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Milí priatelia,
máme pred sebou rok s číslom 2015. Akí budeme? Protivní či milí, ľahostajní či pomáhajúci, krutí či milujúci?
Prajem si, aby sa počas neho vyprázdnili útulky, aby všetky zvieratá mali bezpečné
domovy a ľudia boli usmiati. Spolu sa nám aspoň niečo z toho podarí, to som si istá.
Stretneme sa? Kalendár predbežných podujatí nájdete na poslednej strane. Tešíme sa na
vás. Príďte aj so svojím psíkom.
Daniela Absolonová,
zakladateľka občianskeho združenia Pes sympaťák
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Čo si o tom myslí doktor...

Na vašom blogu www.liptak.blog.sme.sk, máte skromne napísané: MUDr. Peter
Lipták. Som všeobecný lekár pre dospelých. Obvodný lekár. Obvoďák. Všeobecný
praktik. Pechota medicíny. Pešiak. Prvýkrát som sa stretla
s lekárom, ktorý hovorí o spojitosti tela a duše ako o predpoklade zdravého života.
A preto sa mi žiada doplniť – lekár tela a duše vďaka svojmu prístupu k pacientovi.
Myslíte si, že mať doma zvieratko ovplyvňuje psychiku človeka?
Určite áno. Je to záväzok, zodpovednosť, že sa o niekoho musíte postarať, zvieratko
v domácnosti veľmi potrebuje ľudskú starostlivosť. Samozrejme, je to starosť o kŕmenie,
zabezpečenie dostatočného pohybu, ale aj postaranie sa o čistotu prostredia o sociálne
kontakty. A v neposlednom rade je to aj sprostredkovanie starostlivosti o zdravie tak, aby
zvieratká neboli zanedbané a ohrozené ochoreniami a úrazmi. Zvieratká sa vo svojej
podstate správajú ako malé deti. Oceniť treba, že vám až dvojnásobne vedia investovaný
čas a pozornosť oplatiť. Akceptujú vás ako jedného zo svojej svorky, nemajú pred vami
strach, ale rady sa k vám pritúlia, lozia a poskakujú okolo vás. Tie ich voňavé kožušky sú
veľmi príjemné.
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Máte doma zvieratko?
Máme, staráme sa už niekoľko rokov o potkany. Teraz chováme Krišpínka, Rafaela,
Aurela, Jonatánka, Alfonza , Kornéliu a Uriášku-Urinku.
Je pravda, že správanie človeka k živému tvorovi z živočíšnej ríše prezradí jeho
povahu ?
Malé zvieratko v domácnosti je vždy na starostlivosť človeka odkázané. Takže všetky
jeho potreby vie naplniť iba človek, a preto jeho spokojnosť alebo možno aj šťastie hovorí
veľa o tom, ako sa vie ten-ktorý človek zachovať k niekomu, koho život celkom od neho
závisí. Starostlivosť o tieto zvieratká si vyžaduje veľa nezištnej lásky a umožňuje dotýkať
sa základných princípov života v prírode.
To nakoniec pomáha prežiť človeku v nás aj v dnešnej zložitej dobe.
Kde vás nájdeme?
MUDr.Peter Lipták
Ambulancia všeobecného praktického lekára
Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava
Stránka ambulancie: http://www.zzz.sk/?profil=39
Blog:http://liptak.blog.sme.sk

