymedziť
plemená so sprísneným držaním, a stanoviť podmienky ich držania. V návrhu
však chýba povinnosť registrácie všetkých chovov, ktorých účelom je
rozmnožovanie psov, teda nie len tých s preukazom pôvodu (PP), ale aj
krížencov. To dáva voľné jednak ruky množiteľom zvierat v zlých
podmienkach a tiež krížencov tzv. bojových plemien a ich zneužívanie na
zápasy, nekontrolovateľný čierny obchod s nimi a zníženú ochranu okolia
i zvierat samotných, pretože kríženci sú vyňatí aj z odseku o tzv. sprísnenom
držaní. Výsledkom sú tisícky čiernych množiteľských staníc, v ktorých
zvieratá trpia v zlých podmienkach s minimálnou veterinárnou
starostlivosťou, a nepostihnuteľní množitelia zameriavajúci sa na kríženie
a výchovu jedincov na zápasy.
Ďalším problémom sú čierne vývozy šteniat a utrácanie nerentabilných fen po
zrušení chovu. Podľa údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
(ŠVPS) z roku 2010 sa za hranice Slovenska vyvezie každoročne v priemere
60 000 šteniat. Nakoľko fyzickým osobám, ktoré produkujú šteňatá bez PP
zákon (a ani návrh novely) neurčuje povinnosť registrácie a evidencie,
prichádza štát z nepriznaných daní z predaja šteniat o nemalé zisky.
Romana Březinová, inšpektorka SZ: „Nezahlásené chovy – množiarne akoby neexistovali – nie je o nich žiadna evidencia, štátni inšpektori
ochrany zvierat (RVPS) preto tieto chovy ani nemôžu kontrolovať.
Výsledkom sú tisíce zvierat, ktoré živoria často v pivniciach, kôlňach,
malých priestoroch bez denného svetla, v katastrofálnych hygienických
pomeroch, nesocializované, ktorých jedinou úlohou je rodiť šteňatá. Po
vyrodení sú sučky často v zlom zdravotnom stave vyvezené a vypustené
v lese alebo nehumánne usmrtené, pretože pre majiteľa už nemajú cenu.
Sloboda zvierat aj iné OZ zachraňujú aj zvieratá zo zrušených chovov – SZ
napr. majiteľom ponúka bezotplatné prevzatie zvierat, ich umiestnenie do
útulku a hľadanie nového domova. Avšak chýba systémové riešenie – t.j.
povinnosť registrovať, schvaľovať a kontrolovať všetky chovy bez rozdielu,
teda aj jedincov bez PP.“
Březinová pokračuje: „Okrem nemožnosti kontroly týchto chovov, sú
problémom aj úniky daní z takéhoto obchodu. Ak by daň z predaja šteniat

(alebo aspoň jej časť), získali obce, pričom jej použitie by bolo viazané na
riešenie problému pouličných zvierat, takto získané prostriedky by obciam vo
veľkej miere umožnili financovať zabezpečenie svojej zákonnej povinnosti
odchytávať túlavé zvieratá a podporovať výstavbu alebo prevádzku karantén
a útulkov.
Sloboda zvierat preto oslovila poslancov NR SR, aby do pripravovanej
novely (novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z.z.,
ktorou sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č.
102/2010 Z.z.) boli zahrnuté aj tieto návrhy:
● povinná registrácia všetkých chovných zariadení v SR zriadených na účely
cieleného rozmnožovania psov bez rozdielu, t.j. zariadení chovov psov s PP
aj bez PP, a všetkých druhov plemien psov a ich krížencov.
•povinnosť schválenia prevádzky každého chovného zariadenia zriadeného
za účelom cieleného rozmnožovania psov, bez rozdielu či ide o psov s PP
alebo bez PP, množstva a druhu plemien psov, zo strany veterinárnej správy,
rovnako, ako je to štandardné u karantén a útulkov pre psov.
•povinnosť viesť a archivovať záznamy (uvedené plemeno, alebo kríženec zo
znakmi plemien, záznamy o prírastkoch: počet mláďat, ich zdravotný stav,
počet vrhov jednotlivých sučiek, úhynov, eutanázií, počet cisárskych rezov
u jednotlivých sučiek, údaje o kupujúcom) počas minimálne 10 rokov
•vekové obmedzenie osôb pri držbe, vlastníctve a vodení psov so sprísneným
držaním a psov krížencov týchto plemien, dovŕšením veku 21 rokov
•zákaz rozmnožovania psov okrem schválených a registrovaných chovov
•povinnosť kastrácie psa, ktorý napadol človeka, alebo iné zviera, bez toho,
aby bol sám vyprovokovaný
Pavla Dugovičová, predsedníčka SZ: „Nazdávam sa, že povinná registrácia
všetkých chovov bez výnimky by bola výhodným riešením pre štát
a samosprávu - sprehľadnila by obchodovanie so spoločenskými zvieratami a
pomohla získať zdroje na financovanie riešenia celospoločenského problému
pouličných zvierat, prispela by k zlepšeniu ochrany spoločenských zvierat
a tiež dosledovaniu zodpovednosti za zvieratá - osud nerentabilných sučiek
a psíkov z chovov by konečne neležal na pleciach obcí a preplnených útulkov,
ale majiteľov zvierat, ktorí majú zo zvierat veľké zisky, avšak zodpovednosť
odmietajú!“
Novelu zákona z dielne ministerstva pôdohospodárstva pripomienkovala
Sloboda zvierat už na jeseň prostredníctvom vznesenia hromadnej
pripomienky, a niektoré jej podnety boli prijaté. V návrhu však stále chýbajú
zásadné veci.
Březinová: „Riešiť útoky psov cez selekciu niektorých plemien, a to
plemien výlučne s preukazom pôvodu (PP) nevyrieši skutočný problém.
Všetky útoky tzv. nebezpečných psov, medializované v r. 2012, spáchali
psy bez PP, čiže krížence. Ak sa prijme zákon tak, ako je navrhnutý, bude
postihovať len slušných a poctivých chovateľov s PP, avšak úplne obíde
neregistrovaných množiteľov, ktorí krížia a množia agresívne jedince, aby

dosiahli čo najzúrivejšie šteňatá, a aj ich vychovávajú k agresívnemu
správaniu s cieľom zneužiť ich na zápasy. Naše návrhy na doplnenie zákona
o paragrafy, ktoré riešia práve dohľad a kontrolu produkcie všetkých psov bez
rozdielu rasy a bez rozdielu psov s PP alebo bez PP v novele absentujú.“
RB dodáva: „Od 1.11.2011 je v platnosti povinnosť nezameniteľne označiť
mikročipom každé narodené šteňa. Ako to, že výkupcovia vykupujú šťence
bez takéhoto označenia a čipujú ich až vo svojich zberných miestach?
Obchádzajú platný zákon. Preto opakujem, že bez povinnej registrácie nie je
možné tieto chovy kontrolovať v zmysle Zákona 39/2007 Z.z.
Viac informácií: Romana Březinová, inspektorba@gmail.com, 0903
454 179
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- paragrafové znenie

