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Európska kampaň za zákaz cirkusov s divožijúcimi zvieratami v EÚ
Sloboda zvierat sa pridala k európskej kampani Stop Circus Suffering/ Zastavme utrpenie v cirkusoch,
ktorá žiada zakázať používanie divožijúcich zvierat v cirkusoch na území Európskej únie.
EÚ kampaň Stop Circus Suffering sa oficiálne začala na Svetový deň divožijúcich zvierat (3.3.) a je
odpoveďou na narastajúci dopyt európskej verejnosti po zákaze využívania divožijúcich zvierat
v zábavnom priemysle (podľa najnovšieho *prieskumu verejnej mienky to požaduje 68% Európanov).
Národné legislatívy obmedzujúce použitie všetkých/ divožijúcich druhov zvierat v cirkusoch už prijalo
23 členských štátov Únie vrátane Slovenska. Odzrkadľujú postoj verejnosti, ktorá odmieta zvieratá
v cirkusoch najmä z etických dôvodov týkajúcich sa zdravia a welfare zvierat. Mnohé krajiny, napr.
Francúzsko, Nemecko či Španielsko však nemajú žiadne vnútroštátne obmedzenia a Česko, Fínsko a
Maďarsko prijali obmedzenia iba pre niektoré druhy zvierat. V prospech zákazu hovoria aj stanoviská
odborníkov a veterinárnych autorít.
Čo hovoria výsledky prieskumu Savanta ComRes?
• 68% súhlasí, že používanie divožijúcich zvierat v cirkusoch je kruté a tieto zvieratá by sa
nemali používať na verejnú zábavu
• 62% súhlasí, že Európska únia by mala zakázať používanie všetkých divožijúcich zvierat v
cirkusoch
• 83% súhlasí, že Európska únia by mala zaručiť, že kruté používanie zvierat nebude dovolené
• 69% súhlasí, že cirkusy, ktoré stále používajú divožijúce zvieratá, sa majú zamerať na
rozvíjanie kvalitnej produkcie s ľudskými umelcami
• 20% súhlasí, že cirkusy s divožijúcimi zvieratami majú vzdelávací prínos
Najzávažnejšími odbornými argumentmi proti využívaniu divožijúcich zvierat v cirkusoch sú –
neustála preprava zvierat (10 mesiacov v roku), celoživotné držanie v stiesnenom a na podnety
chudobnom prostredí, drezúra a verejné vystupovanie. Všetky tieto faktory sú zdrojom stresu
a nepohody a majú dlhodobý negatívny dopad na fyzické, mentálne a sociálne zdravie zvierat.
Divožijúce zvieratá v zajatí predstavujú aj ohrozenie zdravia a bezpečnosti verejnosti (úteky a útoky).
Prečo je potrebný celoeurópsky zákaz?
Aj keď na Slovensku platí zákaz výcviku a verejného vystupovania veľkých šeliem, primátov, slonov,
žiráf, hrochov, nosorožcov a delfínov, zahraničné cirkusy k nám môžu s týmito zvieratami naďalej
cestovať, pretože voľný pohyb cirkusom v rámci celej Únie umožňuje legislatíva EÚ. Výsledkom je, že
zvieratá k nám stále vozia a držia ich v tesných klietkach.

Pavla Dugovičová, predsedníčka Sloboda zvierat, o.z.: „Len ak zakážeme cirkusy v celej EÚ, prestanú
zvieratá trpieť nie len drezúrou a vystúpeniami, ale i neustálymi transportmi z miesta na miesto
a životom v zajatí, ktoré znemožňuje napĺňanie tých najprirodzenejších potrieb ako pohyb, hra a
skúmanie prostredia, nadväzovanie sociálnych väzieb, či bezpečný odpočinok...“
Slovensko prijalo zákaz používania vybraných druhov zvierat na verejné vystupovanie a výcviku za
týmto účelom v roku 2018. Novelu veterinárneho zákona následne doplnila vyhláška, ktorá o.i.
obsahuje aj zoznam zakázaných druhov zvierat. Zmena legislatívy je výsledkom niekoľkoročnej
kampane Slobody zvierat, jej petície, ktorú podpísalo 54 057 občanov Slovenska a spolupráce
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na príprave právnych predpisov.
„Iba celoeurópsky zákaz môže zaručiť koniec tejto zastaranej zábavy a účinne skoncovať s fyzickým a
emocionálnym strádaním divožijúcich zvierat v cirkusoch. Európska komisia by mala brať želania
občanov EÚ vážne a využiť svoje právomoci na to, aby konečne ukončila toto zbytočné utrpenie, a
zároveň potvrdila, že EÚ je medzinárodným lídrom v oblasti welfare zvierat, “ uviedla Reineke
Hameleers, generálna riaditeľka Eurogroup for Animals.
Aktuálnu petíciu Infocircus Stop Circus Suffering môžu podpísať občania, ktorí s požiadavkou zakázať
cirkusy s divožijúcimi zvieratami v EÚ súhlasia.

KONIEC
Viac aj na stránke Stop Circus Suffering.
Poznámky: *Reprezentatívny prieskum pre Eurogroup for Animals na vzorke 7425 dospelých
realizovala spoločnosť Savanta ComRes v 7 členských krajinách (Česko, Francúzsko, Nemecko,
Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Španielsko) v čase 8.-17.2. 2021. Údaje v každej krajine boli vážené
tak, aby boli demograficky reprezentatívne podľa veku, pohlavia a regiónu. Savanta ComRes je
členom the British Polling Council a dodržiava jej pravidlá.
Kontakt: Silvia Čaňová, koordinátorka kampane, silviacano635@gmail.com, T: +421911403247
Eurogroup for Animals (EfA) zastupuje 70 organizácií na ochranu a obhajobu zvierat v 26 členských
štátoch EÚ, Švajčiarsku, Srbsku, Nórsku, Austrálii a USA. Od svojho založenia v roku 1980 sa
organizácii podarilo povzbudiť EÚ, aby prijala prísnejšie právne normy na ochranu zvierat. EfA odráža
verejnú mienku prostredníctvom združení svojich členských organizácií v celej Únii a má vedecké aj
technické odborné znalosti na poskytovanie poradenstva v otázkach welfare zvierat.
Sloboda zvierat, o.z. vznikla v roku 1992. V roku 2020 prijala SZ Bratislava a jej 23 regionálnych
útulkov spolu 6856 psov a mačiek v núdzi. Ide o zvieratá odchytené z ulíc a tiež odobraté z dôvodu
zlej starostlivosti a týrania. 4843 zvieratám našli nový domov prostredníctvom domácej / zahraničnej
adopcie. Okrem priamej záchrany zvierat sa OZ venuje vzdelávaniu verejnosti formou programov pre
MŠ, ZŠ a SŠ a kampaní. V roku 2019 Sloboda zvierat presadila zákon zakazujúci výcvik a verejné
vystupovanie divožijúcich zvierat v cirkusoch.

