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NÁŠ POSTOJ
„Pri každodennej práci preberáme ekonomickú, spoločenskú a ekologickú zodpovednosť.“

Touto firemnou zásadou Lidl Slovenská republika vyjadruje svoj zodpovedný prístup k ľuďom a prírode. Na jej naplnenie sme vypracovali 
toto stanovisko, ktoré zohľadňuje zodpovedné, ako aj trvalo udržateľné konanie pri nákupe čerstvých vajec a produktov, ktorých súčasťou 
zloženia sú vajcia. Oblasti pôsobenia a opatrenia boli definované vo vzťahu k nasledujúcim piatim slobodám britskej Farm Animal Welfare 
Committee (FAWC):

1. Sloboda od hladu a smädu: Zvieratá majú prístup k čerstvej vode a zdravému, výživnému krmivu.

2. Sloboda od ťažkostí spôsobených chovom: Zvieratá majú vhodné podmienky na chov a miesto.

3.  Sloboda od bolesti, zranení a chorôb: Preventívne opatrenia, bezodkladné diagnózy a liečba zabezpečujú vysokú úroveň zdravia zvierat.

4. Sloboda žiť prirodzeným spôsobom správania: Zvieratá majú k dispozícii dostatočný priestor, primerané zariadenia a chov v skupine.

5. Sloboda od strachu a stresu: Dané podmienky zabezpečujú, aby sa zabránilo strachu a stresu.
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Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri chove zvierat. K  tejto 
požiadavke sa staviame s  odhodlaním a  vôľou ju splniť. Podporujeme 
aspekty ochrany zvierat, ktoré presahujú rámec minimálnych zákonných 
požiadaviek, napr. prostredníctvom opatrení na zlepšenie podmienok 
chovu. 

Chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto 
k  jeho zlepšeniu. S  tým cieľom boli v  tomto dokumente vypracované 
základy pre nákup čerstvých vajec a produktov, ktorých súčasťou zloženia 
sú vajcia, sformulované ciele a určené konkrétne opatrenia.

Spoločnosť Lidl písomne zaväzuje svojich dodávateľov dodržiavať Etický 
kódex (Code of Conduct), ktorý je založený na základných pracovných 
normách medzinárodnej organizácie International Labour Organization 
(ILO). Cieľom je chrániť ľudí a ich pracovné práva pri výrobe produktov.

Tieto zásady sa pravidelne revidujú. Cieľom je naďalej a nepretržite toto 
stanovisko rozvíjať. Lidl považuje toto stanovisko a jeho obsah pre seba 
a svojich zmluvných partnerov za záväzné. V prípade odchýlok od cieľa 
budú definované opatrenia, ktoré zabezpečia nápravu. 

Nižšie sú opísané oblasti, v  ktorých aktívne pracujeme na nových 
riešeniach.

Zodpovedná tvorba sortimentu

Svojim zákazníkom chceme ponúkať výrobky privátnych značiek, ktoré 
odrážajú naše zásady zodpovednosti. Lidl Slovenská republika si 
definovalo cieľ najneskôr do konca roka 2025 vylúčiť zo sortimentu 

vajcia z klietkového chovu, to znamená predávať bude výlučne vajcia 
z  podstielkového chovu a  z  chovu s  voľným výbehom. Platí to pre 
čerstvé vajcia, ako aj pre potraviny privátnej značky obsahujúce vajcia. 

Pôvod, transparentnosť a spätná vysledovateľnosť

Na každom čerstvom vajci sa nachádza kód, ktorý garantuje úplnú 
identifikáciu pôvodu a druhu chovu.

NAŠE CIELE

NAŠE ZÁSADY

0XXXX 2XXXX1XXXX 3XXXX

0 – BIO 1 – chov vo voľnom  
výbehu

2 – podstielkový chov 3 – klietkový chov

Ako príklad uvedieme kód z  vajíčka z  nášho sortimentu (stav: 
29. 1. 2019). Na vajíčku sa nachádza kód 2 SK NR 6-4. Dolu možno 
vidieť vysvetlenie, ako kód správne čítať.

2 Metóda chovu (vajce z podstielkového chovu)
SK Kód krajiny (Slovensko)
NR 6-4  Identifikačné číslo prevádzkarne (kód okresu a  poradové 

číslo prevádzkarne)

Čo sa týka pôvodu, väčšina čerstvých vajec predávaná v  našich 
filiálkach pochádza zo Slovenska.*

Chov zvierat a kŕmenie

Lidl Slovenská republika podporuje podmienky chovu zvierat 
nad rámec zákonných štandardov a  zasadzuje sa o  neustále 

zlepšovanie týchto podmienok. Spoločne so svojimi dodávateľmi 
vytvárame stratégie s  cieľom obmedziť kŕmenie geneticky 
modifikovanou sójou zo zámoria. 

Ďalší rozvoj štandardov pre dobré životné  
podmienky zvierat

Lidl Slovenská republika sa prikláňa k postupnému rozvoju štandardov 
pre dobré životné podmienky zvierat a certifikačných systémov. Vedieme 
ustavičný dialóg so svojimi partnermi, dodávateľmi a mimovládnymi 
organizáciami, čím zabezpečujeme výmenu informácií, vedomostí 
a skúsenosti.

Vo svojom stálom sortimente momentálne ponúkame aj vajíčka z chovu 
z voľného výbehu, kde zvieratá profitujú z konkrétnych zlepšení, napr. 
viac priestoru a celodenného prístupu k voľnému výbehu.

* Vyhodnotenie závozov z roku 2018


