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Úvod
Druhá správa o Slovensku na ceste ku koncu klietkového chovu Vám prináša aktuálne
informácie týkajúce sa prechodu slovenského vaječného priemyslu na bezklietkové systémy.

V prvej časti tejto správy nájdete aktuálne informácie o vývoji vaječného priemyslu vo svete,
v Európskej únii ako aj na Slovensku, pričom táto časť pokrýva aj najdôležitejšie legislatívne
zmeny, týkajúce sa vaječného priemyslu, ktoré sa vo svete udiali v priebehu roka 2021.
Dozviete sa v nej aj to, akým tempom napreduje prechod slovenských výrobcov vajec na
bezklietkové systémy.

V druhej časti správa mapuje záväzky spoločenskej zodpovednosti firiem, týkajúce sa
používania vajec z klietkového chovu vo svete, v Európskej únii, a samozrejme, aj na
Slovensku.

V tretej a poslednej časti sa sústreďuje na to, ako firmy svoje záväzky ukončiť používanie
vajec z klietkového chovu napĺňajú. A okrem údajov zo sveta prináša aj unikátne dáta o
napĺňaní záväzkov maloobchodnými reťazcami na Slovensku, z ktorých sa väčšina
zaviazala ukončiť ich používanie najneskôr do roku 2025.
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1 Zmeny na trhu

V nasledujúcich častiach sa pozrieme na zmeny vo svete, Európskej únii a na zmeny, ktoré
sa udiali na slovenskom trhu.

1.1 Legislatívne zmeny za rok 2021

V Spojených štátoch amerických v roku 2021 štáty Utah a Nevada zakázali klietkový chov
sliepok, ktorý zakazoval import a export klietkových vajec pre tieto štáty1.

Veľký krok vpred však urobila Európska komisia (EK), keď 30. júna 2021 oznámila, že
vyhovie požiadavkám Európskej občianskej iniciatívy Koniec doby klietkovej, pod ktorú sa
podpísalo 1,4 milióna občanov a občianok EÚ2.

Prerokovanie iniciatívy nastalo po úspešnom hlasovaní v Európskom parlamente začiatkom
júna 2021. Podporu mu vyjadrilo viac ako 500 poslancov a poslankýň. EK podporila všetky
kľúčové body, vrátane požiadavky na finančnú podporu na prestavbu chovov a takisto na
reguláciu dovozu produktov z klietkového chovu do EÚ3.

Návrh bude súčasťou prebiehajúcej revízie právnych predpisov, týkajúcich sa dobrých
životných podmienok zvierat, v rámci stratégie Z farmy na stôl. Táto iniciatíva odráža
požiadavku týkajúcu sa prechodu na etickejšie a udržateľnejšie poľnohospodárske systémy,
vrátane revízie existujúcich pravidiel EÚ, týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.
Reakcia na tento spoločenský dopyt je pre EK vysokou prioritou v súlade so záväzkami
prijatými v rámci stratégie Z farmy na stôl a Európskej zelenej dohody4.

Súbežne s právnymi predpismi a s cieľom uľahčiť vyvážený a ekonomicky životaschopný
prechod na bezklietkový chov sa EK bude usilovať o osobitné podporné opatrenia v
kľúčových príslušných oblastiach politiky ako je obchod, výskum a inovácie. Súčasťou
návrhu bolo zakázať klietkový chov nielen pre sliepky, ale aj klietkový chov králikov, teliat,
husí, kačíc, prasníc a prepelíc5. Legislatívny proces by mal začať koncom roka 2023 a zákaz
klietkového chovu by mal vstúpiť do platnosti pre celú EÚ od roku 2027.

1.2 Zmeny vo svete

Vo všetkých regiónoch sveta počet chovaných sliepok len narastá. Aj keď v roku 2021 bol
stále cítiť dopad pandémie na potravinársky priemysel, v USA zaznamenali zvýšený počet

5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3297
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3298
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3298

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3298

1

https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*MTIxMDY5NjYyOS4
xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1NTkzMTI1My4w str. 21
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alternatívnych chovov sliepok6. Podľa posledných zverejnených dát štatistickej databázy
Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization Corporate
Statistical Database - FAOSTAT) sa na celom svete chová viac ako 7,9 miliárd (mld) sliepok.
Podľa posledných dostupných údajov ide o nárast 0,4 mld sliepok, najmä kvôli nárastu
chovov v Ázii. Severná, Stredná a Južná Amerika a 27 členských štátov EÚ predstavujú z
toho skoro 2 mld sliepok, t.j. štvrtinu celosvetovej produkcie. Lídrom na svetovom trhu v
produkcii vajec je však stále Čína. Spolu s ostatnými krajinami v Ázii je na ázijskom
kontinente chovaných odhadom 5,4 mld sliepok, z toho 3,1 mld sliepok je chovaných len v
Číne7.

