Zákon č 326/2005 Z.z. o lesoch:
§ 63
Priestupky
(1) Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí
ten, kto na lesných pozemkoch
f) voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych
a služobných49) pri výkone povinností alebo iné domáce
zvieratá
(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno
uložiť pokutu do 5 000 Sk.
Čiže ak máte pusteného psíka v lese na voľno, dopúšťate sa priestupku a hrozí vám za to
pokuta. V téme sa písalo hlavne o tom či poľovníci majú právo zastreliť psa v lese. Právo na to
majú, ale tiež musia dodržiavať určité podmienky:
Poľovnícky zákon č. 23/1962
§5
Právo poľovníctva možno vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré okresný národný
výbor uznal za poľovný revír, zverník alebo samostatnú bažantnicu.

§ 21
(1) Poľovnícka stráž je oprávnená najmä:
a) zadržať na zistenie totožnosti osobu, ktorú pristihne pri neoprávnenom výkone práva
poľovníctva alebo pri čine týmto zákonom zakázanom, alebo osobu, ktorú pristihne v
revíri s poľovníckou výzbrojou, prípadne so strelnou zbraňou, ak nejde o osobu
oprávnenú podľa osobitných predpisov nosiť zbraň i na poľovných pozemkoch. V
takýchto prípadoch je najmä oprávnená odobrať pristihnutým osobám zbrane, poľovné a
chytacie nástroje, chytenú alebo ulovenú zver, prípadne i poľovného psa a fretku,
vykázať ich z poľovného revíru, a ak sú neznáme, odovzdať ich orgánu verejnej
bezpečnosti. pristihnuté osoby sú povinné poslúchnuť. Odobraté zbrane a nástroje
odovzdá poľovnícka stráž bez meškania orgánu verejnej bezpečnosti;
b) usmrcovať v poľovnom revíre psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho a vo vzdialenosti
väčšej ako 200 m od najbližšieho trvale obývaného domu hľadajú alebo prenasledujú
zver alebo sa k nej plazia. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na psy ovčiarske, ak sa
nevzdialia od stáda viacej ako 200 m, a na psy poľovné, slepecké, zdravotnícke, vojenské
a služobné, pokiaľ ako také sa dajú rozoznať a pokiaľ sa pri výkone služby alebo pri
výcviku vzdialia z vplyvu svojho vedúceho len prechodne;
c) usmrcovať mačky potulujúce sa v poľovnom revíre vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od
najbližšie trvale obývaného domu alebo pokiaľ ich vo vzdialenosti kratšej ako 200 m
pristihne pri pytliačení;

d) poľovať v poľovnom revíre na škodnú zver [§ 19 ods.1 písm. b)] a hubiť zvieratá škodlivé
poľovníctvu (pytliačiace psy, mačky a v bažantniciach ježky).
(2) Oprávnenia podľa odseku 1 písm. b) až d) patrí aj členom poľovníckych združení a užívateľ
poľovného revíru ich môže preniesť aj na poľovného hosťa.
(3) Vlastníkom psov a mačiek je zakázané nechať ich voľne behať v poľovnom revíre. V
prípade ich usmrtenia môže vlastník požadovať náhradu škody len vtedy, ak dokáže, že k ich
usmrteniu nedošlo za okolností uvedených v odseku 1 písm. b) až d).

Čo sa týka národných parkov, rezervácii a pod. Tu sa dostáva na scénu daľší zákon:
Zákon o ochrane prírody 543/2002 Z.z.
§15
Slovensko sa deli na 5 stupňov ochrany:
(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany,
je zakázané
k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie
úloh podľa osobitných predpisov59) (služobný pes)
a poľovného psa.
-Odporúčame pri návšteve chránených území dôkladne si preštudovať návštevný poriadok,
ktorý by ste aj tak mali ovládať ked idete do chráneného územia
Zákon č. 282/2002
§5
1. Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a. voľný pohyb psa zakázaný,
b. vstup so psom zakázaný.

2. Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

