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73% Slovákov súhlasí, že štát a samosprávy by mali podporovať kastračné 
programy psov a mačiek. 

Vyplýva to z reprezentaEvneho prieskumu, ktorý pre Slobodu zvierat realizovala agentúra Focus·. 
Výsledky ukázali, že kastrácie psov a mačiek verejnosť všeobecne podporuje a zároveň si želá, aby 
štát a samosprávy na kastračné programy spoločenských zvierat finančne prispievali. 

Prieskum zisťoval postoje 1004 respondentov k dvom otázkam. 
S výrokom „Štát a samosprávy by mali finančne podporovať kastračné programy pouličných psov 
a mačiek“ rozhodne alebo skôr súhlasilo 73,2 percenta opýtaných. 
S výrokom „Aby sa predchádzalo premnoženiu psov a mačiek, mali by svoje zvieratá majitelia 
kastrovať“ rozhodne a skôr súhlasilo 75,3 percenta respondentov, s výraznou podporou vysokoškolsky 
vzdelaných (81,5 %). 

Prijať opatrenia proQ rozmnožovaniu zvierat ukladá majiteľom zákon, avšak vágne. 
Zákon o veterinárnej starostlivos. ukladá držiteľom zvierat povinnosť prijať opatrenia, ktoré zabránia 
úniku zvieraťa, jeho neplánované alebo nežiaduce rozmnožovanie. Kastráciu žiaden právny predpis na 
Slovensku, na rozdiel iných štátov Únie, napr. Belgicka, explicitne nepožaduje.  

Kastrácia je jediný humánny a účinný nástroj manažmentu populácií spoločenských zvierat.   
Kastrácia je bezpečný zákrok, ktorý veterinár vykonáva v celkovej anestézii a nijako nezníži kvalitu 
života zvieraťa. Okrem zastavenia reprodukčného cyklu pomáha predchádzať závažným ochoreniam, 
napr. rakovine reprodukčných orgánov samíc a eliminuje túlanie a sexuálne podmienenú agresivitu 
samcov. Šance neplánovane rozmnožených psov mačiek na dôstojný život sú minimálne, stávajú sa 
obeťami nezvládnutej starostlivos., zlého zaobchádzania a týrania. 

Pavla Dugovičová, predsedníčka OZ Sloboda zvierat: „Namiesto kastrácie držia majitelia svoje sučky 
zatvorené vo voliérach, kôlňach, garážach a na reťaziach, túlajúci sa psi sa zasa stávajú obeťami 
autonehôd alebo sú nebezpeční pre svoje okolie. Šteňatá a mačatá na vidieku stále topia a kruto 
usmrcujú napriek tomu, že takéto konanie je proHprávne a trestné.“ 

Premnožené zvieratá riešia len občianske združenia – kastráciami aj starostlivosťou o nechcených. 
Útulky realizujú kastračné programy aj starostlivosť o zvieratá takmer výlučne sami a bez finančnej 
podpory štátu a obcí a miest. Navyše sú celoročne preplnené a nemajú kapacity na záchranu všetkých 
zvierat. Plošné kastračné akcie alebo dlhodobé kastračné programy spoločenských zvierat by preto 
mali byť súčasťou ak.vít štátu a samospráv a mali by s nim rátať vo svojich rozpočtoch. 

Sloboda zvierat Bra.slava v roku 2020 prijala 2148 zvierat (z toho 337 mačiek), pôvodnému majiteľovi 
vrá.li 800 zvierat, osvojených do nových rodín bolo 1250 zvierat. Všetky neoznačené prijaté zvieratá 
boli v zmysle vyhlášky o karanténnych staniciach a útulkoch začipované a kastráciu podstúpilo 900 
útulkových zvierat. V rámci manažmentu populácie pouličných zvierat realizovala Sloboda zvierat v 

https://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/8-dobrych-dovodov-preco-oznacit-zvieratko-mikrocipom/#slovci-a-slovenky-kastrcie-podporuj
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20210315


spolupráci s magistrátom h.m. a OZ Mačky a OZ Pomoc pouličným mačkám z občianskeho rozpočtu 
magistrátu aj odchyt, kastráciu a veterinárnu prehliadku a ošetrenie 1158 ferálnych mačiek 
z intravilánu hlavného mesta, Sloboda zvierat navyše vykastrovala a vrá.la do pôvodného prostredia 
ďalších 313 ferálnych mačiek. Mesto vyčlenilo v rámci občianskeho rozpočtu  na kastračný program 
sumu 23 160 Eur. Garantom kastračného programu bola Sloboda zvierat, ktorá zabezpečovala 
refakturáciu s klinikami – partnermi tejto akcie a následne s Magistrátom hlavného mesta Bra.slavy. 

„Mestá a štát by mali pochopiť, že kastračné programy sú účinné prevenKvne nástroje regulácie počtu 
zvierat a môžu ušetriť veľa síl a peňazí. Naša spolupráca s hlavným mestom je príkladom dobrej praxe 
a verím, že inšpiruje ďalšie samosprávy. MatemaHka je jednoduchá: z 10 psov či mačiek je po roku 
100“, dodáva P. Dugovičová. 

KONIEC 

Poznámky: 

·Reprezentaovny prieskum realizovala agentúra FOCUS na vzorke 1004 respondentov 18.-25.11.2021. 
Ide o tému, pri ktorej sa nálady a postoje spoločnos. menia len pomaly. 
  
- Viac informácií o téme tu: hsps://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/8-dobrych-
dovodov-preco-oznacit-zvieratko-mikrocipom/#preo-kastrova-spoloensk-zvierat 

- Prieskum s detailnými tabuľkami nájdete tu: hsps://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-
zvierata/8-dobrych-dovodov-preco-oznacit-zvieratko-mikrocipom/ 

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