DAR PRE MILOVNÍKOV KONÍ
PRÁCA INŠPIROVANÁ J. F. PIGNONOM – 2. ČASŤ
Pokoj
Nemôžete mať pokojného a uvoľneného koňa bez toho, aby ste boli pokojní a uvoľnení
vy sami. Kone sú ako špongia: Nasávajú energiu z okolia. Hraným pokojom, keď vo
vašom vnútri to z akéhokoľvek dôvodu vrie, nič nedosiahnete. Váš pokoj musí vychádzať
z vášho vnútra, nielen presvedčenia, že pokojní ste. „Ale veď ja som v pohode!“ bolo mi
povedané rozhodným hlasom mnohokrát na tréningoch. Telo však bolo viditeľne napäté
už pri postoji, nieto v pohybe. Snaha presvedčiť ma o opaku bola neúspešná. Už vôbec
by ste nepresvedčili koňa, ktorý má lepší barometer ako ktorýkoľvek človek, cíti energiu
a správa sa na základe nej.
Kone svojím čuchom dokážu u kamaráta identifikovať vek, zdravotný stav, náladu
a rozpoloženie, prečo by to teda nedokázali u človeka? Tu vám nepomôžu kurzy
sebaovládania a „klamania“ telom (nemyslím to v zlom). Kto chce byť silný, byť pevnou
istotou a hlavne byť dôveryhodný v očiach koňa, musí mať pokoj, istotu a silu vo svojom
vnútri. Vnútorný pokoj je vždy základom akejkoľvek práce s koňmi.
Všimnite si, že ak máte zlý, stresujúci, rozmrzený, neúspešný, smutný deň, väčšinou
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ani vaša práca s koňmi neskončí veľkým úspechom. Kôň síce nebude vašu energiu
kategorizovať tak presne, ako sme si to popísali, ale bude to pre neho jednoznačne
nepríjemná energia, na základe ktorej bude vykonávať svoju prácu. Z nešťastia, smútku
a podobných emócií môže kôň odmietnuť spolupracovať, hýbať sa, čokoľvek robiť. Akoby
ste na neho preniesli svoju depresiu, alebo zlú náladu. Ak ste viac v strese, rozhodený,
rozčúlený, tak isto môže reagovať kôň na každú vašu požiadavku. Nasaje vašu energiu,
na povely bude reagovať otrávene, bude ich plniť s protestom. Môžete sa dostať až do
konfliktov, nakoľko vy v tomto stave zrejme nebudete mať dostatok trpezlivosti a chuť na
pokojné zaobchádzanie a vaše sebaovládanie bude vystavené ťažkej skúške.
Pokiaľ si nie ste istí, že ste skutočne vo vyrovnanom stave, radšej s koňom trénovať
nechoďte. Zbytočne môžete pokaziť to, čo ste už spoločnou prácou dosiahli. Kôň bude
čakať vyrovnaného a spokojného partnera a zrazu k nemu príde neistý, nervózny,
nešťastný človek. Je jedno, čo je dôvodom vášho stavu, či problémy v práci, škole,
s partnerom. Tieto výkyvy vášho stavu vám nepomôžu udržať stabilný vzťah. Kôň vo
vzťahu k vám urobí krok dopredu a po takýchto stretoch dva späť. Nemyslite na to, že ho
musíte vziať von, lebo už dva dni ste to nemohli spraviť kvôli problémom, zlému počasiu,
alebo termínom v práci. Bude vás hnať len to, že sa vám niečo nepodarilo, teraz to musíte
napraviť a nervozita z toho, aby to tentokrát vyšlo. A práve pre tieto pocity to celé môže
dopadnúť presne naopak, ako ste zamýšľali. Radšej skúste niečo z nižšie popísaných
vecí, alebo ho jednoducho vezmite sa popásť.
Ak ste v takomto stave, skôr ako
prídete za koňom, musíte nájsť niečo,
čo vás upokojí. Či je to upratovanie
stajne, čistenie koňa, športová aktivita,
prechádzka, káva s kamarátom. Aby
ste sa upokojili, pokúste sa uplatniť
všetko, čo vás napadne, koncentrujte
sa, pokúste sa upokojiť myšlienky,
uvoľniť, myslite aj sami na seba.
Negatívny stav neprospieva ani vám.
Nasajte atmosféru niečoho pozitívneho.
Všetko je len otázkou času a motivácie.
Ak na sebe budete pracovať, čas, ktorý
budete potrebovať na upokojenie sa
a správne naladenie, bude čoraz kratší
a kratší. Ak vám to pomôže predstavte
si, ako k vám váš miláčik vo výbehu
prichádza, ako s vami ochotne
a s radosťou pracuje, ako spolu cválate
na vychádzke cez les alebo dlhú lúku.
Hľadajte akúkoľvek predstavu, ktorá
vám pomôže pozitívne sa naladiť.
Po nepodarenej práci s koňom bude
situácia ešte horšia. Vy sa budete cítiť
horšie a kôň si z podobného tréningu
odnesie len negatívne dojmy, čo môže

6

ovplyvniť nasledujúci tréning. Kone majú iný spôsob myslenia a inú pamäť ako my.
Neuvedomujú si, že spravili niečo zle, a preto ste ich potrestali. To je aj dôvod, prečo trest
nemá význam. V ich pamäti ostane len negatívna asociácia, že pri tejto aktivite sa stalo
niečo nepríjemné. Prečo
k danej situácii prišlo, sa v ich pamäti už neukladá. Ak teda neukončíte tréning v pozitívnom
okamihu, najbližšie sa vám to vráti. K tomu sa ešte neskôr dostaneme.
Myslíte si, že ste pri práci s koňom pokojní a uvoľnení? Skúste si spraviť tento test: Ľahnite
si a uvoľnite sa. Uvedomte si stav, ktorý pokladáte za uvoľnenie. Potom zatvorte oči
a začnite zhlboka dýchať (dýchanie cez bránicu, nielen cez pľúca). Pri každom výdychu
sa pokúšajte viac a viac uvoľniť. Môžete sa zamerať postupne na jednotlivé časti tela. Po
niekoľkých minútach znova zhodnoťte svoj stav. Nie ste uvoľnení omnoho viac, ako ste
boli na začiatku?
Žiarica

