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Rok 201 8 bol pre nás rokom veľkých
zmien. Začínal i sme ho ako OZ
VEGÁN SKE H ODY s niekoľkotisícovou
účtovnou stratou a s čisto
dobrovoľníckym personál om. V priebehu
roka sa nám však podari l o započať
obdobie bezprecedentného rastu, počas
ktorého sme pol oži l i zákl ady troch
nových veľkých projektov, získal i prvých
zamestnancov a zamestnankyne a začal i
posúvať rozvoj rastl inného stravovania a
ochrany takzvaných hospodárskych
zvierat na Sl ovensku na novú úroveň.
Toto pôsobenie sme hneď od začiatku
zaisti l i vstupom do najvýznamnejších
zvieracoprávnych koal íci i na svete - Open
Wing Al l iance a Fur Free Al iance. Všetko
to bol o sprevádzané ešte jednou veľkou
zmenou, ktorou bol o premenovanie
organizácie na H umánny pokrok -
združenie pre rozvoj ľudskosti a
udržateľnosti . Súčasťou rebrandingu bol o
aj schvál enie nových organizačných
štruktúr, vrátane zakl adania miestnych
skupín, ktoré nám umožnia pokračovať v
rýchl om raste organizácie a budovaní jej
kapacít. To všetko nám otvára nové
príl ežitosti ako sa stať skutočne si l ným
hl asom zvierat na Sl ovensku a prinášať
ďal šie a ďal šie víťazstvá pre zvieratá a
prírodu. Prvé z nich sa začal i objavovať už
koncom roka, avšak ťažisko výsl edkov
týchto zmien sa nachádza až v roku
nasl edujúcom, ktorý už táto výročná
správa nepokrýva. Rok 201 8 bol pre nás
otvorením novej kapitol y vývoja a
obdobím, na ktoré budeme spätne
pozerať ako na začiatok veľkých zmien
pre zvieratá na Sl ovensku.

M artin Smrek
predseda H umánneho pokroku
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V roku 201 8 sme prešl i veľkým
rebrandingom, ktorý bol potrebný pre
ďal ší rozvoj našej organizácie. Značka OZ
VEGÁN SKE H ODY spl ni l a svoj účel a v
súčasnosti sa začal a stávať l imitom
ďal šieho rastu a rozvoja organizácie,
pričom nám neumožňoval a napl niť naše
strategické ciel e stanovené na roky 201 8-
2020.

Preto sme sa začiatkom roka 201 8
rozhodl i , že nastal čas posunúť sa vpred a
vybudovať novú značku, ktorá nám
umožní pokračovať v tom, čo sme za
posl edných 1 0 rokov vybudoval i a
zároveň nám otvorí nové možnosti
pomáhať zvieratám a prírode. Po dl hom
zvažovaní sme zvol i l i názov, ktorý v
prvom rade odráža naše hodnoty a
smerovanie našej práce - H umánny
pokrok.

H umánnosť v názve symbol izuje hl avne
rozširovanie našej ľudskosti na ostatné
živé bytosti a postupné rozpoznávanie a
rešpektovanie ich potrieb a autonómie.

Zatiaľ čo pokrok symbol izuje smerovanie
vývoja a zameriavanie sa na riešenia,
ktoré nám dokážu priniesť udržateľnú a
ohľadupl nú budúcnosť. Či už vďaka
vedecko-technickému pokroku, ktorý
nám umožňuje nahradiť neudržateľné a
neetické praktiky, al ebo vďaka
samotnému prehodnoteniu toho, akú
váhu ako ľudia prikl adáme životu a
záujmom zvierat.

H umánny pokrok má za cieľ budovať svet
v ktorom dokážeme nahradiť vo
výrobných procesoch zvieratá a v ktorom
dokážeme zabezpečiť naše potreby bez
toho, aby to mal o devastujúce dôsl edky
na všetok život na pl anéte, ktorú
obývame. H umánny pokrok je skrátka
združením pre rozvoj ľudskosti a
udržateľnosti .

Okrem názvu a nového l oga revíziou
prešl i aj vnútorné štruktúry organizácie.
N ovoschvál ené stanovy združenia
rozdel i l i rozhodovacie právomoci medzi
predsedu/predsedkyňu združenia a val né
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zhromaždenie pozostávajúce zo
siedmych čl enov a čl eniek, zabezpečujúc
tak väčšiu deľbu moci a dl hodobú
stabi l i tu organizácie.

