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2017

ÚVOD
Vegánske hody si v roku 2017 prešli
divokým vývojom a máme za sebou
naozaj turbulentný rok. Hneď na začiatku
roka sa nám podarilo započať naše
legislatívne aktivity a zapojili sme sa do
prípravnej
skupiny
Environmentálnej
stratégie Slovenska na rok 2030, ktorá
bude určujúcim dokumentom pre všetky
štátne úrady. Krátko na to sa nám
podarilo
spustiť
naše
druhé
veľké
podujatie v Bratislave – Jarné Vegánske
hody Bratislava 2017 – ktorého návštevnosť
výrazne predčila naše očakávania. Na
jeseň
sa
nám
okrem
tradičných
bratislavských
Vegánskych
hodov
podarilo opäť oživiť Vegánske hody v
Košiciach. A aby toho nebolo málo,
rozhodli sme sa expandovať do Žiliny a
priniesli sme tam prvé Vegánske hody
Žilina. Rok 2017 sme následne zakončili
historicky prvým prieskumom stravovania
na Slovensku zaoberajúcim sa rastlinnou
stravou. Vďaka tomu dnes vieme, že
takmer tretina slovenskej populácie znižuje
alebo
zvažuje
znižovanie
spotreby
živočíšnych výrobkov, čo nám otvára
nové možnosti, ako priblížiť krajinu
k
udržateľnému
a
ohľaduplnému
stravovaniu. To všetko bolo možné len
vďaka podpore ľudí, ako ste Vy.
Ďakujeme!

Martin Smrek
predseda OZ VEGÁNSKE HODY

VEGÁNSKE HODY
2017
Vegánske hody sú vlajkovou loďou
nášho združenia a už od roku 2009
prinášajú to najlepšie z rastlinnej kuchyne
tisíckam návštevníkom a návštevníčok.
Rok
2017
bol
pre
ne
doposiaľ
najúspešnejším rokom, počas ktorého sa
nám podarilo podujatie rozšíriť do dvoch
ďalších miest a pridať jedno nové
podujatie v Bratislave, vďaka čomu sme
dokázali priamo osloviť približne 20 000
ľudí.
Koncept
Vegánskych
hodov
spočíva v súčasnom pôsobení na dopyt a
na ponuku rastlinných alternatív na
slovenskom
trhu.
Návštevníkom
a
návštevníčkam
prezentujeme
rastúcu
a rozširujúcu sa ponuku vegánskych jedál
či kozmetiky a výrobkov z alternatívnych
materiálov, zatiaľ čo výrobcom a
predajcom ukazujeme rastúci dopyt po
týchto výrobkoch. Efekt sa znásobuje
mediálnymi
výstupmi,
ktoré
dokážu
výsledky Vegánskych hodov prezentovať
ďalším státisícom ľudí.

Na podujatiach dostávajú priestor aj
mladé
kuchárske
talenty,
ktorým
pomáhame získať odvahu a skúsenosti
potrebné
na
rozbehnutie
vlastného
podnikania v udržateľnej a ohľaduplnej
gastronómii. Preto tie najúspešnejšie
kuchyne každoročne oceňujeme a touto
cestou sme pomohli na svet už štyrom
podnikom s ponukou rastlinných jedál.
Na podujatiach zabezpečujeme
celodenný program s prednáškami či
kuchárskymi show a podujatie patrí medzi
prvé festivaly na Slovensku, ktoré zaviedli
kompostovateľný
riad,
umývateľné
poháre a ktoré zabezpečujú významnú
časť logistiky cyklokuriérmi.
► Jarné Vegánske hody Bratislava 2017
Pre veľký záujem o Vegánske hody
sme sa rozhodli rozšíriť tento rok
bratislavské podujatia o jeden nový
prírastok
–
Jarné
Vegánske
hody
Bratislava. Tie hneď nadviazali na úspech
jesenného podujatia a zakrátko zaplnili

Starú tržnicu do posledného miesta. Jarné
Vegánske hody sa tešili návštevnosti
zhruba 8000 ľudí, pričom počas prvých
hodín podujatia sa Stará tržnica plnila
neuveriteľným tempom 1000 ľudí za
hodinu. Ako už býva zvykom, ponuka
nestačila držať krok s dopytom a podujatie
sa nieslo v znamení dlhého čakania v
zástupe, ktoré opäť raz pripomenulo
reštauráciám, že je stále priestor na
rozširovanie rastlinných menu v ich
ponukách.

6000 ľudí.

► Vegánske hody Bratislava 2017

Úplne novým podujatím sa stali
Vegánske hody v Žiline, ktoré sa konali na
stanici Žilina-Záriečie. Napriek tomu, že išlo
o prvý ročník, podujatie navštívilo približne
3000 ľudí a tešilo sa aj hojnej účasti
kuchárskych talentov.

Vegánske hody Bratislava sú naším
najstarším podujatím, ktoré organizujeme
už od roku 2009. Od roku 2016 sa
Vegánske hody Bratislava usadili v Starej
tržnici v centre Bratislavy. Jesenné
Vegánske hody Bratislava taktiež začínali
veľkolepo, avšak počasie im veľmi
neprialo a intenzívny dážď sa významne
podpísal na návštevnosti podujatia, ako aj
na jeho finančnom výsledku. Napriek
nepriazni počasia však dorazilo viac ako

► Vegánske hody Košice 2017
Po ročnej prestávke sme sa
odhodlali oživiť koncept Vegánskych
hodov v Košiciach a presťahovali sme ich
na Kasárenské námestie pri Kine Úsmev. S
takmer tuctom stánkov sa podujatie tešilo
návštevnosti približne 3000 ľudí.
► Vegánske hody Žilina 2017

Rok 2017 tak znamenal pre
Vegánske hody veľkú expanziu, ktorá
dokázala osloviť zhruba 20 000 ľudí, tucty
vegánskych talentov, a vďaka hojnému
mediálnemu pokrytiu, aj státisíce divákov
a diváčok pri televíznych obrazovkách.