Zatiaľ čo v USA a v Európe pomaly produkcia vajec z alternatívnych chovov narastá, v
celosvetovom meradle je stále 6,7 mld sliepok chovaných v klietkových chovoch, kde majú
životný priestor sotva väčší ako hárok papiera A4, na ktorom nedokážu vykonávať ani svoje
najzákladnejšie potreby (roztiahnuť krídla, hrabať, stavať si hniezdo či kúpať sa v prachu).

7 https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL [24.10.2022]
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https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*MTIxMDY5NjYyOS4
xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1NTkzMTI1My4w str. 27
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1.3 Zmeny v EÚ

Podľa posledných údajov, zverejnených Eurostatom, je aktuálne v EÚ chovaných 44,9 %
sliepok v klietkových systémoch. V alternatívnych systémoch žije 55,1 %, z toho 35,6 % žije
v podstielkovom chove, 12,8 % vo voľnom výbehu a 6,6 % v ekologickom chove8.

Podiel klietkových chovov, v porovnaní s údajmi z roku 2020, klesol o 3,1 %. Z
alternatívnych systémov najviac vzrástol podiel podstielkového chovu. Podiel sliepok vo
voľnom výbehu v roku 2021 stúpol z necelých 12 % na 12,8 %. Čo sa týka podielov sliepok v
ekologickom chove, ten počas rokov pomaly stúpa. Celkovo oproti minulému roku stúpol o
0,4 %9.

9 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]

8 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]
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Zo všetkých členských štátov v EÚ žije najviac sliepok v Nemecku – až 58 miliónov sliepok.
Za ním nasleduje susedné Poľsko s 51 miliónmi a Francúzsko so 48 miliónmi chovaných
sliepok. Top 5 krajín s najväčším počtom sliepok uzatvára so 47 miliónmi Španielsko a
Taliansko so 40 miliónmi. Z 27 členských krajín EÚ je Slovensko na 20. mieste s vyše 3
miliónmi sliepok10.

Najmenší podiel v klietkovom chove majú Rakúsko a Luxembursko, pretože v oboch
krajinách klietkový chov nemá žiadne zastúpenie. Za nimi nasleduje Švédsko s podielom 3,7
% sliepok chovaných v klietkovom chove. Hranicu 5 % s podielom 5,5 % a 7,8 % prekročilo
Nemecko a Holandsko. Na opačnom konci s najväčším podielom klietkových chovov je
Malta so skoro 100 % podielom, teda s 0,6 % podielom alternatívnych chovov v tejto krajine.
Za ňou s 87,7 % podielom je Estónsko a Lotyšsko. Top 5 krajín s najväčším podielom vajec
v klietkových chovoch uzatvára Poľsko so 76,2 %. V porovnaní s dátami z minulého roka sa
výrazne polepšilo Portugalsko, ktoré bolo po Malte druhé, s percentuálnym zastúpením
klietok 86,2 %. V roku 2021 sa toto číslo znížilo na 75 %11.

11 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]

10 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]
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1.3.1 Import a export vajec v EÚ

Export EÚ stále výrazne prevyšuje dáta z importu. V porovnaní s rokom 2019 export o niečo
klesol, ale v minulom roku stúpol o 34 000 ton. Objem exportu je aktuálne na čísle 284 000
ton. Objem importu sa naopak znížil. V roku 2021 bol objem importu 19 000 ton, pričom v
roku 2020 to bolo až 26 000 ton12.

