Sprísnenie chovu psov sa opäť odkladá
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Snaha o sprísnenie chovu psov začína pripomínať začarovaný kruh. Každý, kto chcel túto otázku
riešiť, pohorel. Nevyšiel ani posledný pokus troch poslancov Smeru, a to napriek tomu, že ho v
auguste schválila vláda a mal ísť na rokovanie parlamentu. Predkladatelia ho napokon sami stiahli.
Záchrana zvierat musí počkať.
Ich návrh pritom pôsobil prijateľnejšie ako novela zákona, ktorú predtým predložilo ministerstvo
pôdohospodárstva. Na rozdiel od nej poslanci totiž upustili od vytvorenia zoznamu tzv. bojových
plemien psov, čo bolo predmetom sporov pri predošlej úprave.
Zasypaný pripomienkami
"Z rokovania sme ho stiahli, pretože k nemu bolo veľmi veľa pripomienok," vysvetlil neúspech
iniciatívy jeden z predkladateľov zákona Vladimír Jánoš (Smer). Ako zdôvodnil, chceli sa vyhnúť
situácii, keď by k ich novele zákona poslanci podali ďalších 20 až 30 pozmeňujúcich návrhov.
"Za týchto okolností sme do toho nechceli ísť. Treba priznať, že sme cítili aj silný lobing zo strany
chovateľov," doplnil Jánoš. Priznal, že sa pri tvorbe svojho materiálu inšpirovali zákonmi, aké sa ujali v
cudzine, napríklad v Rakúsku.
Podľa Jánoša je síce v spoločnosti tlak na to, aby sa zaviedli sprísnené pravidlá pre chov psov,
ktoré predstavujú riziko, no na druhej strane sa tieto zmeny veľmi ťažko presadzujú.
"Myslím si však, že chovatelia niektorých psov by mali absolvovať kynologický výcvik, aby ich
zvládli. Je totiž obrovský rozdiel, či máte doma malého "yorkšíra" alebo argentínsku dogu, pitbula či
ovčiaka. Ide tu o ochranu života a zdravia," objasnil poslanec.
Ako dodal, svojho zámeru sa napriek neúspechu nevzdali a plánujú predložiť nový, vylepšený
návrh. Rozhodne však nepôjdu cestou vyčleňovania "bojových" plemien psov.
Školenie a pokuty
Vladimír Jánoš, Magda Košútová a Tibor Lebocký vo svojom poslaneckom návrhu vychádzali z
toho, aby sa sprísnilo len držanie "nebezpečných" psov, teda tých, ktoré už v minulosti napadli človeka
alebo iné zviera (spoločenské či hospodárske).
Držitelia týchto psov by boli povinní absolvovať kynologické školenie, načo by získali doklad o
odbornej spôsobilosti - dôkaz, že svojho psa vedia bez problémov ovládať. Zároveň by ich viedli v
databáze na webstránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a ich evidenciu by si robili aj obce.
Návrh sprísňoval i podmienky chovu a vodenia nebezpečných psov. Stanovoval tiež, že držiteľ psa,
ktorý napadne človeka alebo iné zviera, sa tejto osobe musí preukázať dokladom totožnosti. Pokuty
za priestupky v tejto oblasti mali siahať až do výšky 2 000 či 5 000 eur. Vo výnimočných prípadoch
malo byť možné nariadiť kastráciu psa, jeho odobratie vlastníkovi či dokonca utratenie.
Vďaka dôrazu na špeciálny kynologický výcvik pre držiteľov nebezpečných psov sa tento návrh
podobal právnym normám, ktoré sa už osvedčili v zahraničí, napríklad v rakúskej Viedni. Tam už
zavedenie tzv. psieho vodiaceho preukazu - "hundeführscheinu" pomohlo znížiť počet pohryznutí
psami o bezmála 60 percent.
Ako päťdesiatnici v škole?