N ovinkou sú taktiež novozal ožené
regionál ne štruktúry - miestne skupiny -
ktoré budú tvoriť jadro našej expanzie do
všetkých kútov Sl ovenska, počínajúc
krajskými mestami a neskôr pokračujúc
zakl adaním miestnych skupín na
okresných úrovniach.

Spol u s miestnymi skupinami pribúdajú
taktiež nové možnosti participácie na
chode združenia. N ové stanovy rozl išujú
aktívne a pasívne čl enstvo, pričom druhé
z nich je spojené s rozhodovacími
právomocami v organizáci i . Pasívne
čl enstvo je otvorené pre všetkých ľudí,
ktorí majú záujem podporovať rast a
rozvoj H umánneho pokroku.

Čl enské popl atky násl edne prinášajú do
organizácie jeden z kľúčových zdrojov
príjmu, ktorý je určený výhradne na rast a

rozvoj organizácie. Výťažok z čl enských
príspevkov tak bude využitý l en na
podporu rozvoja našich miestnych skupín,
vďaka ktorým dokážeme bojovať za
zvieratá po cel om Sl ovensku, ako aj na
rozvoj fundraisingového oddel enia, ktoré
bude zabezpečovať dostatok finančných
prostriedkov na rozvoj našich kampaní a
programov.

Súčasťou týchto zmien je aj utvrdenie
smerovania organizácie k efektívnemu
aktivizmu. H umánny pokrok sa tak
definuje ako pragmatická organizácia a
zameriava sa na obl asti najväčších a
najprehl iadanejších probl émov, v ktorých
zároveň dokáže zabezpečiť dosiahnutie
najvýraznejšej zmeny pre zvieratá a
prírodu.

Veríme, že tieto zmeny nám umožnia
pracovať efektívnejšie než doteraz a
zabezpečiť, že zvieratá budú mať na
Sl ovensku svoju si l nú reprezentáciu a
hl as, ktorý bude vždy odhodl ane háj iť ich
záujmy.



Kl ietkový chov sl iepok patrí medzi
najzanedbanejšie obl asti ochrany zvierat
a prirodzene sa stal našou prvou hl avnou
témou, na ktorú sme sa ako H umánny
pokrok zameral i .

N a Sl ovensku ži je v kl ietkovom chove
zhruba 5.5 mil ióna sl iepok a na každého
Sl ováka či Sl ovenku tak pripadá jedna
sl iepka zatvorená v kl ietke. V kl ietkovom
chove má každá z nich priestor na život
zhruba o veľkosti jedného hárku papiera
A4. V kl ietke nemôže robiť nič čo je pre
sl iepky prirodzené a dôl ežité - nemôže sa
kúpať v prachu, nemôže si stavať hniezdo,
nemôže sa prel etieť, a nemôže sa ani
hrabať v zemi, čím bežná sl iepka trávi
takmer dve tretiny svojho bdel ého času.
Sl iepka sa v takom prostredí pomerne
rýchl o zbl ázni , čo končí konfl iktmi ,
vyzobávaním peria, al e aj kanibal izmom.

Al ternatívy ku kl ietkovému chovu existujú
už dávno a Sl ovensko sa v ich využívaní
radí na posl edné priečky v Európe. Aj to
je dôvod, prečo sme sa rozhodl i stať

čl enmi koal ície Open Wing Al l iance, ktorá
združuje viac než 60 organizácií z 50
krajín sveta, bojujúcich za ochranu
sl iepok. N ásl edne sme spusti l i našu
kampaň Viac neznesiem, ktorá sa
zameriava na prácu s najväčšími
odberateľmi vajec - mal oobchodnými
reťazcami, hotel mi , reštauráciami , či
výrobcami potravín - a zabezpečuje ich
záväzky ukončiť používanie vajec z
kl ietkového chovu. Kampaň v priebehu
prvého mesiaca v pridruženej petíci i
získal a viac než 1 0 000 podpisov a zatiaľ
od začiatku nášho pôsobenia zverejni l i
svoje záväzky reťazce TESCO a LI DL.

Taktiež sme sa zapoj i l i do európskej
občianskej iniciatívy Koniec doby
kl ietkovej , ktorá má za cieľ vyzbierať v EÚ
jeden mil ión podpisov, požadujúc zákaz
používania kl ietok naprieč cel ou
živočíšnou výrobou v Európskej úni i .

Viac informácií nájdete na stránkach:
- www.viacneznesiem.sk
- humanny-pokrok.endthecageage.eu
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Ďal šou veľkou obl asťou, v ktorej
Sl ovensko vykazuje veľké rezervy je
ochrana takzvaných kožušinových zvierat
- prevažne norkov, l íšok či činčíl -
využívaných na výrobu kožušín.

