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Firmy hovoria: „Najprv sliepka, potom vajce“.  
Sedemdesiat špičkových firiem, ktoré uznávajú dôležitosť pohody (welfare) nosníc pre 
produkciu kvalitných vajec, získalo ocenenie na slávnosti pod Eiffelovou vežou. Medzi 
ocenenými sú Hotel KAMILA **** a Walker s.r.o. zo Slovenska.  

Cena Good Egg Awards (Dobré vajce), udeľovaná vedúcou medzinárodnou organizáciou na 
ochranu hospodárskych zvierat Compassion in World Farming, oslavuje firmy a stravovacie 
zariadenia za to, že ponúkajú vajcia iba z neklietkových chovov (z podstielkových chovov v halách, 
z chovov s voľnými výbehmi alebo z ekologických BIO chovov). 

Ocenené spoločnosti doposiaľ prispeli k zabezpečeniu voľnosti pre 25 miliónov nosníc každý rok, 
a to vďaka svojmu rozhodnutiu nepoužívať vajcia z klietkových chovov alebo záväzku prestať 
odoberať tieto vajcia v krátkej budúcnosti. 

Medzi víťazmi z minulých ročníkov sú niektoré z najväčších a najznámejších značiek a organizácií 
v Európe: McDonald’s Europe, Unilever (výrobca majonéz Hellman´s), Sainsbury’s, IKEA Belgium, 
BILLA Austria, Google Europe a Európsky parlament. Aj tretí ročník udeľovania ocenení oslávil 
obchodné spoločnosti a verejné inštitúcie, ktoré sa rozhodli stať lídrami v oblasti welfare 
hospodárskych zvierat. Ocenenie Good Egg Award pre tento rok bolo udelené spoločnostiam Lidl 
Germany, IKEA Italy, Dr. Oetker Germany a mnohým ďalším. 

Riaditeľ oddelenia potravín Compassion in World Farming Steve McIvor hovorí: „Množstvo 
a rozmanitosť tohtoročných víťazov ukazuje, že európsky potravinový priemysel berie túto 
záležitosť vážne. Máme tu spoločnosti zo všetkých kútov Európy a zo všetkých sektorov priemyslu, 
ktoré prechádzajú na neklietkové vajcia, a to vrátane cateringových firiem, ktoré zásobujú štátne 
inštitúcie, nemocnice a univerzity. 

Nepochybne reagujú nato, čo podľa ich názoru chcú európsky spotrebitelia a robia to čo je 
najlepšie pre budúcnosť ich podnikania.“ 

http://www.thegoodeggawards.com/pages/winners-2008-mcdonalds.asp
http://www.thegoodeggawards.com/pages/winners-2008-unilever.asp
http://www.thegoodeggawards.com/pages/winners-2008-sainsburys.asp
http://www.ciwf.org.uk/thegoodeggawards/pages/winners-2008-ikea.asp
http://www.ciwf.org.uk/thegoodeggawards/pages/winners-REWE-Group-Austria.asp
http://www.thegoodeggawards.com/pages/winners-google.asp
http://www.thegoodeggawards.com/pages/winners-2008-european-parliament.asp


Medzi ocenenými spoločnosťami sú aj tento rok slovenské spoločnosti:  Hotel KAMILA**** 
a Walker s.r.o., nominované Slobodou zvierat. Vďaka ich rozhodnutiu viac ako 725 sliepok bude žiť 
“bez klietok”. Hotel KAMILA**** a spoločnosť Walker s.r.o. patria na Slovensku medzi prvé 
spoločnosti, ktoré reagujú na rastúci záujem spotrebiteľov o potraviny vyprodukované eticky a s 
ohľadom na potreby zvierat. 

Spoločnosť Walker s.r.o. je prvým výrobcom potravín na Slovensku, ktorý používa výhradne 
ekologické (BIO) vajcia pri výrobe cestovín. „Ocenenie Good Egg Award je pre nás výzvou, aby 
sme naďalej rozširovali výrobu BIO potravín a tak prispievali k rozvoju chovov nosníc s lepšími 
životnými podmienkami.“  uviedol Ing. Kozaňák, riaditeľ spoločnosti Walker s.r.o. 

