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Parlament podporil zákaz držania psov na reťazi, návrh zákona 
posunuli do druhého čítania. 

 

V utorok hlasoval parlament o Návrhu zákona, ktorým sa zakazuje držanie psov na reťazi. 

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti, pripravila Sloboda zvierat v spolupráci s predkladateľkou Evou Antošovou (SNS) a 79 
zo 136 prítomných poslancov odhlasovalo jeho ďalšie prerokovanie v druhom čítaní a v 
parlamentných výboroch.  

Petíciu požadujúcu zakázať na Slovensku držanie psov na reťazi podpísalo 50 648 občanov 
Slovenska a v júli ju občianske združenie Sloboda zvierat odovzdalo ministerstvu 
pôdohospodárstva (MPRV SR). Petícia bola súčasťou niekoľko rokov trvajúcej kampane Reťaz je 
väzenie, ktorá upozorňovala na zúfalé životné podmienky tisícov slovenských psov na reťaziach.  

Slovensko už pred niekoľkými rokmi uznalo, že zvieratá sú cítiace tvory a zaviazali sme sa, že pri 
formulovaní a realizovaní svojich politík budeme brať maximálny ohľad na požiadavky blaha 
zvierat (Občiansky zákonník, Lisabonská zmluva). Napriek tomu problém utrpenia psov na 
reťaziach ostával v našej krajine neriešený a za súčasného právneho stavu aj neriešiteľný. 

Aktuálny zákon o veterinárnej starostlivosti a vyhláška o ochrane spoločenských zvierat 
ukladajú majiteľom psov povinnosť denného púšťania psa z reťaze. Aj majitelia, ktorí svoje 
zvieratá nepúšťajú, kontrole tvrdia, že tak robia („pes behá v noci a stráži“, „je uviazaný na 
chvíľu“) a nie je v možnostiach štátnych orgánov dokázať porušovanie zákona a zjednať 
nápravu. 
Tisíce slovenských psov tak prežijú celý svoj život na reťazi a v zmysle platnej legislatívy nie je 
možné zabezpečiť im účinnú ochranu zdravia a pohody. 

Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych 
a sociálnych potrieb. Okrem pravidelného kontaktu s človekom potrebuje dennú aktivitu v podobe 
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vychádzok, výcviku a voľného pohybu. Reťaz psovi bráni v pohybe, kontakte s človekom a 
prostredím. Výsledkom býva trvalé poškodenie zdravia a poruchy správania. 

Držanie psov na reťazi: 
• obmedzuje voľnosť pohybu a napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (hygiena) 

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; 

Linka proti krutosti (LPK) Slobody zvierat denne prijíma desiatky podnetov verejnosti o psoch na 
reťaziach. Ide o najvážnejšie prípady občianskeho združenia: reťaze, drôty či špagáty im často 
bolestivo vrastajú do podkožia krku, pretože ich psom založia priamo na krk ešte ako šteňatám. 
Roky praxe ukazujú spojenie reťazí s celkovým vážnym zanedbaním zvieraťa - podvýživa, 
neliečené ochorenia a zranenia, parazity.  

Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová: „Vážime si, že zásadná časť národnej rady 
vypočula silný hlas verejnosti a svojím hlasovaním poslanci potvrdili, že zvieratá považujú za 
živé cítiace tvory, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Veríme, že zákon bude prijatý, lebo len 
legislatívna zmena umožní predchádzať utrpeniu spôsobenému reťazami a zabezpečí psom 
ochranu, aká im prináleží.“ 

KONIEC 

Kontakt: Silvia Čaňová, +421911403247, silviacano635@gmail.com 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
OZ Sloboda zvierat Bratislava prijala v r. 2018 spolu 2398 psov a mačiek, 19 regionálnych útulkov SZ 
ďalších 5482 zvierat. Ide o zvieratá odchytené z ulíc (zabehnuté, vyhodené) a tiež zvieratá prevzaté 
z dôvodu zlej starostlivosti a týrania. Z celkového počtu bolo 1254 zvierat vrátených pôvodným majiteľom 
a 5777 si našlo nový domov prostredníctvom domácich a zahraničných adopcií.   
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