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Bratislava 

 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

1. s c h v a ľ u j e  

 

a. návrh Koncepcie čipovania psov na území mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

u k l a d á 

 

A. prednostovi 

a. zabezpečiť realizáciu bezplatného povinného čipovania na území mestskej časti  

Bratislava -Petržalka v zmysle koncepcie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

     Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu 

a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka 

musí byť nezameniteľne označený(á) transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu 

ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je 

dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú 

tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom. 

  

     Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.  

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade  

s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí 

dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – 

mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, 

prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje. 

  

     Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj 

zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť 

funkčnosť transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. 

  

     Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri 

spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý 

vykonal identifikáciu zvieraťa. 

  

     Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom  

resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.  a nie je registrované v CRSZ, 

resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti 

besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii. 

  

     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu 

pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu  

pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych 

lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.. 

  

     Záujmom mestskej časti Bratislava - Petržalka je iniciatívne podporiť registráciu psov  

tzv. transpondérom - čipom, ktorá bude povinná po 30. septembri 2013. Týmto svojim 

konaním prispeje k verejnému záujmu a podporí naplnenie zákona č. 39/2007 Z. z.  

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“)  

v súlade s platnou legislatívou Európskej únie.  

  

     Iniciatívna podpora by mohla spočívať v zavedení bezplatného čipovania  

pre majiteľov psov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Petržalka.     

  

 



 Verejný záujem a výhody tohto projektu pre Mestskú časť Bratislava - Petržalka 

spočívajú v: 

 

1. Získaní prehľadu o počte psov chovaných v mestskej časti Bratislava - Petržalka: 

Odhaduje sa, že na území mestskej časti Bratislava - Petržalka je aktuálne chovaných  

15tis. psov (konzervatívny odhad). Dané číslo však predstavuje iba konzervatívny odhad, 

podľa iných odhadov môže tento počet dosahovať až 25tis. psov. Vďaka čipovaniu, 

efektívnej kontrole a hrozbe sankcie získa mestská časť presný štruktúrovaný prehľad 

o počte psov chovaných na jej území.    

 

2. Zefektívnení výberu poplatkov – miestnych daní za psa: 

Vychádzajúc z konzervatívneho odhadu predchádzajúceho bodu má mestské časť  

Bratislava - Petržalka dvakrát viac neprihlásených psov ako prihlásených, čím prichádza  

o peniaze z daní za psa. tj. zhruba 10 tisíc sa ich po mestskej časti pohybuje bez registrácie, 

čím rozpočet Petržalky prichádza minimálne o 400tis.€, ktoré by mohli byt použité  

pre samotných majiteľov psov, mačiek a fretiek ako aj všetkých obyvateľov mestskej časti. 

 

3. Zavedení spravodlivých a vymáhateľných pravidiel pre všetkých majiteľov psov:  

Čipovaním psov získa mestská časť Bratislava - Petržalka prehľad o počte a majiteľoch 

čipovaných psov, čo jej dáva účinný nástroj pre kontrolu  platenia miestnych daní za psa. 

Ukončia sa tak rozpory medzi obyvateľmi, ktorých jedna časť za svojich domácich miláčikov 

platia a a druhá časť sa plateniu každoročne vyhýba.  

 

4. Získaní prehľadu plemien týchto zvierat 

Daný prehľad je cenný obzvlášť v prípade bojových plemien, ktoré spadajú do novej 

pripravovanej legislatívy a s tým vyplývajúca zo zákona ich budúca kontrola chovu. 

 

5. Získaní prehľadu povinných vakcinácií 

Mestská časť tiež získa prehľad povinných vakcinácií, čo predstavuje prevenciu besnoty. 

Zviera ktoré sa vyhýba vakcinácií predstavuje hrozbu pre obyvateľov a iné zvieratá ako šíriteľ 

besnoty a iných chorôb, čím majiteľ porušuje zákon.  

 

 Výhody pre majiteľov zvierat: 

 

1. Rýchle a bezproblémové nájdenie vlastníka zatúlaného psa 

 

2. Jednoznačná identifikácia zvieraťa pri jeho krádeži 

 

3. Motivácia čipovania s nulovými nákladmi 

 

 

 



Návrh pilotnej fázy čipovania psov 

na území mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

     Čipovanie psov je zo zákona povinné. Od uplynutia prechodného obdobia bude 

nesplnenie si zákonom stanovenej povinnosti postihnuteľné podľa platného zákona pokutou 

od 1 750 Eur.  

     Ambíciou a záujmom mestskej časti Bratislava - Petržalka je byť v danom procese 

proaktívnou a pripraviť podmienky pre čo najefektívnejšiu implementáciu povinného 

čipovania na jej území a maximalizovať benefity pre samotnú mestskú časť a jej obyvateľov. 

