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Dnes je medzinárodný deň pro živým transportom. Prieskum
ukázal, že 72 % Slovákov uprednostňuje obchod s mäsom pred
exportmi živých zvierat.
Dnes je medzinárodný akčný deň pro transportom živých hospodárskych zvierat. Z prieskumu, ktorý
pre Slobodu zvierat realizovala agentúra Focus vyplýva, že Slováci a Slovenky živé transporty
nepodporujú.
S výrokom „Prevážať živočíšne produkty je humánnejšie ako prevážať živé zvieratá“ rozhodne alebo
skôr súhlasilo 71,8 % percenta opýtaných. Reprezenta vny prieskum zisťoval postoje 1004
respondentov.
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Je to pre nás ďalší jasný signál, že spotrebiteľom
záleží na tom, ako žijú hospodárske zvieratá. Po zákaze živých exportov volajú občania a občianky
Únie už roky. Riešením je obchodovať so živočíšnymi produktmi a kruté a zbytočné cesty živých
zvierat naprieč Európou a za jej hranice zakázať!“
Dnes ochranárske združenia zároveň spus li pe ciu adresovanú Európskej komisii, ktorou žiadajú
zákaz exportu živých zvierat za hranice EÚ, dlhých transportov nad 8 hodín a lodných transportov.
Ročne sa v EÚ a za jej hranice exportuje niekoľko desiatok miliónov živých oviec a jahniat, kráv a
teliat, prasiat, kôz a koní. Účelom transportov je ďalší výkrm alebo usmrtenie. Súčasná EÚ legisla va
na ochranu zvierat počas prepravy umožňuje prepravovať zvieratá neobmedzene dlhý čas - ošípané
možno prepravovať bez prestávky 24 hodín, ovce a dobytok 29 hodín s hodinovou prestávkou. Na
konci týchto ciest je povinná 24-hodinová pauza po ktorej sa cyklus môže opakovať tak často, ako je
potrebné, kým zvieratá dorazia na miesto určenia. Výsledkom je, že zvieratá sú dni a týždne na
cestách alebo na mori. Prepravované môžu byť aj gravidné zvieratá do 90-percentného štádia
gravidity, takže pôrody počas transportu nie sú výnimočné. Ďalšími problémami sú dehydratácia,
prehria e, stres, vyčerpanie a úhyny. Každoročné katastrofy si vyžiadajú síce životov.
Slovensko vyváža hospodárske zvieratá najmä do členských krajín Únie. Export do tre ch krajín tvoril
minulý rok približne 16 %. V roku 2019 sme vyviezli 21 258 ks hovädzieho dobytka 47 270 ošípaných,
v r. 2020 bolo realizovaných 1 704 zásielok vývozu živých zvierat do tre ch krajín: 26 424 ks prasiat
a 9 348 hovädzieho dobytka. Cieľovými krajinami boli Egypt, Irán, Líbya, Libanon, Macedónsko, RF,
Kazachstan, Kosovo, Turecko, Uzbekistan, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko (zdroj ŠVPS SR).
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Silvia Čaňová zo SZ vysvetľuje: „Aj keď medziročný export živých zvierat zo Slovenska klesol, šlo
o pandemický rok, kedy bol cezhraničný obchod výrazne obmedzený. Práve export za hranice Únie je
však najproblema ckejší – zvieratá cestujú veľmi dlho, známe sú aj niekoľkodňové prestoje na
bulharsko-tureckých hraniciach, kedy vozidlá opúšťajú Úniu a ež brutálne stredoveké metódy

manipulácie a usmrcovania na bitúnkoch v tre ch krajinách, ktoré nerešpektujú európsku legisla vu
na ochranu zvierat počas prepravy a počas usmrcovania.“
Riešením je podpora exportu jatočných a zarodočných produktov a živočíšnych výrobkov namiesto
živých zvierat a revízia súčasných právnych predpisov, najmä Nariadenia Rady 1/2005 tak, aby lepšie
chránila zvieratá.

KONIEC
Poznámky:
- Reprezentaívny prieskum realizovala agentúra FOCUS na vzorke 1004 respondentov 18.-25.11.2021.
Ide o tému, pri ktorej sa nálady a postoje spoločnos menia len pomaly.
- Viac informácií o téme tu: h ps://slobodazvierat.sk/kampane/hospodarske-zvierata/stop-thetrucks/
Prieskum s detailnými tabuľkami nájdete tu: h ps://slobodazvierat.sk/kampane/hospodarskezvierata/stop-the-trucks/#prieskum-focus-slovci-iv-transporty-nepodporuj
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KONTAKT: Silvia Čaňová, 0911 403 247, silviacano635mail.com