Prečo si spraviť kurz prvej pomoci?
Kurzy prvej pomoci ponúkame majiteľom psov, ktorým nie je ľahostajný život
ich štvornohých miláčikov. Kedykoľvek sa môžete dostať do situácie, keď bude
ohrozený život vášho zvieraťa alebo zvieraťa niekoho, kto je vám veľmi blízky. Len
včasná pomoc môže odvrátiť smutný koniec.
Na našom kurze sa naučíte všetko potrebné na poskytnutie základného aj rozšíreného
ošetrenia, ktoré pomôže zachrániť život vášho miláčika a ušetrí vám stovky eur za
ošetrenie.
Čo konkrétne ponúkame:
- ako poskytnúť prvú pomoc psom
- zásady bezpečnej manipulácie
- vyšetrenie životných funkcií
- zvládnutie resuscitácie
- správnu komunikáciu s lekárom
- základné ošetrenie
Pokiaľ vás ponuka osloví,
kontaktujte nás na: www.dogstar.sk
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Pomoc pre tisícky zvierat
Celoslovenské centrum Slobody zvierat prijalo vlani do bratislavského útulku na Poliankach
2 786 zvierat. Ďalšie stovky našli útočisko v regionálnych strediskách. Viac ako 2 500
psov a mačiek sa vrátilo späť k svojim pôvodným majiteľom, alebo si ich adoptovali noví
chovatelia.
Čipom, vďaka ktorým je možné ľahko identifikovať tuláka či stratené zvieratko, označila
Sloboda 1 900 zvierat. Kastráciu na zastavenie nežiaduceho premnožovania sa psov
a mačiek absolvovalo v útulku 1 120 jedincov.
Inšpektori v priebehu roka 2014 preverili 1 571 hlásení o týraní. Až 1 132 z tohto bolo
opodstatnených a zvieratám bola poskytnutá pomoc.
„Postavili sme geriatriu pre dôstojný život našich psích seniorov – päť veľkých výbehov.
A do všetkých dvanástich pribudlo 25 nových zateplených búd,“ vyhlásila predsedníčka
Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Ako uviedla, to všetko sa podarilo aj vďaka podpore
sympatizantov.
(ak)

