Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
ako iste viete, Slovensko už pred niekoľkými rokmi uznalo, že zvieratá sú cí ace tvory a zaviazali sme
sa pri formulovaní a realizovaní svojich poli k brať maximálny ohľad na požiadavky ich blaha
(Občiansky zákonník, Lisabonská zmluva).
Je pre nás preto ťažko akceptovateľné, že problém utrpenia psov na reťaziach ostáva v našej krajine
neriešený a za súčasného právneho stavu aj neriešiteľný.
Zákon o veterinárnej starostlivos a Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat ukladajú majiteľom
psov povinnosť denného púšťania psa z reťaze. Aj majitelia, ktorí svoje zvieratá vôbec nepúšťajú,
kontrole tvrdia, že tak robia a nie je v možnos ach štátnych orgánov dokázať porušovanie zákona
a zjednať nápravu.
Výsledkom sú síce slovenských psov, ktoré strávia celý svoj život na reťazi a v zmysle platnej
legisla vy nie je možné zabezpečiť im účinnú ochranu zdravia a pohody.
Držanie na reťazi má nega vne dopady na zdravie a pohodu psov:
• obmedzuje voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene,
potrave a vode) a možnosť úniku pred ohrozením;
• nega vne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé
poškodenie zdravia (svalová atro a, poškodenie kĺbov, degenera vne 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 čas tela) a/
alebo agresívne správanie a ohrozenie zdravia a bezpečnos obyvateľstva.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
podporte v druhom čítaní na júnovej schôdzi parlamentu návrh skupiny poslancov, a hlasujte za to,
ABY DRŽANIE PSOV NA REŤAZI BOLO ZAKÁZANÉ.
Len zmena zákona umožní predchádzať utrpeniu spôsobenému reťazami a zabezpečí psom na
Slovensku ochranu, aká im prináleží.
Pe cia za zákaz držania psov na reťazi získala takmer 97- síc podpisov a podľa reprezenta vneho
prieskumu agentúry Focus si zákaz držania psov na reťazi praje 61,8% občanov Slovenska.
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S pozdravom,

