
Tlačová správa/ Bratislava/ 20. 12. 2019                         

 

Zábavná pyrotechnika je nebezpečná pre domáce i divožijúce 
zvieratá a vtáky. 

Počas silvestrovských a novoročných ohňostrojov ujdú len v Bratislave desiatky zvierat.  
Sloboda zvierat má v Bratislave nočnú pohotovosť po celý rok, na Silvestra a pár dní potom však 
máva hlásení a výjazdov viac - ľudia ohlasujú jednak straty vlastných zvierat, ktoré v úľaku ušli a 
majitelia po nich pátrajú a tiež hlásenia o nálezoch zvierat v uliciach mesta. Bezprostredne po 
ohlásení, urobí Sloboda zvierat odchyt a po privezení do útulku skontrolujú pracovníci, či je zviera 
začipované. Podľa čísla čipu je možné vyhľadať v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ) 
kontakt na majiteľa a psíka či mačku vrátiť okamžite domov.  

Odchyt zabehnutých zvierat a ich umiestnenie do karantény majú v zmysle veterinárneho zákona 
zabezpečovať obce. Pri náleze zvieraťa v hlavnom meste je potrebné volať  Mestskú políciu na 
T.č. 159, pri strate kontaktovať priamo útulok na Tel 02-16 287.  

Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová: „Chceme vyzvať všetkých majiteľov, aby si svoje 
zvieratko čím skôr začipovali a skontrolovali, že veterinár vložil ich kontaktné údaje do CRSZ - 
čipovanie psov je nie len užitočná vec, ale dnes už je to zákonná povinnosť! Aj vďaka čipovaniu sa 
nám takmer polovica všetkých zvierat odchytených v rámci Bratislavy darí vrátiť domov.“ 

Okrem stratených a nájdených dostáva Sloboda zvierat aj hlásenia o zvieratách zranených a 
zrazených, ktoré potrebujú okamžitú veterinárnu pomoc, a tiež uhynutých. 

P. Dugovičová: „Majiteľov psíkov a mačiek prosíme, aby svoje zvieratá zabezpečili pred útekom, 
ideálne je mať ich vnútri, byť im nablízku a upokojovať ich, extrémne bojazlivým zvieratám môže 
veterinár predpísať aj slabé sedatívum.“  

Nejde však len o psy a mačky, okrem spoločenských zvierat je zábavná pyrotechnika nebezpečná aj 
pre hospodárske a divožijúce zvieratá a vtáky. Zvieratá majú oveľa citlivejšie zmysly ako ľudia.  

• Zábavná pyrotechnika môže zvieratám spôsobiť poškodenia sluchu a zraku, popáleniny, 
zranenia i smrť; 

• psy a mačky v panike utekajú a môžu vbehnúť pod auto alebo sa stratiť; keď si pomýlia 
pyrotechniku s hračkou – bývajú následky tragické; 

• vydesené divožijúce zvieratá opúšťajú svoje teritóriá a úkryty a môžu sa stať obeťou 
dopravnej nehody; u gravidných cicavcov môžu výbuchy spôsobiť potrat; 

• zmätení vtáci narážajú do budov či drôtov elektrického vedenia a hynú; 
• zábavná technika môže spôsobiť požiar a znečisťuje životné prostredie. 

Predaj a použitie zábavnej pyrotechniky obmedzuje na Slovensku zákon o výbušninách a hlučné 
ohňostroje, rakety, petardy či svetlice sa smú predávať len v čase 28.- 31.12. a používať len na 
Silvestra a Nový rok. Samosprávy však môžu regulovať používanie zábavnej pyrotechniky formou 
všeobecného záväzného nariadenia.  
 
P. Dugovičová: „Vítame, že legislatíva sa sprísnila a tiež, že mnohé mestá urobili ešte krok navyše a 
používanie zábavnej pyrotechniky zakázali úplne. Príkladom je Bratislava, kde platí celoročný zákaz 
a výnimkou je len oficiálny ohňostroj realizovaný mestom.“  

Kontakt: Pavla Dugovičová, 0903 403 247

https://www.crsz.sk/
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