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EK dnes prevzala európsku občiansku iniciatívu: 1,4 milióna občanov žiada zrušiť klietkové chovy! 
 

                           foto kredit: CIWF 
 
Dnes, 2. októbra, prijala Európska komisia európsku občiansku iniciatívu (EIO) End the Cage Age/ Koniec 
doby klietkovej. Celoeurópsku kampaň za ukončenie klietkových veľkochovov hospodárskych zvierat v EÚ 
podporilo 1 397 113 občanov Únie. Žiadajú ňou nahradiť klietkové chovné systémy pre nosnice, prepeličky, 
hydinu na foie gras, králiky, ošípané a teliatka pre zvieratá vhodnejšími neklietkovými alternatívami.  

EIO End the Cage Age (11.9.2018 – 11.9.2019) podpísalo viac ako 1,6 milióna občanov Únie. Nasledoval 
validačný proces signatárov v členských štátoch s výsledkom 1 397 113 platných podpisov. Iniciatíva 
prekročila minimálny počet podpisov až v 18 členských štátoch EÚ (zákonné minimum je 7) a stala sa EIO 
s tretím najvyšším počtom podpisov vôbec a prvou úspešnou v oblasti welfare hospodárskych zvierat. 
 
Na Slovensku podpísalo EIO 29 413 ľudí – trikrát viac, ako požaduje zákon! 
Silvia Čaňová, koordinátorka kampane zo Slobody zvierat: „Sme nesmierne hrdí na toto spoločné víťazstvo, 
ide dosiaľ o najväčší politický tlak na zmenu v oblasti welfare hospodárskych zvierat, aký kedy vyvinuli 
občania Európy. Nikdy doteraz nezaznel taký silný hlas za zlepšenie životných podmienok hospodárskych 
zvierat. Všetky oči sa teraz upierajú na Komisiu – je na ťahu, aby predstavila plán zmeny.” 
 
Prečo sú klietky zlé.  
V európskych chovoch je v klietkach chovaných viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat. Takmer 
výlučne ide o holé, stiesnené klietky, ktoré znemožňujú pohyb a takmer všetky prejavy prirodzeného 
správania vrátane zmeny polohy, hľadania potravy, osobnej hygieny, hniezdenia či starostlivosti o mláďatá.  
 
Z hľadiska zdravia a pohody zvierat predstavujú klietky najnevyhovujúcejší spôsob chovu.  
V individuálnych klietkach žije v súčasnosti 90% európskych prasníc, 60% teliat dojníc, ktoré sú tesne po 
narodení oddelené od matiek a ustajnené v individuálnych boxoch a tiež kačice a husi chované na foie gras.  
 
V skupinových klietkach sú ustajnené nosnice (najpočetnejsí druh v klietkach), prepeličky a králiky na mäso 
(druhý najpočetnejší druh v klietkach). Stiesnené holé priestory znemožňujú vtákom hrabanie, zobanie, 



 
roztiahnutie a pretrepávanie krídel, prašný kúpeľ či spoločné sedenie na bidle. Nízke klietky (s mrežovaným 
dnom na prepadávanie výkalov) znemožňujú králikom vzpriamiť sa, skákať či pohodlne si ľahnúť s vystretými 
nohami. Životný priestor jedného vtáka a králika je približne vo veľkosti hárku papiera A4.   
Okrem zranení napomáhajú klietkové chovy šíreniu ochorení, vrátane pre ľudí nebezpečných zoonóz, zvyšujú  
preventívne podávanie liečiv zvieratám, výsledkom je antimikrobiálna rezistencia u zvierat i spotrebiteľov. 
Počas trvania kampane sa zrealizovalo viacero investigatív v európskych chovoch teliat, králikov a prasníc.  
 
Situácia na Slovensku.  
Mnohé členské štáty legislatívu, ktorá zakazuje používanie klietok v chove rôznych druhov hospodárskych 
zvierat už prijali na národnej úrovni. Zatiaľčo v Rakúsku a Luxembursku sú v klietkach chované už len 3% 
zvierat (nasleduje Švédsko 8%, Nemecko 14%, Holandsko 17%), na Slovensku je to až 83% všetkých 
hospodárskych zvierat. Sloboda zvierat preto zaslala list ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému a 
požiadala ho o stanovisko, či je pripravený podporiť a presadzovať zmenu. 
 
Boj za odstránenie klietok sa ešte neskončil.  
Za úspechom EIO stojí koalícia 170 mimovládnych organizácií na ochranu zvierat, životného prostredia a práv 
spotrebiteľov z celej Európy, vrátane Slobody zvierat. Po odvzdaní petície organizátormi do rúk Komisie, tá 
počas nasledujúcich 3 mesiacov iniciatívu dôkladne preskúma a pripraví formálnu odpoveď a návrh riešenia. 
Iniciatíva bude tiež plenárne vypočutá na pôde EP, po ktorom bude nasledovať prípadné hlasovanie. 
 
Viac informácií: Silvia ČAŇOVÁ, kampane.sz@gmail.com, +421911403247 
 
Počty podpisov v jednotlivých krajinách: 
Austria 20,403 
Belgium 62,397 
Bulgaria 17,986 
Croatia 12,498 
Cyprus 1,610 
Czech Republic 49,219 
Denmark 47,336 
Estonia 3,560 
Finland 32,716 
France 89,600 
Germany 474,753 
Greece 9,003 
Hungary 2,550 
Ireland 14,646 
Italy 90,085 
Latvia 3,631 
Lithuania 8,449 
Luxembourg 5,510 
Malta 1,694 
Netherlands 153,958 
Poland 54,039 
Portugal 13,948 
Romania 8,308 
Slovakia 29,413 
Slovenia 3,553 
Spain 85,756 
Sweden 46,378 
UK 54,114 

 


