
  

Bratislava/ 26.05.2019 

Pozvánka pre médiá: odchyt psov v osade 
v Trebišove 

        !  

V stredu, 29. mája zrealizujú Sloboda zvierat Bratislava a regionálne centrum Slobody zvierat OZ 
Pomoc psíkom na východnom Slovensku odchytovú akciu cca 50 psov v osade v Trebišove. Pôjde 
o odborný odchyt psov, sučiek a šteniat, ich prevoz do útulkov Bratislava a Veľké Kapušany, 
veterinárne ošetrenie, vakcináciu, čipovanie, kastráciu a následné umiestnenie do nových domovov 
formou domácich a zahraničných adopcií.  
Sloboda zvierat realizuje každý rok niekoľko odchytových a kastračných akcií v problémových lokalitách 
s premnoženými zvieratami. Cieľom je zníženie počtu nezaopatrených túlavých zvierat, eliminovanie 
ďalšieho neregulovaného rozmnožovania a ochrana bezpečnosti a zdravia zvierat a obyvateľstva. 
Dôsledkom nekontrolovaného rozmnožovania zvierat je zanedbávanie riadnej starostlivosti, týranie 
a veľký počet túlavých zvierat. Zároveň sú svorky zvierat potenciálnym nebezpečenstvom pre verejnosť.  

Zložitosť celého problému, ktorý trápi najmä osady, opisuje predsedníčka Slobody zvierat, Pavla 
Dugovičová: „Ide o desaťročia neriešený problém a často sa na nás obracajú starostovia so žiadosťou o 
pomoc. Vieme, že sa v obciach vyskytujú stovky psov, ktoré by potrebovali byť umiestnené do lokálnych 
útulkov. Avšak kapacitne už teraz útulky nestíhajú riešiť túlavé a opustené zvieratá aj v lokalitách, kde 
nedochádza k tak masívnemu neregulovanému rozmnožovaniu, ako je to v rómskych komunitách. Ani 
vybudovanie útulkov však bez následného a súbežného procesu kastrácii zvierat v osadách a odoberaní 
šteniat, nepostačujú.“ 

OPATRENIA NA ZLEPŠENIE STAVU: 
- Pravidelné kastračné akcie v obci min. 2 x ročne s monitoringom situácie v lokalite, či nedochádza k 
neželanému množeniu, resp. pribúdaniu vyhodených psov. 

- Zabezpečenie veterinárnej služby v problémových lokalitách, ktorá by monitorovala zdravotný stav 
zvierat v obci, chovné podmienky a vedela okamžite reagovať pri ohrození zdravia a života zvierat s 
rizikom prenosu na človeka. 

http://slobodazvierat.sk/utulok/
http://www.pomocpsikomvychod.eu/
http://www.pomocpsikomvychod.eu/


- Vybudovanie záchytného koterca pre zvieratá, ktoré bezprostredne ohrozujú ľudí v každej obci. Tam 
možno psa umiestniť na krátky čas (tým vyriešiť okamžite bezprostredné riziko ďalších útokov na 
človeka) a hľadať karanténu alebo útulok v okolí. 

- Riadne plnenie si povinností zo strany majiteľov, obcí i štátu: Zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá 
každému majiteľovi povinnosť svojho psa začipovať, zaočkovať a poskytnúť mu riadnu dennú a 
veterinárnu starostlivosť, zároveň zákon nariaďuje majiteľovi zamedziť neplánované rozmnožovanie 
svojho zvieraťa. Obciam zasa veterinárny zákon ukladá realizovať odchyty túlavých zvierat oprávnenou 
osobou, ktorá je v zozname Štátnej veterinárnej správy (ŠVPS), umiestňovať odchytené zvieratá do 
útulkov a zároveň útulky zriaďovať alebo podporovať už jestvujúce útulky. 

- Systémová spolupráca ZMOS-u a štátu. Celý proces vyžaduje značné financie a obce by mali postupovať 
koordinovane v spolupráci so Združením miest a obcí a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Povinnosť 
zriaďovať útulky má aj štát, konkrétne Ministerstvo pôdohospodárstva a preto by malo byť súčinné pri 
výklade zákona a vyhlášok a pri ich implementácii v praxi. Je nevyhnutné vyčleniť finančné prostriedky 
na zabezpečenie naštartovania konkrétnych opatrení na postupné riešenie premožených zvierat v 
osadách. 

Pavla Dugovičová dodáva: „Len útulok Bratislava Polianky prijme ročne do 3000 zvierat z celého 
Slovenska, mnohé sú práve z rómskych lokalít, kde nemajú šancu na pomoc. Je to však len kvapka v mori 
a problém premnožených zvierat je potrebné riešiť systémovo. Občianske združenia nemôžu suplovať 
štát a samosprávy, ani majiteľov psov, ktorí ignorujú svoje zákonné povinnosti. Koniec koncov, štátu aj 
obciam odvádzame dane, aj dane za psov, a očakávame za to aj služby.“ 

Tento rok ide už o druhú odchytovú akciu v Trebišove. Jana Bikkyová, z OZ Pomoc psíkom na východnom 
Slovensku, hovorí: „Prvú akciu sme zrealizovali v marci,  odchytili sme vtedy 23 psíkov. Mnoho ľudí 
netuší, že práve na východnom Slovensku je situácia najkritickejšia, podobá sa to tu Rumunsku – zvieratá 
žijú v katastrofálnych podmienkach, kastrácia je neznámy pojem a šteňatá sa kruto zabíjajú, topia či 
vyhadzujú v lese.“ 

Útulky Slobody zvierat zabezpečujú okrem odchytu a záchrany stratených či vyhodených zvierat aj 
záchranu týraných zvierat nahlásených verejnosťou na Linku proti krutosti. Prostredníctvom siete 
inšpektorov prešetruje v teréne hlásenia o zlých chovných podmienkach, zanedbávaní či týraní a ročne 
tak pomôže 700 týraným zvieratám. Ako občianske združenie však nemá právomoc odobrať zviera proti 
vôli majteľa. To môže urobiť len štátny orgán.  

P. Dugovičová vysvetľuje: „Pravidelne posielame podnety regionálnym veterinárnym správam (RVPS), 
ktoré sú zodpovedné za kontrolu zdravia a pohody zvierat, často sa nám však podnety vracajú ako 
neopodstatnené, napriek tomu, že inšpektorka nájde v osade podvyživeného psa na metrovej reťazi, bez 
riadnej búdy... všetko sú to porušenia vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat. Či zodpovední úradníci 
idú prípad prešetriť a prečo ho vyhodnotia v rozpore s platnou legislatívou, je otázne.“ A dodáva: 
„Chápeme, že obce zápasia s množstvom problémov a túlavé zvieratá sú to posledné, čím sa samosprávy 
chcú zaoberať, ale práve dlhodobé ignorovanie tohto problému zapríčinilo súčasný kritický stav, už včera 
bolo neskoro...“ 

Odchytová akcia sa začne 29.5. o 10:00 pri mestskom úrade v Trebišove, odkiaľ sa pôjde na miesto. 
V prípade záujmu o účasť, prosím potvrďte ju na uvedený kontakt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KONTAKT:  
Jana Bikkyová, mici158@azet.sk, +421918 799 176 
Pavla Dugovičová, slobodazvieratba@gmail.com, +421903 403 247 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20190101
http://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-123
mailto:mici158@azet.sk
mailto:slobodazvieratba@gmail.com
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