
Overovanie dodržiavania zákazu drezúry zvierat (cirkusy) 

Dňa 01.11.2019 začala platiť nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky č. 350/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití 

zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a 

zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia (ďalej len „Vyhláška“). 

Vyhláška definuje, čo je verejné vystúpenie a výcvik na verejné vystúpenie (ďalej len 

„drezúra“) a špecifikuje zvieratá, ktoré nemôžu byť použité na drezúru. Štátna veterinárna 

a potravinová správa z tejto príležitosti upozorňuje na fakt, že nie je zakázané vystavovať 

zvieratá verejnosti, čo bol kameň úrazu aj pri riešení cirkusov, ktoré vstupujú na územie 

Slovenskej republiky. Ak sa na území SR nachádza putovná výstava zvierat, ešte nezanemená, 

že musí ísť zákonite aj o drezúru zvierat. Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 

2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi 

členskými štátmi (ďalej len „Nariadenie“) definuje podmienky na premiestňovanie cirkusov 

medzi členskými krajinami EÚ. V súlade s týmto Nariadením je možné, aby cirkus vstúpil aj na 

územie SR. Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ kontrolujú každý 

cirkus, ktorý príde na územie SR. Inšpektori overujú dodržiavanie požiadaviek Nariadenia, ale 

aj ostatnej legislatívy platnej v SR, teda zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v platnom znení a Vyhlášky. 

V mesiacoch august a september 2020 vykonali inšpektori Regionálnych veterinárnych 

a potravinách správ úradné veterinárne kontroly v cirkuse Gärtner a v cirkuse Aleš, ktoré sa 

nachádzali na území SR: 

Cirkus Gärtner navštívil obce spadajúce pod Regionálnu veterinárnu a potravinovú 

správu (ďalej len „RVPS) Dunajská Streda. Mimovládne organizácie upozornili RVPS Dunajská 

Streda, že sa cirkus nachádza v Šamoríne. Dňa 28.08.2020 vykonali inšpektori RVPS Dunajská 

Streda úradnú veterinárnu kontrolu zameranú na dodržiavanie Vyhlášky. Pri výkone úradnej 

veterinárnej kontroly bolo zistené, že zvieratá sa nepoužívajú na drezúru. Cirkus pôsobí ako 

putovné zariadenie, ktoré drží a chová zvieratá sa účelom ich vystavovania verejnosti. 

Vystavovanie zvierat verejnosti je v súlade s platnou legislatívou. 

Cirkus Aleš bol podrobený úradnou veterinárnou kontrolou dňa  29.09.2020 RVPS 

Rimavská Sobota v meste Rimavská Sobota. Inšpektori RVPS vykonali úradnú kontrolu ešte 

pred oficiálnym pôsobením cirkusu a pred začatím usporiadania verejnou drezúrou zvierat, 

aby zabránili týraniu ale aj akémukoľvek podozreniu a možnosti týrania zvierat. Cirkus sa po 

vykonanej kontrole rozhodol presunúť na svoje zimovisko a zrušiť všetky plánové vystúpenia 

so živými zvieratami. 