1.3.2 Ceny vajec v EÚ
Vajcia sú na celom svete konzumované najmä pre nižšiu cenu v porovnaní s mäsom a pre
vysoký obsah bielkovín. Ceny vajec v EÚ vzrástli oproti roku 2020 v priemere o 1,7 %. Podľa
posledných dostupných dát bola cena vajec v EÚ v roku 2021 130,54 €/100 kg. S
pribúdajúcimi záväzkami veľkí výrobcovia budú musieť uspokojiť dopyt maloobchodných
predajcov, ktorí už záväzky prijali. Táto požiadavka preto podnietila chovateľov sliepok, aby
sa rozhodli pre bezklietkovú produkciu vajec namiesto konvenčnej klietkovej produkcie.
Nárast alternatívnych chovov navyše podporuje aj rastúci tlak Európskej komisie13.

13

https://www.marketwatch.com/press-release/global-cage-free-eggs-market-share-2022-sales-global-growth-statu
s-comprehensive-analysis-top-companies-and-forecast-to-2028-2022-09-28

12 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]
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1.4 Zmeny na slovenskom trhu

Najvýraznejšie zmeny na slovenskom trhu boli v predchádzajúcich rokoch v poklese podielu
chovaných sliepok v klietkovom chove. Tento pokles spôsobil aj nárast podielu sliepok v
podstielkovom chove, ktorý sme zaznamenali už aj v roku 2020, a to najmä vďaka záväzkom
ukončiť predaj klietkových vajec, ktoré prijala väčšia časť maloobchodného sektora. Celková
produkcia a spotreba v tonách sa však oproti roku 2020 nezmenila. Produkcia v tonách bola
71 000, spotreba vajec 63 900 ton. Liahne vyprodukovali 7 100 ton vajec14.

V roku 2021 bolo na Slovensku v klietkových systémoch chovaných 75,3 % sliepok. Druhé
najvyššie zastúpenie má podstielkový chov s 22,3 %. Na rovnakej línii sa drží chov vo
voľnom výbehu s 2,2 % a ekologický chov s 0,2 %. Klietkový chov stále na Slovensku
výrazne prevyšuje oproti ostatným alternatívam, ktoré poskytujú lepšie životné podmienky
pre sliepky. Za posledné 3 roky klietkový chov na Slovensku klesol o 7,92 %. V prípade
podstielky hovoríme o skoro 7 % náraste v porovnaní s rokom 2019. Slovenská produkcia
vajec má 0,8 % podiel na celkovej produkcii v EÚ15.

15 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]

14 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]
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V podstielkovom chove bolo v posledných rokoch chovaných približne 15 % sliepok a až v
roku 2020 prišlo k výraznejšiemu nárastu podielu sliepok v súvise s odklonom od klietkových
systémov. V roku 2021 bol nárast o niečo menší – celkovo o 1,3 %. Naproti tomu mal chov
vo voľnom výbehu len 1,1 % podiel na slovenskej produkcii v roku 2019, v 2021 stúpol o raz
toľko na 2,2 %16. V ekologickom chove podiel chovaných sliepok rastie len veľmi pomaly.
Ročné trhové ceny vajec na Slovensku oproti roku 2020 narástli o 5,1 % na 100 kg. V
uplynulých rokoch sa cena navyšovala a znižovala každý rok.

16 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en [19.10.2022]
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Za rok 2021 bolo na Slovensku 85 registrovaných prevádzok17. Z toho 45 sú chovatelia, ktorí
patria do Únie hydinárov Slovenska18. Klietkovému chovu sa venovalo 29 prevádzkarní,
podstielkovému výrazne viac – celkovo až 40 prevádzok. V ekologickom chove bol stále len
jeden registrovaný prevádzkovateľ, medzi chovateľov sliepok vo voľnom výbehu pribudol
jeden nový chovateľ – v roku 2021 ich bolo celkovo 1519.

19

https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=ostatne&Sekcia=35&Cinnost=N
OSNICE&Podsekcia=0 [08.12.2021]

18 http://www.uniahydinarov.sk/clenovia/ [22.11.2021]

17

https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=ostatne&Sekcia=35&Cinnost=N
OSNICE&Podsekcia=0 [08.12.2021]
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Na Slovensku stále platí aj záväzok platný od roku 2030 pre Úniu hydinárov Slovenska
(ÚHS). V tomto období by už mala byť celá produkcia chovateľov, patriacich do ÚHS,
prerobená na alternatívne chovy.
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2 Záväzky spoločenskej zodpovednosti firiem
V priebehu posledných rokov sa svetom prehnala vlna záväzkov politík spoločenskej
zodpovednosti firiem, smerujúcich k ukončeniu používania vajec z klietkových chovov. Tieto
zmeny sa stávajú novým štandardom korporátnej zodpovednosti.

