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Zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat začne platiť 1. novembra! 

 

1.11. 2019 začne na Slovensku platiť zákaz výcviku a verejného vystupovania vybraných druhov 
zvierat.  

Zatiaľ čo zákaz je súčasťou novely veterinárneho zákona už od minulého roka, až teraz začne platiť aj 
vyhláška, ktorá obsahuje viaceré podrobnosti, napr. zoznam zvierat, ktoré bude zakázané používať 
a zákon bude konečne vykonateľný. 

Sloboda zvierat spolupracovala s ministerstvom pôdohospodárstva na príprave zákona aj vyhlášky.  

§ 22 ods. 4 písm. c) Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, uvádza: „Ďalej sa zakazuje 
použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným 
ministerstvom na verejné vystúpenie a na jeho výcvik na účely verejného vystúpenia .“  

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo 
výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia , definuje 
verejné vystupovanie ako jednorazové alebo opakované predvádzanie zvieraťa verejnosti a 
jednorazové / opakované predvádzanie činnosti so zvieraťom, a na účely výcviku a verejného 
vystupovania zakazuje používať tieto druhy: zástupcovia radu Šelmy (Carnivora) okrem psa, mačky 
a fretky, zástupcovia radu Primáty (Primates), zástupcovia čeľadí slonovité (Elephantidae), 
delfínovité (Delphinidae), hrochovité (Hippopotamidae), žirafovité (Giraffidae) a nosorožcovité 
(Rhinocerotidae)  

Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Máme radosť, že naše sedem rokov trvajúce úsilie 
sa pretavilo do legislatívy, ktorá bude lepšie chrániť zvieratá. Slovensko sa tak pridáva 
k civilizovanému svetu, v ktorom krutosť a utrpenie pre zábavu nemajú miesto. Zásluhu na tomto 
úspechu majú aj tisíce dobrovoľníkov a aktivistov, ktorí organizovali protesty po celom Slovensku 
a tiež signatári našej petície za zákaz zvierat v cirkusoch - podpísalo ju 54 057 občanov SR.“ 



Od 1. novembra bude teda výcvik a verejné vystupovanie (teda nie len v cirkusoch), levov, tigrov, 
medveďov a ďalších šeliem, primátov, slonov, žiráf, hrochov, nosorožcov a delfínov už na našom 
území nelegálne a v prípade porušenia zákazu hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur. 

Kontrolu nad dodržiavaním týchto ustanovení, ako aj kontrolu zdravia a dobrých životných 
podmienok zvierat, vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR, prostredníctvom 
veterinárnym inšpektorov a verejnosť môže podnety posielať priamo na ŠVPS SR.  

Povolené ostali výcvik a vystupovanie ostatných zvierat, v prípade cirkusov sa to dotkne najmä  väčšiny 
divožijúcich kopytníkov ako sú zebry či ťavy a tiež napr. koní. Vyhláška definuje podmienky ich drezúry 
a verejného vystupovania a zakazuje napr. dopovanie zvierat, používanie ohňa, hladovanie alebo 
obmedzovanie kŕmenia zvieraťa či pomôcky využívajúce elektrický impulz (v cirkusoch často používané 
elektrické bodce). 

Slovensko nemá vlastné cirkusy so zvieratami, všetky cirkusy so zvieratami k nám prichádzajú zo 
zahraničia (najmä z Českej republiky a Maďarska) a aj potom, ako u nás zákaz výcviku a vystupovania 
bude platiť, cirkusy so zvieratami budú na Slovensko smieť naďalej cestovať, pretože voľný pohyb im 
umožňuje spoločná EÚ legislatíva.  

Silvia Čaňová, koordinátorka kampane: „Zatiaľ cirkusom len zužujeme pole pôsobenia, našim cieľom 
je však úplne odstrániť utrpenie zvierat v cirkusoch, ktoré spôsobujú celoživotné stiesnené na 
podnety chudobné ustajnenie, neustále cestovanie a drezúra. Preto spolupracujeme na dosiahnutí 
celoeurópskeho zákazu cirkusov s divožijúcimi zvieratami. Dostatočne dlhé prechodné obdobie 
takéhoto zákona by malo zabezpečiť, že zvieratá, ktoré v cirkusoch už sú, sa podarí umiestniť do 
záchranných staníc, kde dôstojne dožijú. Do prírody sa už vrátiť nemôžu.“ 

Zákazy a obmedzenia najmä divožijúcich druhov v cirkusoch už platia v 18 členských štátoch Únie, 
napríklad Grécku, Chorvátsku, Holandsku, Belgicku, Fínsku, Škótsku, Taliansku či Rakúsku. 
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