N apriek významnému pokroku naprieč
Európou, vrátane nedávneho zákazu
kožušinového chovu v susednej Českej
republ ike, sa na Sl ovensku doposiaľ
nečrtal a žiadna zmena súčasného stavu.
V kraj ine pôsobí ešte stál e jedna
kožušinová farma s divoži júcimi
zvieratami s kapacitou pribl ižne 4000
norkov. Zaostávanie Sl ovenska v tejto
obl asti bol o impul zom pre spustenie
príprav kampane za zákaz kožušinového
chovu, ktorej spustenie bol o napl ánované
na začiatok roka 201 9.

Predvojom tejto kampane bol v roku 201 8
náš vstup do najväčšej svetovej koal ície
za ukončenie kožušinového chovu - Fur
Free Al l iance - ktorá združuje viac ako 50
organizácií zo 40 krajín sveta.

V rámci spol očnej gl obál nej kampane
sme na Sl ovensku nanovo otvori l i tému
kožušín a zapoj i l i Sl ovákov a Sl ovenky do
snahy zabezpečiť ukončenie používania
kožušín u jednej z najväčších módnych
ikon. Táto kampaň požadoval a od módnej
značky Prada ukončiť používanie kožušín
vo svoj ich módnych kol ekciách. Sl ováci a
Sl ovenky mal i možnosť zapoj iť sa do
petície, v rámci ktorej posiel al i emai l ové
výzvy vedeniu Prada, požadujúce
napl nenie tohto záväzku. Do kampane sa
zapoj i l o takmer tisíc ľudí z cel ého
Sl ovenska.

Prada reagoval a rýchl o, avšak k
zverejneniu záväzku došl o až v priebehu
roku 201 9, ktorý rozsah tejto správy
nepokrýva, rovnako ani spustenie
samotnej pripravovanej kampane za
zákaz kožušinového chovu.

V rámci príprav kampane sme do tímu
pribral i našu novú kožušinovú
kampanierku Al exandru Demetrianovú.

KOŽUŠINOVÝ
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Vegánske hody v roku 201 8 zaži l i svoj už
desiaty ročník a cel kovo 1 7. podujatie v
históri i našej organizácie. Už desať rokov
tak Vegánske hody po cel om Sl ovensku
prinášajú tisíckam ľudí skúsenosti s
udržateľným a ohľadupl ným rastl inným
stravovaním a pomáhajú rozvíjať rastl innú
gastronómiu na Sl ovensku.

Tento rok sa niesol v znamení
pokračujúceho rastu a návštevnosť, ako aj
účasť predajcov, dosahoval i nové rekordy,
s cel kovou návštevnosťou počas roka
odhadovanou na 23 000 návštevníkov a
návštevníčok, pričom dl hodobo pl atí, že
väčšina z nich sa nepovažuje za
vegánov/vegánky.

V tomto roku zároveň vedenie projektu
prevzal náš dl horočný dobrovoľník
Roman Facuna, ktorý nastúpi l na pozíciu
senior event manažéra. V priebehu roka
tak postupne začal zabezpečovať
kompl etnú agendu spojenú s
organizáciou a rozvojom našich festival ov
Vegánske hody.

V roku 201 8 sa naša pozornosť sústredi l a
najmä na stabi l izáciu výraznej expanzie z
predošl ého roka a rozširovanie našej
medzinárodnej spol upráce. Tú sme
spečati l i real izáciou projektu
podporeného M edzinárodným
vyšehradským fondom, ktorý sme
pripravi l i spol u s poľským združením
Otwarte Kl atki a českou organizáciou
VEGAN OLOM OUC.

Cieľom projektu bol o rozvinutie
medzinárodnej spol upráce, vytvorenie
prostredia, ktoré bude uľahčovať vznik a
rozvoj udržateľného rastl inného
podnikania v cel om regióne Vyšehradskej
štvorky, a v ktorom bude jednoduchšie
pre tých naj l epších predajcov expandovať
za hranice vl astnej kraj iny a pôsobiť v
cel om regióne.

V neposl ednom rade však projekt upevni l
naše vzťahy so zahraničím a otvori l nám
nové úrovne spol upráce, ktoré budeme
môcť zhodnocovať ešte dl hé roky.

