
 

TLAČOVÁ SPRÁVA, BRATISLAVA, 2. AUGUST 2021  
 
 
SLOBODA ZVIERAT SPUSTILA KAMPAŇ ZA PRÍSNE OBMEDZENIE INZERCIE ZVIERAT 
 

 
 
Našou snahou je odstrániť z trhu masových producentov psov a mačiek bez preukazu 
pôvodu a odselektovať ich od chovateľov s dobrým úmyslom. Apelujeme najmä na inzertné 
stránky, aby dôkladne kontrolovali identifikačné údaje inzerentov, pôvod zvierat aj ich 
životné podmienky a tým eliminovali anonymitu inzerátov. DOSTAŇME ZVIERATÁ  DO 
BEZPEČIA, znie headline jedného z vizuálov kampane. Ústrednými postavami sú zachránené 
množiteľské psy, dnes už šťastne umiestnené v nových domovoch.  
 
Zákaz inzercie živých zvierat by mal platiť všeobecne, s výnimkou ponuky zvierat z útulkov, 
karanténnych staníc a občianskych združení ktoré majú v náplni priamu záchranu zvierat. 
Počítame aj s ponukou zvierat chovnými stanicami čistokrvných psov s preukazom pôvodu 
a fyzickými osobami. Avšak, pokiaľ sa bude jednať o psa alebo mačku ponúkanú fyzickou 
osobou, podmienkou bude darovanie, vek zvieraťa vyšší ako 6 mesiacov, prerezaný trvalý 
chrup a registrácia v centrálnom registri spoločenských zvierat dlhšie ako 4 mesiace. 
Podobná úprava zákona pri inzercii zvierat, funguje výborne v Rakúsku už od roku 2017.  
 
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Internet je zaplavený  ponukami od 
množiarov, ktorí bohatnú na predaji chorých a bojazlivých zvierat. Hlásenia o zanedbaných 



 

šteniatkach z inzertných portálov dostávame pravidelne. Nevieme však, kde sa reálne 
nachádzajú. Ako je možné, že naša legislatíva prísne obmedzuje propagáciu liečiv, tabaku či 
alkoholu a na tieto zvieratá nik neprihliada? V Európe patrí našej krajine nešťastné prvenstvo 
v množení psov a mačiat bez PP. Nové pravidlá v inzercii, by mohli výrazne dopomôcť 
k zlepšeniu situácie. Naše požiadavky na sprísnenie zákona budú zasahovať aj do ďalších 
oblastí, akou je napríklad sprísnenie registrácie chovných staníc.“  
 
Prečo chceme obmedziť priestor práve množiarom? Ich prioritou je finančný zisk, bez ohľadu 
na zdravie a dobré životné podmienky chovancov. Následky zlého zaobchádzania v útlom 
veku, sa prejavujú neskoršími problémami so správaním: extrémnou ustráchanosťou a žiaľ aj 
agresivitou. Vzájomné, pokrvné kríženie (napríklad kríženie otca s dcérou) spôsobuje 
zvieratám veľké utrpenie: nádorové ochorenia, degeneratívne ochorenia pohybového 
aparátu, vrodenú hluchotu, slepotu a.i. Viac tu.   
 
Následky množiteľského biznisu znášajú všetky útulky. Za uplynulý rok sme prijali viac ako 
300 psov od množiarov. Jednalo sa zväčša o “vyrodené“ suky, ktoré v dôsledku zlého 
zaobchádzania, nedokázali priviesť na svet ďalšie mláďatá. Náklady na veterinárnu 
starostlivosť dosiahli výšku takmer 40 000 eur. Vzhľadom na otvorenú zdravotnú prognózu, 
nie je jednoduché takéto zvieratá umiestniť a situácia sa nezlepšuje ani tento rok. Viac vo 
videu. Pozor, video nie je vhodné pre slabšie povahy. Na vyžiadanie vám radi poskytneme 
obrazový materiál.  
 
Kampaň Slobody zvierat môžete podporiť podpísaním výzvy na webovej stránke 
www.slobodazvierat.sk.  
 

Koniec tlačovej správy 

KONTAKT: : 
Pavla Dugovičová, 0903 403 247, slobodazvieratba@gmail.com  

Kristína Devínska, 0904 561 522, kristina.devinska@slobodazvierat.sk  

.... 

Súvisiace odkazy:  

Rakúsky zákon na ochranu zvierat, ktorého súčasťou je aj obmedzenie inzercie:  
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer
=20003541&ShowPrintPreview=True 

Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat na stránke Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR https://www.svps.sk/zvierata/spolocenske.php  

Zákon o veterinárnej starostlivosti https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-39 

Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat https://www.epi.sk/zz/2020-283 