     Ako už bolo spomenuté v dôvodovej časti tohto materiálu, verejný záujem a výhody tohto 

projektu pre mestskú časť spočívajú v:  

1. Získaní prehľadu o počte psov chovaných v mestskej časti Bratislava - Petržalka 

2.  Zefektívnení výberu poplatkov – miestnych daní za psa 

3. Zavedení spravodlivých a vymáhateľných pravidiel pre všetkých majiteľov psov  

4. Získaní prehľadu plemien týchto zvierat 

5. Získaní prehľadu povinných vakcinácií 

 

     Pri formulovaní koncepcie sa vychádza z modelov, ktoré boli zavedené na komunálnej 

úrovni na Slovensku v súvislosti s povinným čipovaním. 

  

     V rámci pilotnej fázy čipovania psov na území mestskej časti Bratislava - Petržalka sa 

navrhuje: 

 

1.) Oslovenie a výber etablovaného veterinárneho pracoviska na území mestskej časti: 

 

1.1) V rámci výberového konania podpíše mestská časť Bratislava - Petržalka s víťazným 

veterinárnym pracoviskom dohodu o spolupráci, ktorá bude upravovať finančné 

podmienky samotného úkonu čipovania pre obyvateľa mestskej časti  

Bratislava - Petržalka (viď bod B) a spôsob akým mestská časť Bratislava - Petržalka 

získa od veterinárneho pracoviska zoznam zvierat začipovaných v rámci vzájomnej 

spolupráce.  

 Tieto zvieratá sú registrované v centrálnom registri spoločenských zvierat a prístup 

do tejto databázy majú len poverení súkromní veterinárni lekári a Štátna veterinárna 

a potravinová správa, takže mestské časti nemajú možnosť do tohto zoznamu 

nahliadnuť a získať informácie o registrovaných zvieratách vo svojom katastri.  

 

1.2.) Majitelia zvierat (obyvatelia Petržalky) pri zavedení čipu podpíšu súhlas o spracovaní  

osobných údajov, čo umožní tretej strane, tj. mestskej časti, získať dané údaje a použiť 

ich pri vymáhaní pohľadávok spojených s výberom miestnej dane – poplatku za psa. 

1.3.) Veterinárne pracovisko bude poskytovať samospráve raz do mesiaca zoznam čísiel, 

ktoré boli pridelené majiteľom zvierat a podľa ktorých sa vykoná kontrola. 

  

 

 

 



2.) Povinné čipovanie zdarma:  

 

2.1.) V rámci dohody o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava - Petržalka 

a veterinárnym pracoviskom sa obe strany dohodnú o bezplatnom úkone pri čipovaní 

prvých 1000 psov s tým, že cenu daného úkonu mestská časť pri splnení podmienok 

(trvalý pobyt majiteľa psa) veterinárnemu pracovisku preplatí.  

 

2.2.) Veterinárne pracovisko skontroluje údaje v občianskom preukaze vlastníka 

a poznamená si jeho údaje. Ak je majiteľ psa obyvateľom katastrálneho 

územia Bratislava - Petržalka, tak následne vykoná bezplatné čipovanie. Kontrola sa 

vykoná na základe ulice trvalého bydliska  (mestská časť dodá Veterinárnemu pracovisku 

zoznam ulíc). Pes nesmie byť prihlásený k pobytu v inej mestskej časti, resp. inom 

meste, obci. 

 

2.3.) Na konci kalendárneho mesiaca veterinárna stanica zašle zoznam čísel čipovaných 

zvierat mestskej časti.  

 

2.4.) V spolupráci s mestskou políciou pôsobiacou na území mestskej časti  

Bratislava - Petržalka a mestom Bratislava zabezpečiť nákup čítacích zariadení  

(cca. 150€/ks.) na čipy pre efektívnu kontrolu dodržiavania zákona.  

 

2.5.) Pilotná fáza bude mať dopad na rozpočet vo výške cca. 30tis.€, zároveň sa však 

očakáva navýšenie výberu miestnej dane zo psa (cca. 40tis.€).  

 

2.6.) Po vyhodnotení pilotnej fázy sa v prípade plusových finančných ukazovateľov 

plynúcich z projektu môže mestská časť Bratislava - Petržalka rozhodnúť pokračovať 

v danom projekte a rozšíriť ho na všetkých psov na území mestskej časti  

Bratislava - Petržalka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Časový harmonogram koncepcie čipovania psov  

na území mestskej časti Bratislava - Petržalka: 

 

 

 

 

 


