
Slovensko sa zapojilo do celoeurópskej iniciatívy proti smernici Európskeho 
parlamentu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely - 
STOP VIVISEKCII 

Iniciatíva STOP VIVISEKCII (vivisekcia =  chirurgický zákrok či dlhodobejší experiment na zvierati 
zaživa a bez umŕtvenia), vznikla po protestoch európskych občanov proti schváleniu SMERNICE 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na 
vedecké účely.  

Občania v nej vyzývajú Európsku komisiu, aby kontroverznú smernicu zrušila a predložila nový návrh 
obsahujúci zákaz pokusov na zvieratách pri biomedicínskych a  toxikologických výskumoch. Naopak – 
zamerať by sa v nej mala na využitie nových metód a technológií reflektujúcich špecifickosť ľudského 
organizmu.  

Online petícia prebieha na webovej stránke www.stopvivisection.eu.  

Záštitu nad vyzbieraním 9750 podpisov zo Slovenska prevzala Sloboda zvierat, ktorá oboznamovanie 
slovenskej verejnosti s  problémom vivisekcie spustí 15. júna 2013 počas STOP VIVISECTION DAY, 
ktorý sa bude konať vo všetkých krajinách EÚ.  

Osobne budú pracovníci Slobody zvierat o  vivisekcii hovoriť s  verejnosťou 6. júla 2013 počas 
akcie ''Privítajte leto v útulku Slobody zvierat'', ktorá sa bude konať priamo v areáli útulku. V tento 
deň bude možné podpisovať petíciu aj v papierovej forme.  

Smernica 2010/63/EÚ totiž neobmedzila týranie zvierat pri pokusoch, pričom politiky Európskej únie 
musia brať do úvahy potreby a ochranu zvierat ako cítiacich bytostí. Článok 13 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie 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.“ 

 Podľa iniciátorov celoeurópskej petície STOP VIVESEKCII musí byť ochrana týchto práv uznaná ako 
priorita Európskej únie a zabezpečená jednotným právnym rámcom na európskej úrovni. Bolesť a 
utrpenie bezbranných bytostí pri krutých pokusoch, medzi ktoré vivisekcia nepochybne patrí, musia 
byť jednoznačne označené za neprijateľné pre prax. 

Pokusy na zvieratách podľa viacerých odborníkov predstavujú vážne nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie, keďže testovanie na zvieratách v čase rozvinutých technológií nemá žiadne prediktívne 
hodnoty pre človeka a bráni rozvoju nových metód v biomedicínskom výskume.  

Vedci poukazujú na nedostatok vedeckej relevantnosti pri použití "zvieracích modelov" v  súvislosti s 
posudzovaním ľudských zdravotných problémov. Naopak, pokusy podľa nich možno považovať za:  
- nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie; 
- brzdu pre vývoj nových metód v oblasti biomedicínskeho výskumu, na základe najnovších 
vedeckých poznatkov; 
- prekážku pri hľadaní a vytváraní omnoho spoľahlivejších, dôkladnejších, lacnejších a rýchlejších 
reakcií dosiahnutých novými technológiami koncipovanými špeciálne pre človeka.  

Petícia prebieha do 1. novembra 2013, zo Slovenska je potrebných 9750 platných podpisov. 
Podmienkou pre podpísanie petície je vek nad 18 rokov.   

Adriano Varrica z  Európskeho parlamentu ocenil aktivitu slovenských občanov pri ovplyvňovaní 
európskych zákonov, keďže vo veľmi krátkom čase sa pod petíciou objavilo už 12% potrebných hlasov 
zo Slovenska.   

V prípade otázok kontaktujte: 

http://www.stopvivisection.eu/


- za Slobodu zvierat Selmu de Donnovú: kampane@slobodazvierat.sk (tel.: 0911446024) 
- za odbornú obec Ústav experimentálnej onkológie SAV (napr. Evu Horváthovú, Darinu 

Slameňovú – odborníčky na in vitro testy) 

S vďakou za informovanie o aktivite STOP VIVISECTION koordinátorka pre SR  
Martina Karlíková
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