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Sloboda zvierat vyzvala strany, aby sa zaviazali po voľbách zakázať
reťaze.
Sloboda zvierat vyzvala relevantné politické subjekty kandidujúce v nadchádzajúcich
parlamentných voľbách, aby prijali záväzok predložiť v novom parlamente zákon, ktorý zakáže
držanie psov na reťazi.
Občianske združenie oslovilo lídrov strán Za ľudí, Smer, SNS, ĽSNS, OĽaNO, KDH, Sme rodina,
PS/Spolu, SaS, Dobrá voľba, MKS a Most-Híd a vyzvalo strany prijať verejný predvolebný
záväzok, že takýto zákon predložia na rokovanie Národnej rady, ktorá vzíde z parlamentných
volieb 2020.
Iniciatíva je odpoveďou na dlhodobý spoločenský problém a pokračovaním kampane Nie
reťaziam, ktorej cieľom je okrem vzdelávania aj zmena legislatívy. Občianske združenie vlani
pripravilo návrh zákona, ktorý na jeseň prešiel prvým čítaním, neskôr ho predkladateľka stiahla.
Zákaz držania psov na reťazi má podporu širokej verejnosti: petíciu za zákaz držania psov na
reťazi, podpísalo 50 648 občanov Slovenska a podľa najnovšieho reprezentatívneho
prieskumu agentúry Focus (realizovaný pre Slobodu zvierat 2.-9.12.2019 na vzorke 1008
respondentov) si zákaz držania psov na reťazi praje 61,8% občanov Slovenska.
Slovensko už pred niekoľkými rokmi uznalo, že zvieratá sú cítiace tvory a zaviazalo sa pri
formulovaní a realizovaní svojich politík brať maximálny ohľad na požiadavky ich blaha
(Občiansky zákonník, Lisabonská zmluva). Napriek tomu, problém utrpenia psov na reťaziach
ostáva v našej krajine neriešený a za súčasného právneho stavu aj neriešiteľný.
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.
Držanie psov na reťazi:
• obmedzuje voľnosť pohybu a napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup
k hygiene, potrave a vode) a možnosť úniku pred ohrozením;
• zhoršuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie
zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, vrastanie reťaze);

•

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.

Odpovede oslovených strán zverejní občianske združenie pred parlamentnými voľbami.
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