2.1. Záväzky vo svete

Globálne hovoríme do roku 2021 o viac ako 2300 firmách so záväzkom, zahŕňajúc lídrov
naprieč všetkými sektormi, vrátane maloobchodu, reštaurácií či hotelierstva. Na celom svete
v roku 2021 pribudlo 227 záväzkov20.

Najvýznamnejšie spoločnosti a značky, ktoré prijali záväzky v roku 2021, boli práve tie
reštauračné – sú nimi Yum! Brands, kde patria značky ako KFC, Taco Bell, Pizza Hut alebo
The Habit Burger Grill, Inspire Brands alebo Minor Food, ktorá zastrešuje aj značku Burger
King21.

Spotrebiteľom a spotrebiteľkám čoraz viac záleží na zdravom a férovom
potravinovom systéme a mnoho spoločností sa snaží s týmto držať krok.
Organizácia CIWF (Compassion in World Farming) každoročne udeľuje
ocenenie Good Farm Animal Welfare Award22. V roku 2021 sa zamerali na
udržateľnú a inovatívnu potravinársku produkciu a toto ocenenie získalo 11
spoločností. Zaradili sa medzi ne aj spoločnosti, ktoré sa sústavne snažia
zlepšiť situáciu na trhu s vajcami. Sú nimi napríklad talianska spoločnosť Barilla,
ktorá naplnila svoj záväzok nepoužívať klietkové vajcia, a zároveň sa snaží
zmenšovať svoju ekologickú stopu tým, že do svojich výrobkov pridáva menej
vajec. Spoločnosť Happy Eggs získala úplne prvé ocenenie Chinese Good Eggs
Award za online predaj výlučne tzv. bezklietkových vajec23.

2.2 Záväzky na európskom trhu

Na európskom trhu v roku 2021 pribudlo spolu 123 záväzkov. 14 z nich ovplyvnilo európsky
trh pre ich globálne pôsobenie, akými boli napríklad spoločnosti Caribou Coffee, Krispy
Kreme, Le Pain Quotidien alebo Palladium Hotel Group24.

V krajinách mimo EÚ, vrátane Spojeného kráľovstva, bolo prijatých celkom 10 záväzkov.
Najväčšie spoločnosti, ktoré prijali záväzky mimo EÚ, boli Cooperl, EDNA International
GmbH či AmRest, v Spojenom kráľovstve medzi tie najväčšie firmy patrí spoločnosť Vapiano

24 https://chickenwatch.org/progress-tracker [07.11.2022]

23 https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf str. 6

22 https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf str. 6

21 https://chickenwatch.org/progress-tracker [07.11.2022]

20 https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf str. 6

12

https://chickenwatch.org/progress-tracker
https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf
https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf
https://chickenwatch.org/progress-tracker
https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf


a Taco Bell. Taco Bell prišlo so záväzkami aj v krajinách EÚ ako napríklad Španielsko alebo
Cyprus. Ďalšou veľkou firmou v EÚ je napríklad McDonald’s, ktorá sa zaviazala ukončiť
používanie vajec z klietkového chovu v Nórsku a Holandsku. Na trhu EÚ medzi záväzky
najväčších spoločností patria aj spoločnosti OVO 12 v Španielsku, s 5 podznačkami alebo
Gruppo Gros v Taliansku s 12 podznačkam. Dokopy na trhu EÚ v roku 2021 pribudlo 99
spoločností so záväzkom25.

2.3 Záväzky na Slovensku

Dopady pandémie sme pocítili aj na slovenskom trhu. Rok 2021, kedy gastro sektor a
hoteliéri mali kvôli protipandemickým opatreniam niekoľko mesiacov zatvorené, čelili
mnohým prekážkam v tomto zaťažkávajúcom období. Ešte na jar 2021 však prijal záväzok
prvý výrobca na Slovensku, a to pekáreň Paciga. Neskôr sa pridala aj prvá „fine dining”
reštaurácia UFO v Bratislave. Slovenský trh ovplyvnili aj záväzky medzinárodných či
globálnych značiek ako AmRest, Yum Brands a prevádzky KFC, Pizza Hut či záväzok, ktorý
prijala skupina zastupujúca aj slovenský Burger King.