Zatiaľ čo predošlý návrh z dielne ministerstva pôdohospodárstva, ktoré chcelo spísať zoznam
"bojových" plemien psov - tých raz bolo až 33, neskôr už len 14 - kritizovali tak chovatelia psov a
ochranári, ako aj kynológovia, poslanecký návrh až takú nevôľu z ich strany nevyvolal.
"Nebolo by to zlé riešenie," zhodnotil kynológ Ján Pöthe. Ako však upozornil, problém by mohol
nastať, keby sa mal špeciálnemu kynologickému výcviku podrobiť pes starší ako päť či šesť rokov.
Absolvovať špeciálny kurz s takým zvieraťom by podľa neho bolo nesmierne ťažké.
"Keď takého psa päť-šesť rokov nikto necvičil, potom by mal nejaký konflikt a musel by ísť na
kynologický kurz, bolo by veľmi namáhavé niečo ho naučiť. Za tri mesiace by to asi ani nezvládol.
Taká príprava by mohla trvať aj rok, kým by zložil skúšku. Je to podobné, ako keby ste do školy poslali
50-ročného človeka," porovnal kynológ.
Zodpovednosť je na majiteľovi
Pöthe by sa prihováral skôr za to, aby sa pri podobnom nariadení bral ohľad na vek psa. Do dvoch
rokov podľa neho nie je problém, aby sa u psov so sklonmi k agresivite dosiahla náprava. Správanie
takých zvierat sa dá ešte podchytiť a odbúrať z neho nevhodné návyky. S pribúdajúcim vekom je to
čoraz ťažšie.
Čo však potom so staršími psami, ktoré napadnú človeka? Pöthe také konanie pokladá za zlyhanie

ľudí - pre zanedbanú výchovu psa, za čo nesie zodpovednosť majiteľ. "Je to ako pri aute. Ak niekoho
zrazí, môže za to majiteľ. Aj trestnoprávna zodpovednosť za psa je na jeho vlastníkovi," pripomenul
kynológ.
Najväčší pozor by si podľa neho mali dávať držitelia psov. Mali by si vyberať psy, ktoré zvládnu.
"Je to ako s autami. Tiež nechodia s traktormi alebo autobusmi na nákupy, keď im na to stačí osobné
auto. Na traktor alebo nákladné auto treba špeciálny vodičák. Špeciálny výcvik by teda mali
absolvovať aj majitelia niektorých psov, ktoré majú ostrejšie správanie," uzavrel Pöthe.
Návrhy na sprísnenie chovu psov
v minulosti sa o vyčlenenie agresívnych psích plemien viackrát neúspešne pokúšal bývalý
poslanec SDKÚ Tomáš Galbavý, pred ním aj Vladimír Bajan
novelu o sprísnenom držaní psov pripravovalo v rokoch 2012 - 2013 i ministerstvo
pôdohospodárstva po tom, čo došlo k viacerým smrteľným prípadom útokov psov na ľudí
najväčšie spory vyvolal zoznam tzv. bojových plemien psov, ktorých držanie sa malo obmedziť, ich
počet sa v priebehu prípravy zákona menil, najprv ich bolo 13, istý čas až 33, nakoniec sa ustálil na 14
plemenách
odporcovia zákona argumentovali tým, že na zozname 14 psov nie je napríklad nemecký ovčiak,
hoci štatisticky pripadá práve naň najviac útokov na ľudí; podobné zoznamy nebezpečných plemien
navyše zaviedli aj vo viacerých krajinách v zahraničí a v niektorých nemali nijaký efekt
novelu z dielne ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka schválila vláda a v marci 2013 sa v
parlamente dostala do druhého čítania, potom ju šéf rezortu stiahol
v novembri minulého roka vyrukovali s novým návrhom traja poslanci Smeru, v lete tohto roku ho
odobrila vláda, nakoniec ho predkladatelia sami stiahli z rokovania
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