Ako zamestnať svojho psíka
Tanec so psom
Nápad prepojiť prácu s hudbou sa zrodil koncom osemdesiatych rokov v Kanade
a Anglicku. Heelwork- to –music chôdza pri nohe podľa hudby, tam rýchlo našla mnoho
stúpencov. Postupne sa táto myšlienka rozvíjala ďalej, až sa do života uviedol dogdancing.
Ideálny psovod pre tanec so psom má cit pre rytmus, nejaké skúsenosti s tanečným
pohybom a prácou so psom. Ideálny pes sa pri predvádzaní cvikov nenechá rušiť,
reaguje na povely a jednotlivé cviky predvádza ochotne a s nadšením. Tu platí, že psovod
aj pes by sa mali pohybovať v tempe hudby a nerobiť v cvikoch chyby. Psy nesmú byť
v nehybnej pozícii dlhšie ako 10 sekúnd počítané od prvého tónu skladby. Zakázané sú
pohyby, ktoré by mohli viesť k zraneniu psa. Prvky v dogdancingu: otočky, cúvanie, slalom
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medzi nohami, rukami psovoda, prestupovanie na mieste, chôdza bokom, plazenie, twist,
flip, podávanie labiek, kotúľanie, preskoky cez telo, nohy, ruky psovoda, ľahnutie na bok,
tanec na diaľku, chôdza pri nohe, panáčkovanie ...
Súťaže sa môžu zúčastniť iba psy, ktoré sú vo veku minimálne 12 mesiacov
v deň konania súťaže.
Flyball
Je kynologický šport určený pre všetky temperamentné plemená. Na preteku súťažia dve
štvorčlenné družstvá na dvoch rovnakých flyballových dráhach. Obe dráhy sa skladajú
zo štyroch skokových prekážok a flyballového boxu, ktorý vystreľuje loptičku. Na povel
psovoda, ktorý počas celého behu zostáva na štartovacej línii, vybehne pes na dráhu,
prekoná prekážky, vybehne na dosku
boxu, čím spustí jeho mechaniku,
chytí vystrelenú loptičku a aportuje
ju cez prekážky späť k psovodovi.
V okamihu, keď prvý pes z družstva
prejde cieľovou čiarou, vybieha ďalší
pes. Zvíťazí družstvo, ktoré má ako
prvé v cieli všetkých štyroch psov aj
loptičky. Flyball je šport vhodný pre
každé psie plemeno či krížence. Ide
tu viacmenej o zábavu. Pes nemusí
mať žiadne veľké predpoklady pre
poslušnosť. Oproti agility má výhodu,
že pre psovoda nie je tak náročný,
takže sa mu môže venovať aj fyzicky
menej disponovaní psovodi.
Dogtrekking
Je extrémny kynologický vytrvalostný šport, pri ktorom sú prekonávané mimoriadne
vzdialenosti v časovom limite. Dogtrekking vznikol ako doplnok masherských tréningov
v letnom období. Psovod je so psom pri dogtrekkingu spojený buď postrojom a vodítkom
pripnutým k bedrovému pásu alebo psovod vedie psa iba na vodítku (či striedanie
obidvoch variant). V žiadnom prípade nie je možné ísť so psom na voľno (ani krátkodobo).
Dogtrekkingové akcie sa obvykle konajú na 100 a viac kilometrov. Za najkratší dogtrekking
môžeme rešpektovať podnik na 80 km. Účastníci sú pri dogtrekkingu odkázaní sami na
seba a pred započatím podniku podpisujú prehlásenie, ktorým potvrdzujú, že vstupujú
do akcie výhradne na vlastné nebezpečie a že sú si vedomí vlastnej zodpovednosti za
seba a svojho psa. Dogtrekking je teda kynologickým outdoorovým športom, ktorý vedie
účastníkov k samostanému rozvoju fyzických a mentálnych schopností. Rozvíja súhru
a vzájomné pochopenie človeka a psa. Dogtrekking je otvorený ľubovoľným plemenám
psov i krížencov. Podmienkou je, že pes musí absolvovať trať.
Z knihy: Výkon a výcvik psov II.diel
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PREČO ZVIERA NEMÔŽE BYŤ
SUBJEKTOM práva
Právny vzťah má tri prvky. Sú to subjekty právneho vzťahu, predmet právneho vzťahu
a obsah právneho vzťahu.
Právne vzťahy, resp. právne pomery ako druh spoločenských vzťahov sú
upravené právnymi normami. Účastníci – subjekty v nich vystupujú ako nositelia práv
a povinností, ktoré stanovujú právne normy upravujúce ten-ktorý právny pomer (obsah
právneho vzťahu).
Subjektom práva sú osoby vo fyzickom slova zmysle, ale aj právnické
osoby, ktoré môžu byť nositeľmi práv a povinností, čo znamená, že majú právnu spôsobilosť,
resp. právnu subjektivitu. Subjektmi slovenského práva môžu byť: organizácie, obchodné
spoločnosti, jednotlivci, štátne orgány, štát.
Právo pozná nasledovný rozsah právnej subjektivity:
- spôsobilosť na práva a povinnosti,
- spôsobilosť na právne konanie,
- spôsobilosť na protiprávne (deliktuálne) konanie.
Jednotlivci občania – fyzické osoby, ako subjekty práva, vystupujú predovšetkým
v občianskych, pracovných, rodinných, trestných a iných vzťahoch. U fyzických osôb
je subjektivita ako spôsobilosť na práva a povinnosti daná predovšetkým stanovením
vekových hraníc, diferencovane podľa povahy konkrétneho právneho vzťahu. Napríklad,
subjektom občiansko-právneho vzťahu sa stáva už nasciturus (dieťa počaté), za
predpokladu, že sa narodí živé. Aj nemluvňa môže byť vlastníkom domu, i keď ešte
nemá spôsobilosť na právne konanie, t.j. nemá spôsobilosť vlastným konaním zakladať,
meniť, či rušiť právne vzťahy (robí tak v jeho mene zákonný zástupca, alebo súdom
stanovený opatrovník). Plnú spôsobilosť na právne konanie nadobúda duševne zdravý
občan dovŕšením 18. roku fyzického veku, teda plnoletosťou (tiež uzavretím manželstva
po 16. roku fyzického veku). Spôsobilosť na právne konanie môže byť obmedzená, či
odňatá rozhodnutím súdu z dôvodu duševnej choroby trvalého charakteru, pre nadmerné
požívanie alkoholu, či omamných prostriedkov. Spôsobilosť k trestnej zodpovednosti
(spôsobilosť spáchať trestný čin) viaže trestné právo k vekovej hranici 14 rokov.
