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Vec 

Petícia za zákaz použitia spoločenských zvierat a primátov – opíc na pokusy – testovanie 

v laboratóriách, vedecké, výskumné a študijné účely – odpoveď 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 27. januára 2021 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) postúpená 

časť petície s názvom „Petícia za zákaz použitia spoločenských zvierat a primátov – opíc na 

pokusy – testovanie v laboratóriách, vedecké, výskumné a študijné účely“, ktorej predkladateľom 

bolo občianske združenie Aliancia združení na ochranu zvierat, a v ktorej ste boli následne určená 

ako osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Petícia bola MŽP SR postúpená 

konkrétne v časti týkajúcej sa ochrany primátov, ktorá podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 15/2005 Z. z.“) 

spadá do pôsobnosti MŽP SR. Petícia vyzýva na zastavenie využívania spoločenských zvierat 

a primátov vo výskume a laboratórnych pokusoch, ako aj na študijné účely. 

Po posúdení obsahu petície MPRV SR skonštatovalo, že petícia nespĺňa formálne náležitosti 

petície podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 4a ods. 5, § 4a ods. 6 a § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), a preto Vás 

listom č. 1006/2021 zo dňa 21. januára 2021 vyzvalo podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve 

na odstránenie týchto nedostatkov. 

Preskúmaním následne doručenej petície MPRV SR skonštatovalo, že uvedené nedostatky 

neboli odstránené v potrebnom rozsahu a preto ju podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve 

odložilo. O odložení petície Vás MPRV SR informovalo listom č. 6417/2021 zo dňa 24. marca 

2021. 

Napriek vyššie uvedenému, nakoľko sa požiadavky uvedené v petícií týkajú dôvodných 

otázok a predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu, oddelenie sťažností a petícií MŽP 

SR si k predmetnej časti petície vyžiadalo vyjadrenie príslušného organizačného útvaru MŽP SR, 

odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, ktoré Vám uvádzame v nasledovnom znení: 

• 

• • 

• 

http://www.minzp.sk/
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Vzhľadom k tomu, že požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie 

účely upravuje nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu 

zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, ktoré je v zmysle § 2 ods. 1 písm. 

k) zákona č. 19/2002 Z. z. aproximačným nariadením v oblasti pôdohospodárstva, sme toho 

názoru, že vyjadrenie aj k tejto postúpenej časti petície patrí do pôsobnosť MPRV SR. 

Hoci vyhláška MPRV SR č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov v § 1 ods. 2 

písm. b) stanovuje, že jej ustanovenia sa nevzťahujú na chov a držanie nebezpečných živočíchov 

(kam v súčasnosti patria aj primáty) na vedecké alebo vzdelávacie účely v zmysle vyššie 

uvedeného nariadenia vlády, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zmysle § 6 ods. 

2 písm. i) bod 11. zveruje kompetenciu schvaľovať zariadenia, ktoré sa zaoberajú výskumom alebo 

chovom zvierat za účelom výskumu do rúk Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá je 

rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti MPRV SR. 

Čo sa týka pôsobnosti zákona č. 15/2005 Z. z., jeho ustanovenia nie sú vyššie uvedenou 

právnou úpravou dotknuté. Tento zákon však upravuje reguláciu obchodovania s ohrozenými 

druhmi a práva a povinnosti držiteľov týchto druhov z toho vyplývajúce, nie podmienky ich chovu 

a ochrany ako také, ktoré spadajú do pôsobnosti MPRV SR. Komerčné činnosti s exemplármi 

druhov uvedených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 sú vo všeobecnosti zakázané, 

možno ich vykonávať iba ak sa týkajú exemplárov narodených a odchovaných v zajatí s udelenou 

výnimkou zo zákazu komerčných činností. 

Zároveň si dovoľujeme v tejto súvislosti doplniť, že MŽP SR v súčasnosti pripravuje novelu 

vyššie spomínaného zákona č. 15/2005 Z. z., ktorej súčasťou bude aj zakotvenie zákazu držby 

vybraných druhov živočíchov, okrem iných aj všetkých živých exemplárov živočíchov z radu 

primáty. Ministerstvo životného prostredia SR o tomto legislatívnom zámere informovalo 

verejnosť predbežnou informáciou č. PI/2020/265 zverejnenou dňa 10. decembra 2020. 

Vzhľadom na uvedené, nakoľko bola predmetná petícia MPRV SR odložená, vo vzťahu 

k zákonu o petičnom práve a z hľadiska kompetencií MŽP SR považujeme postúpenú časť petície 

týmto oznámením za zodpovedanú. 

 

S pozdravom 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 

 

Na vedomie: 

Aliancia združení na ochranu zvierat o. z., Panská 15, 811 01 Bratislava 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
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