25 https://chickenwatch.org/progress-tracker [07.11.2022]
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3 Plnenie záväzkov spoločenskej zodpovednosti
firiem

3.1 Ako sa darilo firmám vo svete

Čo sa týka napĺňania záväzkov, z 1 172 spoločností svoj záväzok nenaplnilo len 39 z nich.
91 z nich svoj pokrok v napĺňaní záväzku nezverejňuje26.

Podľa Chicken Watch – stránky, ktorá sleduje záväzky, týkajúce sa dobrých životných
podmienok zvierat, prijímané spoločnosťami po celom svete – môžeme plnenie záväzkov
firiem sledovať naprieč ôsmimi sektormi – 412 reštauračných zariadení, 242 výrobcov, 145
maloobchodných značiek, 105 cateringových spoločností, 76 pohostinských zariadení, 45
chovateľov, 16 distribútorov a 1 veľkoobchodná spoločnosť27.

27 https://chickenwatch.org/progress-tracker [07.11.2022]

26 https://chickenwatch.org/progress-tracker [07.11.2022]
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Napredovanie vo svojich záväzkoch nahlásilo 55 % spoločností. Momentálne 55,21 % vajec,
ktoré spoločnosti nakupujú, pochádza z alternatívnych chovov. Spoločnosti ako napríklad
Danone a Hormel Foods svoj záväzok naplnili28.

3.2 Ako sa darilo firmám u nás

V roku 2021 stále hovoríme o 7 reťazcoch, ktoré pokrývajú skoro trištvrtinu maloobchodného
trhu na Slovensku spolu s veľkoobchodnou značkou Metro. Všetky sa zaviazali ukončiť
predaj vajec z klietkových chovov do roku 2025. Posledným veľkým maloobchodným
predajcom na Slovensku, ktorý neprijal záväzok, je COOP Jednota Slovensko.

Medzi maloobchodné potravinové reťazce so záväzkom patria Tesco, Billa, Lidl, Kaufland,
potraviny Terno a Kraj, Delia a nakoniec veľkoobchodný predajca Metro. Delia svoj záväzok
naplnila už v roku 2020, ostatné maloobchodné značky prijali záväzok s rovnakým
prechodným obdobím do roku 2025. Pokrok v ich napĺňaní zaznamenala väčšina z nich.
Záväzky sa týkajú nielen čerstvých vajec, ale i produktov vlastných značiek, ktoré do roku
2025 nemôžu obsahovať vajcia pochádzajúce z klietkových chovov. Zároveň je súčasťou
záväzku aj pravidelné zverejňovanie dát o napredovaní v napĺňaní svojich záväzkov.

Tento rok spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o. neposkytla dáta, a to i napriek tomu,
že boli niekoľkokrát vyzvaní a prijatím záväzku sa k zverejňovaniu dát zaviazali nielen na
Slovensku, ale aj v ostatných krajinách, kde spoločnosť pôsobí.