Oprávnenia a právne povinnosti, teda obsah, predstavujú druhý prvok právneho vzťahu.
Práva a povinnosti účastníkov sú na sebe recipročne závislé. Právu (oprávneniu) jedného
subjektu korešponduje povinnosť druhého subjektu. Právnou povinnosťou sa rozumie
nutnosť povinného správania sa subjektu, vyplývajúca z konkrétneho právneho vzťahu.
Povinné správanie predpísané subjektu právneho vzťahu môže mať charakter povinnosti
niečo dať (dare), niečo konať (facere), niečo nekonať, či zadržať sa nejakého konania
(nonfacere), či niečo strpieť (pati).
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Tretím prvkom právneho vzťahu je objekt (predmet) právneho vzťahu. Oprávnenia (práva)
a právne povinnosti vyplývajúce pre subjekty (účastníkov) právneho vzťahu sa týkajú
vždy nejakého predmetu, pre ktorý účastníci právneho vzťahu doň vstúpili. Predmetom
– objektom právnych vzťahov sú veci (predmet priamy, alebo ľudská činnosť - správanie
sa (poskytnutie služby), či výsledky tvorivej duševnej činnosti a napokon hodnoty
nemajetkovej povahy (hodnoty ľudskej osobnosti – život, zdravie, česť, dôstojnosť
človeka, osobná sloboda a podobne).
Občiansky zákonník veci nedefinuje. Občiansky zákonník z roku 1950 v § 23
charakterizoval vec v právnom zmysle ako ovládateľný hmotný predmet a prírodnú silu,
ktoré slúžia ľudskej potrebe. Súdna prax sa s takto vymedzeným pojmom veci stotožnila.
Veci možno deliť na veci hnuteľné a nehnuteľné. Občiansky zákonník charakterizuje len
nehnuteľnosti, za ktoré považuje pozemky a stavby spojené pevným základom so zemou.
Teda,a contrario, čo nie je nehnuteľnosťou, je vec hnuteľná. Veci možno deliť na deliteľné
a nedeliteľné, na veci určené individuálne (špecificky) a druhovo (genericky), a podobne
(porovnaj vec, ako je napr. krmivo a zviera). Že zviera je vec hnuteľná, vyplýva zo znenia
§ 127 Občianskeho zákonníka, z ktorého rezultuje povinnosť vlastníka veci zdržať sa
konania, ktorým by výkonom svojho vlastníckeho práva rušil výkon práva iných subjektov
(napr. nesmie nechať vnikať zvieratá na cudzí pozemok).
V slovenskom právnom poriadku absentuje úprava definície zvieraťa ako živého tvora,
ako je to napr. v Českej republike, kde platí samostatný zákon na ochranu zvierat proti
týraniu (v Slovenskej republike je úprava ochrany zvierat súčasťou Zákona o veterinárnej
starostlivosti). V Českej republike v zákone č. 246/1992 Sb. v znení neskorších predpisov
je preambula, v ktorej je uvedené: „zvieratá sú rovnako ako človek živými tvormi,
schopnými na rôznom stupni pociťovať bolesť a utrpenie a zasluhujú si preto pozornosť,
starostlivosť a ochranu zo strany človeka”. Ani takáto dikcia však neznamená, že zviera
prestáva byť vecou, a môže byť subjektom právneho vzťahu. Nemá právnu subjektivitu,
aj keď je živým tvorom. Zviera teda aj v budúcnosti môže byť „len” predmetom právneho
vzťahu, môže byť predané, darované, dané do úschovy, môže byť predmetom dedenia
a podobne. Zviera nemožno splnomocniť, aby svojho vlastníka zastupovalo na základe
plnomocenstva, zviera nemôže byť dedičom majetku po poručiteľovi, ktorý bol jeho
vlastníkom (mnohí milovníci zvierat sa mylne nazdávajú, že v iných krajinách to možné
je). Nedávny prípad z Talianska nepresne popísali médiá, keď uviedli, že údajne psík
zdedil nemalý majetok po smrti jeho majiteľky. Správne malo byť uvedené, že za života
poručiteľky vznikol subjekt – právnická osoba, ktorá zdedila majetok poručiteľky, a ktorej
povinnosťou je starať sa o spomínaného psíka. Diskusie na podobné témy skĺzavajú
z roviny právnej do roviny filozofickej.
V zákone o veterinárnej starostlivosti sú obsiahnuté ustanovenia, z ktorých vyplýva, že
zvieratá, podobne ako zárodočné produkty a živočíšne produkty, môžu byť predmetom
obchodu, pričom podliehajú veterinárnej kontrole. Pri obchode s ľuďmi by išlo o spáchanie
trestného činu (§ 179 Trestného zákona – obchodovanie s ľuďmi). Že zviera je považované
za vec, vyplýva napr. aj z Colného zákonníka, tiež z § 130 Trestného zákona.
Človek nemôže byť predmetom právneho vzťahu, na rozdiel od zvieraťa, nikto ho nemôže
vlastniť. Vlastník veci je totiž v medziach zákona vec (a teda aj zviera) oprávnený držať,
užívať a požívať jeho plody, a nakladať s ním. Právo držby (iuspossidendi) patrí medzi
základné práva vlastníka, aj keď držiteľom veci môže byť aj iná osoba ako vlastník.
Právo užívať vec, požívať jej plody a úžitky (iusutendi et fruendi) je právo, ktorým vlastník
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realizuje úžitkovú hodnotu veci. Prisvojuje si úžitkové vlastnosti veci, má právo
u plodonosných vecí prisvojovať si napr. ovocie zo stromu, narodené mláďatá zvierat. Toto
právo nie je bezmedzné. Vlastníctvo nemožno zneužiť na úkor práv iných subjektov, alebo
v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonmi (vlastník nesmie týrať zviera, aj
keď je v jeho vlastníctve). Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie,
prírodu, životné prostredie nad mieru, ustanovenú zákonom (čl. 20, ods. 3 Ústavy SR,
a čl. 11, ods. 3 Listiny základných práv slobôd).
Právo nakladať s vlastnou vecou (iusdisponendi) znamená, že vec vo vlastníctve môže
jej vlastník scudziť (predať, darovať, zameniť, založiť ju, prenajať, požičať ju, zriadiť o nej
závet). Zo všetkého vyššie uvedeného sú jasné rozdiely medzi živými tvormi, ktorými sú
človek a ostatné živočíšne stavovce (subhumánne druhy).

