Tlačová správa/ 15. december 2011

Za prijatie zákona o ochrane zvierat odoslali ľudia
poslancom a politikom už viac ako stotisíc mailov...
15. decembra pokrstila Sloboda zvierat charitatívny kalendár na rok 2012. Jeho tvárami je 13
osobností slovenského verejného života, ktoré sa rozhodli podporiť kampaň Som za. Výťažok
z predaja poputuje na záchranu zvierat a podporu útulkov.
Kampaňou SOM ZA zákon na ochranu zvierat oslovuje od septembra Sloboda zvierat
spolu so známymi osobnosťami (Eňa Vacvalová, Martin Poliačik, Marián Greksa, Tatiana
Rosová, Soňa Valentová, Katarína Hasprová, Janko Kroner, Zuzana Porubjaková, , Alexandra
Novotná, Miro Šmajda...) verejnosť, aby si pre zvieratá pýtala moderný zákon, ktorý
bude zvieratá chrániť. Slovensku totiž Zákon na ochranu zvierat stále chýba. Platný
Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/ 2007 negarantuje zvieratám napĺňanie mnohých
základných životných potrieb a Slovensko tak v ochrane zvierat významne zaostáva za
ostatnými európskymi krajinami.
Do kampane sa ľudia môžu zapojiť prostredníctvom online petície a hotový list
s požiadavkami do zákona posielať politikom a poslancom priamo z www.slobodazvierat.sk.
Do 15 . decembra 2011 dostali poslanci a politici od ľudí viac ako 100 tisíc mailov!
Každým odoslaním mailu sa list dostane do schránky ministra pôdohospodárstva,
predsedníčky vlády, predsedu parlamentu, predsedníčky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie a 30 náhodne vybraným poslancom NR SR.

Petičný list:
Vyzývame
• Prijať samostatný zákon na ochranu zvierat, ktorý definuje zviera ako „cítiacu
bytosť“ v súlade s platnými Európskymi dohovormi. Okrem spoločenských zvierat musí zákon
definovať (jednoznačne a podrobne) ochranu hospodárskych, divožijúcich, exotických,
kožušinových a pokusných zvierat v rukách fyzických aj právnických osôb a jasne stanoviť
prísne postihy za jeho nedodržiavanie. Ďalej má jasne špecifikovať týranie a príslušné tresty,
pričom táto časť nemá byť súčasťou len trestného zákona, ale priamo aj zákona na ochranu
zvierat.
Ďalej žiadame:
• úplný zákaz: transportov živých jatočných mláďat, celoročného držania psov na
reťaziach, cirkusov so živými zvieratami, kožušinových fariem na území SR a klonovania
zvierat na potraviny
• prijať prísnu legislatívu v oblasti spoločenských zvierat: prevádzkovania chovných
staníc, držania a chovu spoločenských zvierat, podmienok poskytovania odchytových
služieb zabehnutých zvierat a ich ustajnenia, dovozu, registrácie a chovu exotických
zvierat.
• prijať modernú legislatívu pre chov hospodárskych zvierat, osobitnú pozornosť venovať
zabezpečeniu vysokého štandardu dobrých životných podmienok (welfare) zvierat, transportom
živých zvierat (Skrátenie transportov živých jatočných zvierat na max. 8 hodín),
humánnej porážke, ako aj sprísneniu kontrol zo strany poverených štátnych orgánov a ich
lepšej súčinnosti s orgánmi samospráv, polície a ochranárskych organizácií, a zavedeniu
záchranných staníc pre hospodárske zvieratá odobraté z dôvodov zlej starostlivosti či týrania.

Oficiálnu výzvu s rovnakým požiadavkami zaslala predstaviteľom parlamentu a vlády aj
Sloboda zvierat. Tu sú odpovede poslancov a politikov.
Silvia Čaňová zo Slobody zvierat, hovorí: „V odpovediach politikov nám chýbajú konkrétne
prísľuby a až na predsedníčku vlády, aj dostatočný záujem zaoberať sa problémom a hľadať
riešenie. Zdá sa nám, že politici a poslanci sľubujú zvieratám trochu málo. Naša kampaň sa
začala ešte pred pádom vlády, budeme v nej ale pokračovať. Rozhodli sme sa, že nové voľby
využijeme v prospech zvierat a vypýtame si od politikov prísľub. Oslovíme oficiálnym listom
lídrov všetkých politických strán, ktoré sa zúčastnia parlamentných volieb s otázkou:
Zaradíte do svojho volebného programu prijatie zákona o ochrane zvierat? Zaradíte do
zákona naše požiadavky? Odpovede zverejníme na stránkach Slobody zvierat.“
------------------------------------------------------------

Prečo je potrebný zákon na ochranu zvierat?

Platná legislatíva veľmi nedostatočne špecifikuje podmienky chovu väčšiny zvierat, čím dáva
priestor pre zlé zaobchádzanie s nimi a hrubé nerešpektovanie ich potrieb a životnej pohody.
Okrem iného výslovne nezakazuje mnohé nehumánne formy usmrcovania, nezakazuje šarhov
ani celoročné držanie psov na reťaziach, neupravuje podmienky množiteľských chovných
staníc, neupravuje dostatočne starostlivosť o hospodárske zvieratá, absolútne nekontroluje
chov exotických zvierat v súkromných rukách... Súčasná legislatíva navyše ignoruje
medzinárodný dohovor Rady Európy o ochrane spoločenských zvierat, ktorý okrem
iného zvieraťu priznáva status „cítiaca bytosť“, a charakterizuje zviera ako „vec“.
Článok 13, Zmluvy o fungovaní EÚ hovorí: „Pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v
oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a
technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty maximálny
ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a
správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov,
kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva.“ (Zmluva o fungovaní EÚ je jednou zo
zakladajúcich zmlúv Európskej únie, SR ako jej členská krajina je ňou plne viazaná a ako
právne záväzný akt EÚ má prednosť pred zákonmi SR.)
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