
Tlačová správa/ Bratislava, 4.10.2012   

Petíciu za zákaz cirkusov so zvieratami podpísalo 27 657 ľudí.  
4.10. sme ju odovzdali ministerstvu pôdohospodárstva. 

!  

Petícia žiadajúca zákaz používania zvierat v cirkusoch je súčasťou celoslovenskej kampane 
Cirkus bez zvierat, ktorú Sloboda zvierat realizuje od jari tohto roka. Vďaka pomoci 
dobrovoľníkov sa v uliciach slovenských miest rozdalo viac ako 35 000 infoletákov o životných 
podmienkach zvierat držaných a používaných v cirkusoch. Petíciu adresovanú ministrovi 
pôdohospodárstva podpísalo 27 657 ľudí a na Svetový deň zvierat, 4. októbra, ju Sloboda 
zvierat spolu s  verejnosťou odovzdala zástupcovi ministerstva, (gen. riaditeľ sekcie 
poľnohospodárstva, Ing. Vajs). 

Napriek tomu, že Slovensko je hosťujúcou krajinou desiatok zahraničných cirkusov so stovkami 
predstavení počas jedinej sezóny (vlastné cirkusy nemáme), nejestvuje v  našej legislatíve 
právny predpis, ktorý by upravoval držanie, chov a zaobchádzanie so zvieratami používanými 
v cirkusoch.  

Nedôstojné životné podmienky zvierat v cirkusoch, permanenté obmedzovanie ich pohybu a 
potláčanie prirodzených potrieb jednotlivých druhov, sociálna izolácia, celoročné transporty v 
nevyhovujúcich podmienkach a kruté praktiky drezúry, ktorá núti zvieratá k výkonom ďaleko 
prekračujúcim ich danosti a schopnosti, sú pre zvieratá preukázateľným zdrojom stresu 
a utrpenia a boli dôvodom obmedzenií alebo zákazu používania divožijúcich alebo všetkých 
druhov zvierat v cirkusoch vo Veľkej Británii, Nórsku, Švédsku, Poľsku, Izraeli, Chorvátsku, 
Fínsku, Dánsku, Bulharsku, v Českej republike (zákaz novonarodených primátov, vybraných 
druhov morských cicavcov, nosorožcov, hrochov a žiráf), v Bolívii, Číne a inde. Od tohto roka 
Grécko ako prvá krajina v Európe zakázalo používanie všetkých druhov zvierat na verejné 
vystúpenia, teda okrem divožijúcich aj domestikované druhy (psy, mačky, kone). 

Z týchto závažných dôvodov je súčasťou kampane petícia, ktorou žiadame o prijatie 
zodpovedajúcich legislatívnych opatrení, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie 
zvierat v cirkusoch a všetkých druhoch zábavných parkov na území Slovenskej republiky.  

Sloboda zvierat má pripravený návrh novely zákona a pokúsi sa presadiť jej zapracovanie do 
v súčasnosti platného Zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007, paragrafu 22, O ochrane 
zvierat.  

Viac informácií:  
http://www.slobodazvierat.sk/Cirkusy-so-zvieratami-Smiech-cez-slzy.276.0.html 
http://slobodazvierat.sk/fileadmin/Documents/tlacove-spravy/TS_kampan_cirkusy_bez_zvierat1.doc 

Kontakt:  Silvia Čaňová, 0911 403 247, silviacano635(at)gmail.com, 
www.slobodazvierat.sk  
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