V princípe novú kvalitu v právnom prostredí zvierat by nepriniesla ani právna úprava
podobná v návrhu českého Občianskeho zákonníka, kde v § 423 je uvedené: „Živé zviera
nie je vec. Ustanovenia o veciach sa na zviera použijú primerane len v rozsahu, v ktorom
neodporujú jeho povahe živého tvora, ani ustanoveniam zvláštnych zákonov, vydaných
na ochranu zvierat”.
Pri dodržiavaní dnes platnej a účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike, zvláštnosti
veci, ktorou je zviera, sú zohľadnené.
Z hľadiska de legeferenda(z hľadiska budúcich možných právnych úprav) za vhodné
považujeme presnejšie a úplnejšie upraviť vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
vlastnícke vzťahy ku zvieratám, vrátane s tým súvisiacu zodpovednosť, pričom je potrebné
rešpektovať skutočnosť, že existujú zvieratá v starostlivosti ľudí, a zvieratá vyskytujúce sa
vo svojom biotope – vo voľnej prírode. Záverom možno povedať, že zviera vždy zostane
„len” možným predmetom právneho vzťahu, nemožno ho považovať za potenciálny
subjekt právneho vzťahu. Právna úprava však musí zohľadňovať skutočnosť, že zviera je
tvor schopný vnímať bolesť, utrpenie, čím sa líši od iných vecí.
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Prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.
Doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
Autori príspevku podporujú myšlienku prijatia právnej úpravy ochrany zvierat pred týraním
na úrovni samostatného zákona. Nahradila by sa tak právna úprava, ktorá živočíšne
stavovce chráni len jedným ustanovením v zákone o veterinárnej starostlivosti. Podporujú
všetkých, ktorí volajú po dôslednej aplikácii trestného zákona, t. j. prísnejšom uplatňovaní
trestnoprávnej zodpovednosti za porušenie §§ 378 a 378a osobitnej časti trestného
zákona.

