REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRAVA
Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. 032/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo(S),svssr.sk

Sloboda zvierat celoslovenská nezisková organizácia
Mlynské Nivy 37
821 09 Bratislava
Č.j: 1646/2011-14/2011-P-003

V Novom Meste n. V., 25.08.2011,

Vec: Oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Novom Meste nad Váhom ako miestne
príslušná obdržala 04.08, 2011 odstúpený podnet na prešetrenie vášho podaného podnetu
na prešetrenie dodržiavania a porušenia Zákona č 39/2007 2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - na základe
záberov vysielaných v dňoch od 24.07 do 29.07.2011 v relácii FARMA, televíziou
Markíza.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Novom Meste nad Váhom vykonala
šetrenie podnetu v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predvolaním konateľky Média Pro
Slovakia, spol. s.r.o. za účelom podania vysvetlenia.
Dňa 23.08.2011 v prítomnosti konateľky bola pracovníkom Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy v Novom Meste nad Váhom vykonaná prehliadka ustajňovacích
priestorov na FARME MARKÍZA ktorá leží v katastri obce Bukovec č.:242 , okres Myjava.
Šetrením v danej veci boli ziskné nasledujúce skutočnosti:
• farma MARKÍZA bola 16.05.2011 oficiálne zaregistrovaná v centrálnom registri
hospodárskych zvierat v Žiline
• predmetná relácia bola predtočená v termíne 30.05.-8.07.2011
• všetky hospodárske zvieratá použité na Farme MARKÍZA boli registrované a
zaevidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat v zmysle právnych predpisov
a boli zmluvne zapožičané z farmy Kamenec s.r.o. Bukovec v termíne 30.05.8.07.2011
• na starostlivosť o zvieratá počas nakrúcania relácie dohliadal zmluvne zabezpečený
zootechnik z farmy Kamenec s.r.o. Bukovec, pán Peter Danek, ktorý poučoval a
kontroloval účinkujúcich o správnom zaobchádzaní so zvieratami a ochrane zdravia
zvierat. Účinkujúci boli o starostlivosti o zvieratá poučení pred samotným
nakrúcaním, ako aj pravidelne mimo nakrúcania, a to tak produkciou relácie ako aj
odborne spôsobilými osobami. Kontrolu starostlivosti o zvieratá, dodávky stravy,

