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Ročne sa zo Slovenska vyvezie okolo 60 tisíc šteniat. Údaj mapuje len oficiálne vývozy 
(protokoly TRACES, zdroj ŠVPS, 2010). Počet nelegálne vyvezených šteniat a šteniat 
predaných na slovenskom trhu nie je možné presne vyčísliť a Sloboda zvierat (SZ) ho 
odhaduje na 100 000 zvierat ročne. 
V drvivej väčšine ide o lacné psíky rôznych plemien bez preukazu pôvodu z chovov, ktoré 
nie sú nikde zaregistrované, napriek tomu, že zákon ukladá každému, kto chová zvieratá za 
účelom ich predaja ohlásiť začatie, prerušenie a ukončenie činnosti (§37, odst.
(1),pism.a),zákona 39/2007 Z.z.) Realitou však je čierny množiteľský biznis so šteňatami - 
porušovanie zákonov pri obchodovaní so psami, nezdanené príjmy množiteľov a výkupcov 
a obrovské utrpenie zvierat v „množiarňach“ zneužívaných na masovú produkciu šteniat.  

Rúško krutého množiteľského biznisu poodhaľuje reportáž relácie Reflex, ktorú pripravili tv 
Markíza v spolupráci so SZ: http://reflex.markiza.sk/aktualne/1755742_nelegalny-vyvoz-
psov 
 
Romana Březinová, inšpektorka SZ: „Pre nezáujem zo strany ministerstiev 
pôdohospodárstva a financií riešiť túto problematiku, sa Slovensko stalo najväčším 
vývozcom šteniat do štátov EÚ. Množitelia produkujú lacné psíky s minimálnymi nákladmi, 
a preto v otrasných podmienkach – bez základnej hygieny, vo vlastných výkaloch a špine, 
bez veterinárnej starostlivosti (bez hygienických návykov, s jazvami a zrastmi po 
opakovaných cisárskych rezoch, zápalmi kože, očí, neočkované), bojazlivé, 
nesocializované, keďže trávia celý život zatvorené. Zvieratá sú výrobným prostriedkom a 
akonáhle prestanú produkovať, sú nehumánne usmrcované, v lepšom prípade vyhadzované 
v lese či pred útulok. Chovy bez PP ich majitelia beztrestne neohlasujú, čiže oficiálne 
nejestvujú a štátne orgány nemajú ako kontrolovať podmienky chovu a zdravie a pohodu 
zvierat, a ani uskutočniť nápravu. Chorí a v zlom fyzickom a psychickom stave nie sú len 
rodičia, ale aj šteňatá - často s vážnymi skrytými vadami, ktoré sa ukážu až neskôr alebo 
spôsobia úhyn už v mladosti či celoživotné postihnutia. Nehovoriac o tom, že vyhodené 
opotrebované, choré sučky ale aj psy z množiarní sú obrovskou záťažou pre už i tak 
preplnené útulky. Sloboda zvierat zachráni okolo 700 takýchto zvierat ročne.“  
 
Prečo majú tieto praktiky na Slovensku stále zelenú?  
• absentujúca kontrola zo strany kontrolných orgánov - Regionálnych veterinárnych 
a potrav. správ  
• tiché tolerovanie a nezáujem zo strany miest a obcí, na ktorých území sa takéto chovy 
nachádzajú  
• porušovanie veterinárneho zákona a vyhlášky  
• neplnenie si povinnosti registrácie a schválenia chovného zariadenia za účelom predaja 
šteniat 
• zrušenie povinného označovania zvierat čipom  
• neefektívna vakcinácia proti besnote vo veku šteniat, keď sú ešte chránené protilátkami 
od matky 
• porušovanie zákona pri veterinárnej kontrole zo strany súkromných veterinárnych lekárov  
• porušovanie zákona pri vystavovaní traces protokolov  
• vývoz chorých jedincov a vývoz šteniat mladších ako tri mesiace bez matky – výsledkom 
je neprimeraný stres pri prevoze veľmi mladých jedincov odlúčených od matky a úhyn 
šteniat alebo dospelých zvierat počas prevozu na miesto doručenia 
•  nedostatočná legislatíva. 

R. Březinová: „Získať kontrolu nad množením a obchodom so zvieratami umožní jedine 
zavedenie povinnosti registrovať každý jeden chov, ktorý sa venuje rozmnožovaniu zvierat, 
alebo úplný zákaz chovov bez preukazu pôvodu. S tým súvisí aj riadna evidencia psov - aby 
mohol byť chov dostopovateľný – a to sa dá dosiahnuť iba povinným čipovaním všetkých 
spoločenských zvierat. Inak chovy nebude možné kontrolovať a psy budú naďalej týrané. 
Apelujeme na zodpovedných, aby konečne prijali systémové opatrenia a na verejnosť, aby 
takéto chovy ohlasovala veterinárnym správam a aby si lacné psíky z internetu nekupovala, 
je veľmi pravdepodobné, že pochádzajú z nehumánnych podmienok.” 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152402963292042.1073742073.30875297041&type=1
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www.slobodazvierat.sk

mailto:inspektorba@gmail.com