PEČIEME KEKSÍKY pre psíkov S TULKOM
Potrebujeme:
• 1 PL masla
• 1 PL celozrnnej múky
• 2 vajíčka
• celozrnné ovsené vločky
• 2 PL nadrobno posekanej vňate
Postup:
Spolu zmiešame múku, maslo a vajíčka. Primiešame bylinky a nakoniec pridáme vločky
(musí vzniknúť rovnomerné cesto). Vytvarujeme guľky, ktoré jemne pritlačíme
a poukladáme na plech, na ktorom je papier na pečenie. Dáme piecť na 15 minút pri
180°C. Po 15-tich minútach keksíky otočíme a pečieme, kým nie sú suché.
Tulko praje dobrú chuť!
www.tulko.sk
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Kde môžete nájsť tento magazín?
> ODBERNÉ MIESTA:
VETERINÁRNE KLINIKY, AMBULANCIE
Bratislava:
- Veterinárna klinika Bully Pet, Odborárske nám.4, 811 07, Bratislava 1
- Veterinárna klinika Vrakuňa, Hradská 58, 821 07, Bratislava 214
- Veterinárna ambulancia DN-VET s.r.o., Istrijská 17, 841 07, Bratislava 49
- Veterinárna ambulancia BHVet, Koľajná 27, 831 06 Bratislava 35
- Veterinárna poliklinika MVDr.Milan Švihran, Semenárska 36, 851 10,
Bratislava -Jarovce
- VetPoint spol.s.r.o., Veterinárna nemocnica, Gessayová 3, 851 03, Bratislava 5
- Veterinárna ambulancia Veterinka, Dulovo nám. 14, 821 08, Bratislava
Bratislavský:
- Veterinárna klinika Mavet s pohotovostnou službou, M.R.Štefánika 36, 901 01,
´ Malacky
- Carpathia vet, veterinárna ambulancia, Moyzesova 18, 902 01, Pezinok
- Carpathia vet, veterinárna ambulancia ,Štefánikova 22, 900 01, Modra
Banskobystrický kraj:
- Veterinárna klinika BanByVet, Rudlovská cesta 67, 974 11, Banská Bystrica
- Veterinárna klinika Kerri, Hviezdoslavova 18/A, 905 01, Senica
- Veterinárna ošetrovňa Sliač, admin. areál bývalého RD Sliač, 962 31, Sliač
Košický kraj:
- Veterinárna klinika PRO-VET, Juhoslovanská 2, 040 13, Košice
Nitriansky kraj:
- Veterinárna ambulancia, Nám. Šoltésovej 10, 934 01, Levice
- Pet Clinic – veterinárna klinika, Nábrežie mládeže č. 45,949 01, Nitra
- Felikana, veterinárna ambulancia, Odborárska 1, 915 01, Nové Mesto
nad Váhom
Prešovský kraj:
- PLUTOVET,s.r.o. veterinárna ambulancia, Jána Pavla II.,7, 080 01, Prešov
- Veterinárna klinika TatryVet, Uherova 4, 058 01, Poprad
Trnavský kraj:
- Veterinárna klinika plus, Bratislavská 45, 917 02, Trnava
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ŠKOLY
Bratislava:
- Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bullova 2, 844 20, Bratislava –
Dúbravka
- Stredná odborná škola, ul. SNP 30, 900 28, Ivanka pri Dunaji
- Detské opatrovateľské centrum Zelená hviezdička, Mierová 103/A, 821 05,
Bratislava
Nitriansky:
- Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12, Nitra
PSIE SALÓNY
Bratislava:
- Psí salón, Jungmannova 14, 851 01, Bratislava – Petržalka 5
Bratislavský kraj:
- Salón pre psov jerry α jessy, Dunajská 18, 931 01, Šamorín
CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Bratislava:
- PetStore u Noxa, Záporožská 6, 851 01, Bratislava – Petržalka 5
- RTW chovateľské potreby, Moyzesova 6, 811 05, Bratislava 1
- SUPER ZOO, Passage Astoria, Podchod na Hodžovom námestí, Bratislava
- SUPER ZOO, HM Tesco, Panónska cesta 9, Bratislava
- SUPER ZOO, OC Rača, Púchovská ulica 10, Bratislava
- Amazon Pet Shop, OC Aupark, Einsteinova 18, Bratislava
- Amazon Pet Shop, OC Avion, Ivánska cesta 16, Bratislava
- Amazon Pet Shop, OC Danubia, Panónska cesta 16, Bratislava
- SUPER ZOO, NC CENTRAL, Metodova 6, 82108, Bratislava
- Chovateľské potreby Adelina, Nám. rodiny, 841 06, Záhorská Bystrica
Trnavský kraj:
- SUPER ZOO, HM Tesco, Nikoly Teslu 6711/25, Piešťany
- MOFLY akvaristika, exotika, chovateľské potreby, Hlavná 28, 929 01,
Dunajská Streda:
- MOFLY akvaristika, exotika, chovateľské potreby, Vámbéryho nám. 4, 929 01,
Dunajská Streda
- MOFLY akvaristika, exotika, chovateľské potreby, Tesco - galéria, 929 01,
Dunajská Streda
Nitriansky kraj:
- Amazon Pet Shop, HM Tesco Galéria, Bratislavská 5, Nitra
- SUPER ZOO, OC LEVICE, Turecký rad 11, Levice
Trenčiansky kraj:
- SUPER ZOO, OC Laugaricio, Belá 7271, Trenčín
- SUPER ZOO, OC Prievidza, Hornonitrianska cesta III. 1282/3, Prievidza
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Žilinský kraj:
- SUPER ZOO, HM Tesco, Turiec 1, Martin
- SUPER ZOO, OC Aupark Žilina, Veľká okružná 59A, Žilina
Prešovský kraj:
- SUPER ZOO, OC Prešov, Arm. Gen. Svobodu 21, Prešov
- SUPER ZOO, OC Bardejov, Duklianska ulica 3821, Bardejov
Košický kraj:
- SUPER ZOO, HM Tesco, Trolejbusová 1, Košice
- SUPER ZOO, OC Cassovia, Pri Prachárni 4, Košice
KNÍHKUPECTVÁ
Bratislava:
- Aupark Shopping Center, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Einsteinova 18,
Bratislava 851 01
- Kníhkupectvo PANTA RHEI, Vysoká 2, Bratislava 811 06
- Avion Shopping Park, Ivánska cesta 18, Bratislava 821 04
- Shopping Palece, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Cesta na Senec 2/A, Bratislava
821 01
- OC Galeria, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Lamačská cesta 1C, Bratislava,
841 04
- Nákupná galéria Centrál, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Metodova 6, Bratislava
821 08
- Eurovea Galleria, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Pribinova 8, Bratislava, 811 09
- Polus City Center, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Vajnorská 100, Bratislava,
831 03
Bratislavský kraj:
- Kníhkupectvo PANTA RHEI, Gazdovský rad 1998, Šamorín ,931 01
Trnavský kraj:
- ZOC MAX, Kníhkupectvo Malý Princ, F.Urbánka 11, Trnava, 917 01
- Kníhkupectvo PANTA RHEI, Jesenského 2, 929 01, Dunajská Streda
- Aupark, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Nitrianska ulica 7555/18, Piešťany, 921 01
- Arkadia Shopping Park, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Veterná 40/A, Trnava,
917 01
Nitriansky kraj:
- Galéria Mlyny, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Štefánikova trieda 61, Nitra, 949 01
- ZOC MAX, Kníhkupectvo Malý Princ, Chrenovská 1661/30, Nitra, 949 01
- Aquario Shopping Center, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Nitrianska cesta 111A,
Nové Zámky, 940 01
- Kníhkupectvo PANTA RHEI, Palatínova 37, Komárno, 945 01
Trenčiansky kraj:
- Nákupné centrum Laugaricio, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Belá 7271, Trenčín
911 04
- Korzo SC, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Nábrežná ul. 1913/5A, Prievidza, 971 01
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Banskobystrický kraj:
- Europa SC, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Na Troskách 25, Banská Bystrica,
974 01
- Europa SC, Kníhkupectvo PANTA RHEI, nám.SNP 9690/63 Zvolen, 960 01
Žilinský kraj:
- Aupark, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Veľká okružná 59A, Žilina, 010 01
- OC Dubeň, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Vysokoškolákov 52, Žilina, 010 08
- Tulip Center, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Pltníky 2, Martin, 036 01
- Stop Shop Shopping Center, ul.1. mája 41, Liptovský Mikuláš, 031 01
Prešovský kraj:
- ZOC MAX, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Vihorlatská 2/A, Prešov, 080 01
- ZOC MAX, Kníhkupectvo Malý princ, Dlhé hony 1, Poprad, 058 01
Košický kraj:
- OC Optima, Kníhkupectvo PANTA RHEI, Moldavská cesta 32, Košice, 040 11
- Aupark Kníhkupectvo PANTA RHEI, nám. Osloboditeľov 1, Košice, 040 01
- Kníhkupectvo PANTA RHEI, Hlavná 72, Košice, 040 01
- OC Zemplin, Kníhkupectvo PANTA RHEI, A.Sládkoviča 5, Michalovce,
071 01
			