VEGÁNSKE

HODY



RASTLINNÁ

STRAVA
N ovou obl asťou, v ktorej sme sa v roku
201 8 rozhodl i začať pôsobiť je
rozširovanie zastúpenia rastl inného
stravovania v obchodoch a reštauráciách
na Sl ovensku. V rámci grantu Year of
Change poskytovaného organizáciou
PETA, sme koncom roka získal i možnosť
zamestnať programovú koordinátorku
Luciu Uhrinovú.

Tá začal a v tomto roku pracovať na
vytvorení nového projektu, ktorý by
jednak sprostredkovával verejnosti
najnovšie rastl inné jedl á a produkty, ktoré
sa objavi l i na trhu doma a v zahraničí, a
ktorý by zároveň pomáhal rozširovať
ponuku týchto produktov v obchodoch a
reštauráciách na Sl ovensku. I nšpiráciou
pre tento projekt bol hl avne úspešný
program Rośl inniejemy, ktorý v tejto
obl asti spravi l v Poľsku obrovské pokroky.

Súčasťou projektu bude okrem novej
webstránky a facebookovej stránky aj
príprava hodnotenia reštaurácií a
obchodov na zákl ade ich ponuky

rastl inných al ternatív. A nebude chýbať
ani spustenie prvej sl ovenskej rastl innej
výzvy, ktorá zapojených ľudí bezpl atne
prevedie svetom rastl inného stravovania.
Ponúkne im sadu viac než 1 00 receptov,
predstaví im zákl adné rastl inné potraviny,
kde ich získať, ako si ich pripraviť, ako aj
mnoho zaujímavostí z obl asti výživy, a v
neposl edom rade o možnostiach ako
svoj im stravovaním môžu ľudia začať
bojovať s kl imatickou krízou.

Pre obchody a reštaurácie bude k
dispozíci i bezpl atné poradenstvo pri
príprave rastl innej ponuky či jedál nička.
Cieľom je zabezpečiť, aby prevádzky
vedel i správne zvol iť najvhodnejšie
produkty a nastaviť menu tak, aby
prinášal o požadované výsl edky.

Ťažisko projektu, ktorý nesie meno Jem
pre Zem, l eží v roku 201 9. V rovnakom
roku budú aj zverejnené jeho hl avné
výstupy a spustená rastl inná výzva.



ĽUDIAFINANCIE
PRÍJMY
Granty
Účastnícke popl atky
Verejné zbierky
I ndividuál ne dary
2 % z daní
Ostatné príjmy
PRÍJMY SPOLU

VÝDAVKY
Projektové výdavky
Personál ne výdavky
Rekl ama
Reži jné nákl ady
Cestovné a ubytovanie
Vzdel ávanie
Ostatné výdavky
VÝDAVKY SPOLU

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA 2018

NAJVÄČŠÍ DONORI
Open Wing Al l iance
M edzinárodný vyšehradský fond
LUSH
Center for Effective Vegan Advocacy
PETA Deutschl and
Vegfund
A Wel l Fed Worl d
The Pol l ination Project
Awesome Foundation
Fur Free Al l iance

59 278,43 €
24 996,73 €

7 1 36,20 €
3 864,57 €

1 573,76 €
1 59,90 €

97 009,59 €

51 242,83 €
1 8 605,25 €

6 21 2,56 €
1 698,21 €

901 ,37 €
432,45 €

2 096,03 €
81 188,70 €

15 828,89 €

1 7 394,29 €
1 6 075,00 €
1 2 031 ,94 €

4 000,00 €
3 000,00 €

2 1 47,33 €
1 622,00 €
1 622,00 €

785,87 €
600,00 €



Martin Smrek

Predseda H umánneho pokroku, čl en val ného
zhromaždenia a koordinátor kampane Viac neznesiem.

Roman Facuna

Senior event manažér Vegánskych hodov a čl en
val ného zhromaždenia.

Lucia Uhrinová

Koordinátorka programu Jem pre Zem a čl enka
val ného zhromaždenia.

Romana Kriššáková

Social media manažérka a čl enka val ného
zhromaždenia.

Alexandra Demetrianová

Koordinátorka kampane za zákaz kožušinového chovu.

Pomôžte nám bojovať
za ochranu zvierat a udržateľnosť.

Pridajte sa medzi našich pravidelných
podporovateľov a podporovateľky ešte dnes na:

www.humannypokrok.sk/#podporit



Vyrobil Humánny pokrok o.z., 2019
Všetky práva vyhradené

Humánny pokrok o.z.
Belinského 10

8510 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42272262
DIČ: 2023826728

www.humannypokrok.sk
info@humannypokrok.sk

www.facebook.com/humannypokrok