28

https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*MTIxMDY5NjYyOS4
xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1NTkzMTI1My4w str. 8
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Lidl
Lidl sa posunul oproti iným reťazcom len malými krokmi. Nárast podielu vajec z
alternatívnych chovov je len o 1,4 %. Polepšili si však v nakupovaní vajec z voľného výbehu
a ekologického chovu o 3,1 %. Podstielkových vajec nakupovali o niečo menej, konkrétne o
1,7 % menej ako v roku 2020.
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Tesco
V porovnaní s ostatnými reťazcami je Tesco napriek svojej veľkosti a dosahu na 5. mieste
spomedzi všetkých reťazcov. Nárast oproti roku 2020 je len o 3,1 %, s celkovým podielom
vajec nakupovaných z alternatívnych chovov 35,21 %. Tesco v roku 2021 nakúpilo 64,8 %
klietkových vajec.
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Potraviny Terno a Kraj
Spoločnosť Terno real estate s. r. o., prevádzkujúca siete potravín Terno a Kraj, zverejnila
údaje za obe siete spoločne tak, ako aj po minulé roky na svojich web stránkach. Zo
zverejnených údajov vyplýva, že v roku 2021 mali tieto siete svoj záväzok naplnený na 44,9
%, čo je nárast o 3,5 % oproti minulému roku. Výrazne si však polepšili v nákupe vajec z
voľného výbehu a ekologického chovu. V roku 2021 nakúpili 16,3 % vajec z týchto chovov, v
roku 2020 to bolo len 11,00 %.
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Billa
Billa na svojich webových stránkach zatiaľ nemá zverejnené dáta. Nárast oproti roku 2020 v
podiele nákupu vajec z alternatívnych chovov je minimálny – oproti roku 2020 nakúpili za rok
2021 len o 1,7 % viac vajec z alternatívnych chovov.
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Kaufland
Kaufland postupuje zo všetkých reťazcov najrýchlejšie k naplneniu záväzku. V porovnaní s
rokom 2020 nakúpili o 14 % viac vajec z alternatívnych chovov, a to vďaka nárastu 7 % v
nákupe podstielkových vajec, vajec z ekologického chovu a voľného výbehu dokopy.
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Delia
Už minulý rok sme informovali o značke Delia, ktorá ako jediná prijala a naplnila záväzok v
roku 2020. Porovnávame teda len podiel vajec z alternatívnych chovov, ktoré nakupujú. V
roku 2020 Delia nakúpila 72 % vajec z podstielkového chovu a 28 % vajec z voľného
výbehu. Tento rok navýšili počet vajec z voľného výbehu na 39 % a znížili tým počet vajec z
podstielkového chovu na 61 %.

Metro napriek mnohým žiadostiam o zaslanie dát za rok 2021 naše výzvy
ignorovalo a dáta o plnení záväzku nezverejnilo.
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Záver
Ako môžeme vidieť z dát, ktoré sa nám podarilo získať za uplynulý rok, viac ako tisíc
spoločností naplnilo v minulom roku svoj záväzok ukončiť používanie alebo predaj vajec z
klietkového chovu. Stále však platí, že kľúčovým rokom bude práve rok 2025, kedy
maloobchodným reťazcom uplynie čas na naplnenie ich záväzkov ukončiť používanie vajec
z klietkového chovu.

Na napĺňanie záväzkov sme sa pozreli nielen u firiem vo svete, ale najmä u našich
slovenských maloobchodných značiek – Lidl, Tesco, Billa, Kaufland, Delia, Terno a Kraj.
Oproti minulému roku sa Lidl priblížil k záväzku o 1 %, Billa o 2 %, Tesco o 3 %. Terno a Kraj
sa priblížili k záväzku o 9 % a najväčší pokrok urobil Kaufland so 14 % nárastom nákupu
vajec z alternatívnych chovov. Záväzok v roku 2020 prijala aj veľkoobchodná spoločnosť
METRO Cash & Carry SR s. r. o., ale napriek niekoľkým našim výzvam spoločnosť Metro
nereagovala a neposkytla informácie o nákupe vajec. Záväzok ukončiť predaj vajec z
klietkových chovov sa však Metro zaviazalo naplniť v roku 2025 ako ostatné maloobchodné
značky.

Na slovenský trh pribudli aj záväzky medzinárodne pôsobiacich značiek – prevádzky Yum!
Brands, medzi ktoré patria KFC, Taco Bell a Pizza Hut či Minor Foods, zastupujúca Burger
King. Zo slovenských firiem v roku 2021 prijala záväzok prvá pekáreň Paciga a prvá „fine
dining” reštaurácia UFO v Bratislave.

Podobne, ako je to v EÚ, aj podiel sliepok v klietkovom chove na Slovensku má klesajúcu
tendenciu. Oproti roku 2020 klesol o 1,4 %. Naopak podstielkový chov stúpol, a to celkovo o
1,3 %. Ekologický chov, ktorý zabezpečuje najlepšie životné podmienky pre sliepky na
Slovensku, stúpol len mierne v počte chovaných sliepok, keďže nenarástol ani počet
schválených prevádzok na ekologický chov. Ekologickému chovu sliepok sa stále na
Slovensku venuje len jeden producent.