Hotel KAMILA****, je štvorhviezdičkový hotel situovaný v peknom prostredí v blízkosti Bratislavy. 
Klientom ponúka množstvo aktivít, vrátane jazdenia na koňoch či kurzov golfu. Je jedným z mála 
„Dog Friendly“ hotelov a druhým hotelom na Slovensku, ktorý sa môže hrdiť  ocenením Good Egg 
Award.   

„Sme radi, že môžeme patriť medzi spoločnosti, ktorých firemná politika zohľadňuje aj welfare 
(pohodu) zvierat. Z toho dôvodu sme prijali rozhodnutie používať v Hoteli KAMILA výhradne vajcia 
z podstielkových chovov. Prijatie tohto rozhodnutia znamená na strane jednej zodpovedný postoj k 
zvieratám, no zároveň aj skvalitnenie ponuky a teda celkovej služby pre našich klientov. Veríme, že 
nás čoskoro, nielen na Slovensku, bude viac....“ vyjadrila svoje prianie riaditeľka hotela, Kamila 
Magálová. 

Sloboda zvierat prvýkrát odovzdávala v mene Compassion in World Farming ocenenia Good Egg 
Awards v roku 2008 a to štyrom spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku: BIO restaurant WEST, 
Piper´s Scottish Pub, BIO obchodu Slnečnica a McDonald´s Slovensko.  

V Európe je chovaných vyše 300 miliónov nosníc (sliepok určených na znášanie vajec), z ktorých 
vyše tri štvrtiny žijú v klietkach, kde je im upieraná možnosť pohybu a ich základné potreby. 
Smernica EÚ regulujúca chov nosníc zakazuje produkciu vajec v konvenčných batériových 
klietkach od roku 2012. Smernica však umožňuje používať takzvané obohatené klietky (ktoré však 
tiež nespĺňajú požiadavky na dobrú životnú pohodu nosníc)  ako aj  dovoz konvenčných 
klietkových vajec z krajín mimo EÚ aj po tomto termíne. Práve preto, ocenením Good Egg Awards 
vyzdvihujeme spoločnosti, ktoré sa rozhodli ísť nad rámec smernice EÚ a odoberať vajcia od 
dodávateľov, ktorí chovajú nosnice v alternatívnych, neklietkových chovoch. 

Rastúci trend spotrebiteľov nakupovať eticky vyprodukované vajcia znamená, že zodpovedné 
európske spoločnosti majú príležitosť získať vedúce postavenie na trhu s potravinami, ktoré 
spĺňajú vysoké štandardy welfare zvierat.  

Oceneným spoločnostiam gratulujeme a veríme, že budú slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie 
spoločnosti, ktoré sa rozhodnú prispieť k zlepšeniu podmienok života zvierat. 

Slávnostné odovzdávanie cien Good Egg Awards 2009 sa konalo 28. apríla pod Eiffelovou vežou v 
Paríži.  

Viac informácií o Good Egg Awards a o alternatívnych chovoch nosníc nájdete na: 
http://www.slobodazvierat.sk/Good-Egg-Awards.105.0.html 
http://www.slobodazvierat.sk/Pozor-na-vajcia.96.0.html 
http://www.ciwf.org.uk/good_egg_awards/english/ 
http://www.slobodazvierat.sk/fileadmin/Images/Videos/Good_Eggs_SK.wmv 

http://www.kamila.sk
http://www.biocestoviny.sk
http://www.ciwf.org.uk/thegoodeggawards/pages/winners-2008-bio-restaurant.asp
http://www.ciwf.org.uk/thegoodeggawards/pages/commendations-2008-pipers.asp
http://www.ciwf.org.uk/thegoodeggawards/pages/commendations-2008-slnecnica.asp
http://www.seesame.com/sk/portal_pr/ts/ts_mcd_golden-egg-awards.php
http://www.slobodazvierat.sk/Good-Egg-Awards.105.0.html
http://www.slobodazvierat.sk/Pozor-na-vajcia.96.0.html
http://www.ciwf.org.uk/good_egg_awards/english/
http://www.slobodazvierat.sk/fileadmin/Images/Videos/Good_Eggs_SK.wmv