INÉ
Bratislava:
- Slovensky poľovnícky zväz - odbor poľovníckej kynológie, Štefánikova 10,
811 05, Bratislava 1
- inSPORTline s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava
- reštaurácia u Škóta, Beckovská 42, Bratislava
- Loft real, Poľná 1, Bratislava
Trnavský kraj:
- DETAIL - Exkluzívna dámska móda, Hypernova - pasáž, Dunajská Streda
- Súkr. zubná ambulancia MUDr. Lelkes Ladislav, Zdrav. stredisko, Gabčíkovo
ČR:
- Rudolf Desenský, Zlátenka 2, 39501, Pacov
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Predbežný KALENDÁR víkendových akcií PSA SYMPAŤÁKA
na rok 2015 v Bratislave - vstup so psom povolený.
MAREC
29.3. – seminár ako myslí tvoj pes s lektorom Rudolfom Desenským (ČR)

JÚN
27.6. – seminár ako myslí tvoj pes s lektorom Rudolfom Desenským (ČR)

AUGUST
8.8. – seminár ako myslí tvoj pes s lektorom Rudolfom Desenským (ČR)

SEPTEMBER
11.-13.9. /piatok, sobota, nedeľa/ - kurz BMT- Bodová myofasciálna technika pre
psov 1.stupeň s lektorom Rudolfom Desenským ČR)

NOVEMBER
7.11. – seminár ako myslí tvoj pes s lektorom Rudolfom Desenským (ČR)
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Tešíme sa na vás :)

VÁŠ PARTNER PRE TLAČ OD ROKU 1996

POTLAČ POŠTOVÝCH OBÁLOK
PLNOFAREBNE Z TROCH STRÁN
NA SPADÁVKU
Tlačiaren R.L.S., spol. s r.o.,
Luhačovická 12
821 04 Bratislava
e-mail: rls @ tlaciaren-rls.sk
www.tlaciaren-rls.sk

ofset & digital

• GRAFICKÁ PRÍPRAVA
• OFSETOVÁ A DIGITÁLNA TLAČ

vizitky, poštové obálky, hlavičkové papiere,
samoprepisové tlačivá, brožúry, letáky,
obaly, knihy, prospekty, oznámenia,
papierové samolepky, časopisy, atď....

• KNIHÁRSKE SPRACOVANIE

(lepenie, rezanie, skladanie, šitá väzba, v1...)

mobil: 0905 659 528
tel/fax: +421 2 43423752

MASÁŽE

tel./sms: 0907 25 29 23

• klasická
• športová
• reflexná masáž chodidiel
• bankovanie
• lávové kamene
• lymfatická
• reflexná masáž chrbtice
• moxovanie
• škoricový anti-celulitídny

zábal

19

Relax 2000
Sartorisova 19
(RD pri hoteli Nivy)
821 08 Bratislava - Ružinov
www.masazerelax.sk
www.relax2000.sk
e-mail: maserkavierka@gmail.com