Najdôležitejšou správou za rok 2021 je oznámenie EK, že vyhovie iniciatíve Koniec doby
klietkovej, pod ktorú sa podpísalo 1,4 milióna občianok a občanov EÚ a za ktorú hlasovalo
500 poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu. Vďaka tejto iniciatíve sa zabezpečí
prechod na etickejšie a udržateľnejšie poľnohospodárske systémy, vrátane revízie
existujúcich pravidiel EÚ, týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Legislatívny
proces by mal začať koncom roka 2023 a zákaz klietkového chovu by mal vstúpiť do
platnosti pre celú EÚ od roku 2027.

23

https://www.finstat.sk/45952671


Zoznam použitej literatúry

Chicken Watch. (07.11.2022). Progress Tracker. Dostupné na:
https://chickenwatch.org/progress-tracker/

Compassion in World Farming. (2021). Egg Track 2021 Report. Dostupné na:
https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*
MTIxMDY5NjYyOS4xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1
NTkzMTI1My4w

Compassion in World Farming. (2021). YOUR IMPACT REVIEW 2021: AN
EXTRAORDINARY YEAR OF CHANGE, CHALLENGE AND HOPE. Dostupné na:
https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf

European Comission. (19.10.2022). Agriculture and rural development. Dashboard: Eggs.
Dostupné na: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en

European Comission. (30.06.2021). European Citizens' Initiative: Commission to propose
phasing out of cages for farm animals.
Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3297

European Comission. (30.06.2021). Questions and Answers: Commission's response to the
European Citizens' Initiative on “End the Cage Age”.
Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3298

Food and Agriculture Organization of United Nation (FAOSTAT). (24.10.2022) Dostupné na:
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL

Market Watch. (28.09.2022). Global Cage Free Eggs Market Share 2022 Sales, Global
Growth Status, Comprehensive Analysis, Top Companies and Forecast to 2028.
Dostupné na:
https://www.marketwatch.com/press-release/global-cage-free-eggs-market-share-2022-sales
-global-growth-status-comprehensive-analysis-top-companies-and-forecast-to-2028-2022-09
-28

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR). (08.12.2021).
Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA - VI. Prevádzkarne pre nosnice [Establishments
for laying hens]. Chov nosníc.
Dostupné na:
https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=ostatne&Se
kcia=35&Cinnost=NOSNICE&Podsekcia=0

Únia hydinárov Slovenska. Slovenská hydina. (22.11.2021). Orgány Únie hydinárov
Slovenska. Dostupné na: https://slovenskahydina.sk/organy/

24

https://chickenwatch.org/progress-tracker/
https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*MTIxMDY5NjYyOS4xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1NTkzMTI1My4w
https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*MTIxMDY5NjYyOS4xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1NTkzMTI1My4w
https://www.ciwf.org.uk/media/7447947/2021_eggtrack_report_final.pdf?_gl=1*b36vd4*_ga*MTIxMDY5NjYyOS4xNjU1OTMxMjA3*_ga_RMC05PGGT7*MTY1NTkzMTIwNy4xLjEuMTY1NTkzMTI1My4w
https://www.ciwf.org.uk/media/7448118/ciwf_impact-report_21_f_sing_lr-1.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3297
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3298
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
https://www.marketwatch.com/press-release/global-cage-free-eggs-market-share-2022-sales-global-growth-status-comprehensive-analysis-top-companies-and-forecast-to-2028-2022-09-28
https://www.marketwatch.com/press-release/global-cage-free-eggs-market-share-2022-sales-global-growth-status-comprehensive-analysis-top-companies-and-forecast-to-2028-2022-09-28
https://www.marketwatch.com/press-release/global-cage-free-eggs-market-share-2022-sales-global-growth-status-comprehensive-analysis-top-companies-and-forecast-to-2028-2022-09-28
https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=ostatne&Sekcia=35&Cinnost=NOSNICE&Podsekcia=0
https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=ostatne&Sekcia=35&Cinnost=NOSNICE&Podsekcia=0
https://slovenskahydina.sk/organy/


Na správe pracovali:

Miroslava Roháčová
Michal Scholtz
Magdaléna Fajtová
Iveta Zrnić
Martin Smrek
Kristína Tománková

www.humannypokrok.sk

25

http://www.humannypokrok.sk

