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Kŕmenie alebo prikrmovanie zvierat na verejnosti 

Zákaz prikrmovania alebo kŕmenia mačiek alebo všeobecne zvierat na verejnosti možno 
v demokratickom štáte zakázať len na základe právneho predpisu alebo na základe rozhodnutia 
štátneho orgánu. 

V Slovenskej republike neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by zakazoval prikrmovanie 
alebo kŕmenie zvierat na verejnosti. 

Zároveň v Slovenskej republike nebolo vydané ani žiadne rozhodnutie štátneho orgánu, 
ktoré by zakazovalo prikrmovanie alebo kŕmenie zvierat na verejnosti. 

Vzhľadom na túto skutočnosť možno povedať, že neexistuje žiadny právny dôvod na to, aby 
mohlo byť zakázané prikrmovanie alebo kŕmenie zvierat na verejnosti. 

Obce a/alebo mestá sa však v mnohých prípadoch snažia zakázať prikrmovanie alebo kŕmenie 
zvierat na verejnosti vydaním všeobecne záväzného nariadenia, ktorým zakážu na území obce 
a/alebo mesta kŕmenie voľne žijúcich holubov, labutí a túlavých zvierat bez rozdielu v 
priestoroch vytvárajúcich súkromné prostredie, ako aj na verejných priestranstvách. 

K takémuto zákazu je potrebné povedať, že takýto zákaz vydaný v podobe všeobecne 
záväzného nariadenia obce a/alebo mesta je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. 

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (II. ÚS 19/97), cit.: „Ústavný súd už 
vyslovil právny názor, podľa ktorého: „Ústava aj na verejných priestranstvách jednotlivcovi 
priznáva ochranu pred nadmerným alebo neprimeraným zasahovaním do jeho života.“ (II. ÚS 
94/95). Kŕmenie voľne žijúcich holubov, labutí a túlavých zvierat sa nariadením zakazuje bez 
rozdielu, v priestoroch vytvárajúcich súkromné prostredie, ako aj na verejných priestranstvách. V 
oboch typoch priestorov ide o zásah do práva na súkromie zaručené podľa čl. 19 ods. 2 ústavy. 
Týmto ustanovením sa nezaručí absolútna ochrana súkromného a rodinného života, ale 
priznáva sa len ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. 
Ústava teda umožňuje také zásahy do súkromného a rodinného života, ktoré sú oprávnené. 
Určenie takýchto zásahov musí byť v súlade s ústavou, predovšetkým s čl. 13. Pre konanie o 
návrhu je rozhodujúce ustanovenie čl. 13 ods. 2, podľa ktorého sa umožňuje len zákonom 
ustanovené obmedzenie základného práva alebo slobody. Všeobecne záväzné nariadenie obce 
nemá povahu prameňa práva, ktorým v súlade s ústavou možno ustanoviť oprávnené zásahy do 
súkromného a rodinného života. Nariadenie nie je v súlade s čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 2 ústavy.“ 

S ohľadom na citovaný úsek rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky je akékoľvek 
všeobecne záväzné nariadenie obce a/alebo mesta, ktorým sa zakazuje prikrmovanie alebo 
kŕmenie zvierat na verejnosti v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. 
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V prípade, ak by došlo k zákazu fyzickej osobe, že nemôže prikrmovať alebo kŕmiť 
zvieratá na verejnosti, tak je potrebné v skratke argumentovať nasledovne: 

1. neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by to zakazoval 
2. neexistuje žiadne rozhodnutie štátneho orgánu, ktoré by to zakazovalo 
3. pokiaľ existuje všeobecne záväzné nariadenie obce a/alebo mesta, ktoré to 

zakazuje, tak takéto všeobecne záväzné nariadenie obce a/alebo mesta je 
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky 

Dôležitá poznámka na záver: 

Prikrmovanie alebo kŕmenie zvierat na verejnosti je možné len za splnenia jednej veľmi dôležitej 
podmienky, a to podmienky, že týmto konaním (prikrmovaním alebo kŕmením na verejnosti) 
nemôže byť porušená iná právna povinnosť (napríklad: že dochádza k znečisťovaniu verejného 
priestranstva; že kŕmenie môže ohroziť život alebo zdravie, atď.). Pokiaľ by napríklad 
dochádzalo kŕmením alebo prikrmovaním zvierat na verejnosti k znečisteniu verejného 
priestranstva, potom by takéto prikrmovanie alebo kŕmenie mohlo byť zakázané!
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