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OZ VEGÁNSKE HODY je neziskovou organizáciou pôsobiacou na poli ochrany životného prostredia a práv

zvierat. Zameriavame sa na riešenie otázok trvalej udržateľnosti a dopadov ľudských preferencií v

stravovaní na životné prostredie a postavenie zvierat. Našim cieľom je zvyšovanie povedomia o

alternatívnych formách stravovania šetrných k životnému prostrediu a zvieratám, k čomu využívame

atraktívne formy prezentácie týchto alternatív.

Združenie svoje aktivity započalo v roku 2009 a v roku 201 3 bolo na účely profesionalizácie jeho aktivít

registrované v právnej forme občianskeho združenia. V súčasnosti združenie nemá žiadnych platených

zamestnancov.

V rámci svojich aktivít združenie oslovilo len za posledný rok viac ako 5000 návštevníkov, webstránka

združenia bola zobrazená takmer 1 20 000 krát a na svojej Facebook stránke má v súčasnosti viac ako 2200

odoberateľov.

Poslanie

Staviame na presvedčení, že každý človek má potenciál žiť svoj život ohľaduplne k zvieratám a

zodpovedne voči životnému prostrediu. Našim poslaním je mobil izovať tento potenciál, inšpirovať ľudí a

ukázať im príjemnou cestou ľahkosť a jednoduchosť ohľaduplného a zodpovedného životného štýlu.

Pretože najlepšou školou je vlastná skúsenosť, snažíme sa ju ľuďom sprostredkovať čo najatraktívnejšou a

najdostupnejšou formou. V tomto duchu je neoddeliteľnou súčasťou našej práce budovanie alternatív a

ich sprístupňovanie širokej verejnosti.

Vízia

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia premýšľajú nad dôsledkami svojich rozhodnutí. A to nielen

dôsledkov ktoré sa ich priamo dotýkajú, ale aj dôsledkov pre ostatné živé bytosti a životné prostredie.

Spoločnosť, v ktorej je environmentálne povedomie pevnou výbavou jednotlivca, ktorý si je vedomý svojej

moci a zodpovednosti pri svojich každodenných rozhodnutiach.

Hodnoty

Úcta voči všetkým živým bytostiam

Zodpovednosť voči životnému prostrediu

Participácia ako základ dlhodobých a udržateľných riešení.

Súčasným štatutárnym zástupcom

OZ VEGÁNSKE HODY je Mgr. Martin Smrek.

OZ VEGÁNSKE HODY bolo registrované na min. vnútra dňa 4.7.201 3

pod číslom VVS/1 -900-90-41 772.

IČO 422 722 62

DIČ 2023 826 728

Bankové spojenie: FIO Banka: 2000449325/8330

Sídlo: Bel inského 1 0, 851 01 Bratislava

+421 948 1 55 371

info@veganskehody.sk
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VEGÁNSKE HODY BRATISLAVA 2014
Vegánske hody ponúkajú ľuďom možnosť

zoznámiť sa so životným štýlom

ohľaduplným k životnému prostrediu a

zvieratám. Približujú im atraktívnou

formou stravovanie, ktoré nezahŕňa

žiadne živočíšne produkty – mäso,

mlieko, vajcia či med. V rámci programu

návštevníkov čakajú prednášky a

prezentácie odborníkov a aktivistov z

oblasti ochrany práv zvierat a životného

prostredia, diskusie, workshopy či

premietania najnovších dokumentárnych

filmov. Keďže najlepšou školou je vlastná skúsenosť, návštevníkom ju prinášame v prístupnej a atraktívnej

forme food-festivalu. Dozvedia sa tak, prečo je dôležité robiť environmentálne zodpovedné rozhodnutia,

ale zároveň sa aj naučia, ako ich robiť chutne a s radosťou.

V roku 201 4 sa konal už šiesty ročník Vegánskych hodov v Bratislave a bol zatiaľ najúspešnejším ročníkom.

Na podujatí prezentovali svoje vegánske lahôdky po prvý krát aj reštaurácie a výrobcovia zo zahraničia.

Spolu tak na Vegánskych hodoch bolo zastúpených 1 1 slovenských reštaurácií a jedna brnenská a v

novootvorenej sekcii pod názvom Vegánsky jarmok sa predstavil i štyria slovenskí výrobcovia a predajcovia

vegánskych potravín a jeden pražský. Taktiež sa na podujatí prezentovali takmer dve desiatky

kuchárskych talentov.

Podujatie tento rok prilákalo viac ako 5000 návštevníkov, ktorí zjedli dokopy tisícky porcií vegánskeho jedla

a stovky návštevníkov vzhliadli bohatý program v hlavnom stane. Okrem vystúpení rakúskeho aktivistu

Martina Ballucha mali možnosť vidieť aj prezentáciu Terezy Vandrovcovej, či prezentácie mimovládnych

organizácií zo Slovenska i zahraničia, alebo sa zúčastniť workshopu zoskupenia Vegan Fighter.

Celkovo sa tak jednalo o doposiaľ najúspešnejší ročník Vegánskych hodov a v súčasnosti sú tak najväčším

podujatím svojho druhu v česko-slovenskom regióne.



VEGÁNSKY DEŇ
Vegánsky deň sa v Bratislave oslavoval prvý

krát v históri i . Jedná sa o oslavu

medzinárodného vegánskeho dňa,

stanoveného britskou Vegan Society na 1 .

november. Slovenské oslavy vegánskeho dňa

tak prebiehali v priestoroch bratislavského

klubu A4.

Program pozostával zo slovenskej premiéry

dlhoočakávaného dokumentárneho filmu

Cowspiracy – The sustainabil ity secret. Pre

veľký záujem sme museli z pôvodne

plánovaného premietania spraviť rovno tri.

Dokopy tak podujatie navštívilo viac ako 330

návštevníkov a návštevníčok. Súčasťou

podujatia bolo aj benefičné vegánske

občerstvenie a párty.

V budúcnosti plánujeme koncept

Vegánskeho dňa rozšíriť a zapojiť doňho aj

reštaurácie po celom Slovensku.



FINANČNÁ BILANCIA ZA ROK 2014
NÁKLADY:

SPOTREBA MATERIÁLU 22 976,1 8 EUR
Občerstvenie - reštaurácie 20 755,1 4 EUR
Potraviny na projekty 1 1 1 2,1 4 EUR
Materiál na projekty 71 0,03 EUR
Kancelárske potreby 305,21 EUR
Drobné nákupy 93.66 EUR

CESTOVNÉ 1 3,90 EUR
Cestovné náklady 1 3.90 EUR

OSTATNÉ SLUŽBY 1 3 765,27 EUR
Poštovné 1 5.35 EUR
Telefón 24,21 EUR
Internet, webdesign, doména 252,04 EUR
Kopírovanie 1 1 ,20 EUR
Občerstvenie - kuchárske talenty 6 986,00 EUR
Služby dodávateľov 5 357,30 EUR
Propagácia 1 060,91 EUR
Právne a správne služby 58,26 EUR

INÉ A OSTATNÉ NÁKLADY 23,72 EUR
Iné a ostatné náklady 23,72 EUR

NÁKLADY SPOLU 36 779,07 EUR

PRÍJMY:

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 3 790,00 EUR
Tržby z predaja a služieb 3 790,00 EUR

PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ 1 727,53 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 000,00 EUR
The Poll ination Project 727,53 EUR

PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB 31 304,32 EUR
Účastnícke príspevky - žetóny 28 81 6,00 EUR
Príspevky na OZ 2 488,32 EUR

PRÍJMY SPOLU 36 821 ,85 EUR

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 42,78 EUR
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