
Toto je na dlhšiu debatu, ale aj tak ti o tom poviem. Počúvaj 
pozorne, aj keď viem, že ty si ten najzodpovednejší chovateľ, 

chcem, aby si to povedal aj ostatným, možno menej 
zodpovedným. Viem, že tebe uveria.

Útulky riešia dôsledky, nie príčiny problému premnožených 
zvierat. Je ich málo, ich výstavba a prevádzka sú drahé a 

problém s nechcenými prírastkami nemá konca. O eutanázii 
nechceš ani počuť, každý život treba zachrániť, za každú cenu. 

A tak sa pri živote udržané alebo zachránené psy a mačky 
kumulujú, no vhodných záujemcov o tieto zvieratá nijako
 nepribúda, skôr naopak. Počet vykonaných kastrácií je 

zanedbateľne nízky a tak dookola zachraňujeme mláďatá 
nevykastrovaných sučiek.

Keby sme za tie peniaze, ktoré roky investujeme do
 starostlivosti o tieto zvieratá, investovali do ich kastrácie a 

čipovania, zastavili by sme tento kolobeh a zabezpečili by sme 
tvoju spokojnosť aj spokojnosť zvieraťa.

A práve s tým potrebujeme tvoju pomoc.

Existujú rôzne psychologické, sociálne, ekonomické, mentálne 
a mnohé iné faktory, ktoré ovplyvňujú negatívny postoj 

chovateľa ku kastrácii svojho zvieraťa. Áno, problémom sú aj 
veľkochovy a množitelia zvierat, ale ruku na srdce –

 nekontrolované rozmnožovanie voľne pobehujúcich psov, 
prináša najvyššie počty nechcených mláďat.

Tieto sú následne vyhodené, utopené alebo inak, 
odsúdeniahodne zabíjané. Na toto existuje riešenie:

Kontrola populácie a rozmnožovania zvierat, inak povedané 
KASTRÁCIA ZVIERAŤA.



Samotný odchyt nájdeného a voľne sa pohybujúceho zvieraťa 
nemôžeme považovať za kontrolu populácie. Len týmto sa 

nepodarí dostať situáciu pod kontrolu nikdy.

Preto každému, kto odmieta kastráciu svojho zvieraťa povedz,
 že kastrovať psa alebo mačku, neznamená „robiť mu zle“.

Povedz mu, že kastrovaný pes stráži rovnako dobre, ako pes 
nekastrovaný, dokonca ešte lepšie.

Povedz mu, že pes ani sučka po kastrácii nestučnie, ak 
má dostatok pohybu.

Povedz mu, že kastrované zviera nestratí iskru ani radosť
 zo života a určite sa z toho nijaké zviera nezblázni.

Povaha psa sa totiž kastráciou nemení, kastráciou
 sa len zníži jeho pohlavný pud.

Povedz mu, že nevyhnutnosť aspoň jedného materstva u sučky
 je len mýtus, nezmysel, ktorého pôvod nikto ani len netuší.

Povedz mu, že kastrácia je menej riskantný zákrok, 
ako operácia zapálenej maternice nevykastrovanej sučky 

alebo odstraňovanie nádorov mliečnej žľazy u 
nevykastrovanej sučky či nádorového ochorenia semenníkov 

alebo zväčšenia prostaty u nekastrovaného psa.

Povedz mu, že kastrovaný pes je vo vzťahu k inému psovi 
pokojnejší, lebo už si nepotrebuje dokazovať

 pohlavnú konkurencieschopnosť.

Povedz mu, že kastrovaný pes menej značkuje.

Povedz mu, že ak sa pre kastráciu svojho psa či mačky 
rozhodne, pomôžeme mu zabezpečiť veterinára a 

dohodnúť s ním prijateľnú cenu za zákrok.

Hlavne mu však povedz, že zvieraťu musí on, ako jeho vlastník,
 zabezpečiť plnohodnotný život. Nie život psa permanentne 
uviazaného na reťazi alebo neustále zatvoreného v koterci

 či psa, ktorý nikdy neopustil svoj dvor, aby si pobehal,
 zaplával, doniesol aport, pohral sa s inými psami. 
A rovnako tak panelákový pes, ktorého ON nikdy 

nepustí z vodítka a ktorý už ani nevie, čo je to behať a skákať.

V prípade, že nám chcete pomôcť so starostlivosťou o opustené zvieratká a šírením osvety
 spojenej s touto problematikou, môžete tak urobiť na nasledovné číslo účtu:

SK25 3100 0000 0010 0002  5982

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
Ďakujeme :-)

Spýtaj sa ho, načo je to všetko dobré?
Vidíš, ako málo stačí, aby si urobil svet lepším

miestom pre život :)


