
Milión občanov žiada Európsku komisiu o zákaz používania voľne 
žijúcich zvierat v cirkusoch. 

 
  

Brusel, 14. októbra 2021 

PeAciu s viac ako 1 miliónom podpisov občanov a občianok Únie, ktorí žiadajú koniec utrpenia 
v cirkusoch odovzdali v stredu organizátori zástupkyniam Európskeho parlamentu, europoslankyniam 
Elonore Evi a Anji Hazekamp, ktorá ich teraz predloží Európskej komisii. 

PeGciu iniciovala organizácia InfoCircos ešte v roku 2018 po tom, ako sa pri dopravnej nehode 
cirkusového prívesu na španielskej diaľnici zranili štyri cirkusové slonice a jedna uhynula. Na jar tohto 
roka bola peGcia začlenená do kampane Eurogroup for Animals, Stop Circus Suffering a pridalo sa 
k nej 81 organizácií na ochranu zvierat v EÚ, vrátane Slobody zvierat. Viac ako milión podpisov 
občanov Únie potvrdzuje to, na čo dlhodobo upozorňujú prieskumy verejnej mienky a vedecké 
stanoviská a to, že: voľne žijúce druhy zvierat sú v cirkusoch odsúdené na celoživotné psychické, 
sociálne a fyzické utrpenie a že pre tento krutý druh zábavy už v Európe nie je miesto. 

Reineke Hameleers, generálna riaditeľka Eurogroup for Animals: „Prehovoril milión občanov a teraz 
musíme verejnú mobilizáciu premeniť na poli\ckú angažovanosť a záväzok. Iba celoeurópsky zákaz 
môže zaručiť koniec tejto zastaranej zábavy a priniesť komplexné a efekGvne riešenie, ktoré navždy 
ukončí utrpenia divožijúcich zvierat v cirkusoch.“  
  
Viaceré členské štáty stále nemajú žiadne alebo len čiastočné obmedzenia používania divožijúcich 
zvierat v cirkusoch. Spoločná legislaGva navyše umožňuje cirkusom so zvieratami voľný pohyb medzi 
členskými štátmi.  

http://www.infocircos.org/
https://www.eurogroupforanimals.org/campaigns/stop-circus-suffering
https://comresglobal.com/polls/eurogroup-for-animals-wild-animals-in-circuses-mar-2021/
https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-08/E4A-Circus_Report-09-08-2021.pdf
https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-08/E4A-Circus_Report-09-08-2021.pdf


Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Aj keď naša organizácia dosiahla v roku 2018 na 
Slovensku zákaz výcviku a verejného vystupovania väčšiny druhov divožijúcich zvierat, zahraničné 
cirkusy sem zvieratá môžu naďalej voziť a držať ich v nevhodnom ustajnení. To predstavuje nie len 
zhoršenie zdravia a welfare zvierat, ale i vážne riziká pre zdravie a bezpečnosť verejnos\; následky 
útekov/útokov \grov či slonov sú zdokumentované, rátajú sa na desiatky a obeťami nie sú len 
ošetrovatelia a cvičitelia, ale i diváci a široká verejnosť. Národnými zákazmi sme cirkusom len zužovali 
manévrovací priestor, skutočnú ochranu zvierat a verejnos\ dosiahneme iba celoeurópskym zákazom.
“ Viac v správe: Wild Animals in EU Circuses : Problems, Risks and Solu\ons.  

"Havária cirkusového prívesu na španielskej diaľnici v roku 2018 bola poslednou kvapkou. Verejné 
pobúrenie, ktoré nasledovalo po tomto incidente, vyús\lo do našej peGcie a jasného odmietnu\a 
voľne žijúcich zvierat v cirkusoch! Dnes oslavujeme milión signatárov, ktorí chcú pomôcť všetkým 
divožijúcim zvieratám žijúcim mizerné životy v cirkusoch nepoznajúc nič iné. Je načase, aby Európska 
komisia vypočula hlas občanov EÚ,“ dodala Marta Merchan v mene koalície InfoCircos. 

„Ako zvolená zástupkyňa mám za úlohu zabezpečiť, aby sa táto mimoriadna verejná mobilizácia 
občanov EÚ pro\ divožijúcim zvieratám v cirkusoch premietla do poli\ckého života. Európska komisia 
je zodpovedná za načúvanie občanom a ukončenie tejto zastaranej a neprijateľnej praxe.“, uviedla 
europoslankyňa Eleonora Evi (Zelení/ESA). 

„Verejnosť využívanie voľnežijúcich zvierat na zábavu už dávno nepodporuje, milión podpisov v 
kampani Stop Circus Suffering je ďalším dôkazom. Spolu s ďalšími poslancami EP urobím všetko pre 
to, aby sme dosiahli celoeurópsky zákaz. Je načase ukázať budúcim generáciám, že zvieratá si zaslúžia 
náš rešpekt a ochranu a nemali by trpieť v cirkusoch, “ doplnila poslankyňa EP Anja Hazekamp (GUE/
NGL). 

KONIEC 
  
Poznámky 
Kampaň EU Stop Circus Suffering  
Správa Wild Animals in EU Circuses : Problems, Risks and Solu\ons  
Podrobné výsledky rezentaGvneho prieskumu  
Kampaň SZ Cirkus bez zvierat 

Kontakt 
Silvia Čaňová, koordinátorka kampaní, kampane.sz@gmail.com, www.slobodazvierat.sk  

Eurogroup for Animals zastupuje 81 organizácií na ochranu zvierat v 24 členských štátoch EÚ, 
Spojenom Kráľovstve, Švajčiarsku, Srbsku, Nórsku, Austrálii a USA. Od svojho založenia v roku 1980 
stála niekoľkých právnych noriem EÚ na ochranu zvierat. Prostredníctvom svojich členov odzrkadľuje 
verejnú mienku a disponuje vedeckým aj technickým zázemím na poskytovanie uznávaného 
poradenstva v otázkach týkajúcich sa ochrany zvierat. 

OZ Sloboda zvierat. vznikla v roku 1992 s cieľom pomáhať zvieratám a zlepšovať legislaGvu na ich 
ochranu. V roku 2020 prijala SZ Bra\slava a jej 23 regionálnych útulkov 6856 psov a mačiek v núdzi, z 
toho 4843 zvieratám našli nový domov prostredníctvom domácej /zahraničnej adopcie. Okrem 
priamej záchrany zvierat sa OZ venuje vzdelávaniu verejnos\ formou programov pre MŠ, ZŠ a SŠ a 
kampaní. V roku 2018 Sloboda zvierat presadila na Slovensku zákon zakazujúci výcvik a verejné 
vystupovanie divožijúcich zvierat (Lex Cirkusy) a v roku 2021 zákon zakazujúci držanie psov na reťazi.

https://slobodazvierat.sk/kampane/divozijuce-zvierata/cirkusy-bez-zvierat/?_kx=
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