PRÍPRAVA
ENVIROSTRATÉGIE
Environmentálna
stratégia
Slovenskej republiky do roku 2030 bude
nosným strategickým dokumentom, podľa
ktorého sa majú riadiť všetky ostatné
politiky v krajine. My sme využili príležitosť a
zapojili sa do jej prípravy, ktorá prebiehala
od jari 2017. Spolu s ďalšími neziskovými,
ale aj štátnymi inštitúciami sme tak mali
možnosť
ovplyvniť
budúcu
podobu
environmentálnej politiky na Slovensku.
Naším hlavným cieľom bolo preniesť
do konečného dokumentu kľúčové témy
v stravovaní, vzdelávaní, fiškálnej a
dotačnej politike. Práve tieto oblasti budú
mať najväčší vplyv na budúce podoby
stravovania na Slovensku.
Možnosti ovplyvniť tieto oblasti sme
však mali len nepriame, a to cez oblasť
vzdelávania a emisií skleníkových plynov,
na ktoré sme sa aj v našich návrhoch
sústredili. Vychádzali sme najmä z našej
doterajšej práce v oblasti zdanenia mäsa
a živočíšnych výrobkov a vedeckých
štúdií, ktoré k týmto opatreniam smerujú.

Navrhovali
sme
teda
práve
postupné zastavenie dotácií smerujúcich
do živočíšnej výroby, postupné zdanenie
živočíšnych
výrobkov
s
vysokou
environmentálnou
záťažou,
presmerovanie
poľnohospodárskych
dotácií do udržateľnej rastlinnej produkcie,
ale aj podporu osvety a vzdelávania v
oblasti stravovania.
Tvorba environmentálnej stratégie
však nie je plne pod našou kontrolou a
o výslednej podobe dokumentu rozhoduje
viacero rôznych inštitúcií. Veríme však, že
aspoň časť našich návrhov sa podarí
presadiť do výsledného dokumentu, ktorý
by mal uzrieť svetlo sveta v priebehu roka
2018, kedy by ho mala schvaľovať aj
Národná rada Slovenskej republiky.

OSTATNÉ
PODUJATIA
Okrem
väčších
projektov,
na
ktorých pracujeme celoročne, sa nám
každý rok podarí pripraviť aj niekoľko
menších podujatí a inak tomu nebolo ani
tento rok. Okrem našich bežných
infostánkov na festivaloch sa nám
podarilo priviesť do Bratislavy Tobiasa
Leenaerta, známeho ako The Vegan
Strategist, zorganizovali sme protest proti
kožušinovému chovu v Poľsku, ale
nechýbali
ani
premietania
dokumentárneho filmu What The Health.
► Prednáška Tobiasa Leenaerta
Tobias Leenaert sa preslávil svojím
pragmatickým blogom pod menom The
Vegan Strategist. Do Bratislavy prišiel
predstaviť svoju novú knihu s názvom How
to create a Vegan world. Spolu s ňou
počas
svojej
prednášky
previedol
návštevníkov a návštevníčky základnými
princípmi,
ktorých
sa
potrebujeme
pridržiavať v snahe budovať efektívne
vegánsku budúcnosť.

► Protest proti kožušinovému chovu v
Poľsku
Koncom
roka
bol
v
Poľsku
predložený návrh zákona na zákaz
kožušinového chovu. Ten by znamenal
ochromenie
tretieho
najväčšieho
producenta kožušín na svete a dotkol by
sa zhruba 10 miliónov zvierat. Preto sme
neváhali a zorganizovali zhromaždenie na
podporu tohto zákazu a ukázali tak
poľským zákonodarcom/-kyniam, že naše
spriatelené združenie Otwarte Klatki má vo
svojom boji proti kožušinovému chovu silnú
medzinárodnú podporu.
► Premietanie What The Health
Aj tento rok sa nám podarilo
zabezpečiť ďalšiu slovenskú premiéru
dokumentárneho filmu. Tentoraz sme
pokračovali novým filmom od tvorcov
filmu Cowspiracy – kontroverzným filmom
What The Health, s ktorým sme usporiadali
turné po slovenských kinách.

PRIESKUM
STRAVOVANIA
Záver roka 2017 priniesol prvé dáta
zaoberajúce sa stravovaním na Slovensku.
Prominentná agentúra Focus pre nás
zrealizovala prieskum stravovania. Ten sa
konal na štandardnej vzorke, na ktorej sa
realizujú napríklad prieskumy volebných
preferencií, ako aj väčšina bežných
výskumov na Slovensku.
Respondenti/-ky,
ktorí/é
boli
opytovaní/é
v
rámci
osobných
rozhovorov, odpovedali na otázku, ako by
charakterizovali
svoje
súčasné
stravovanie.
Podľa výsledkov výskumu agentúry
Focus, realizovaného v novembri na
vzorke 1017 ľudí, až 13 % ľudí na Slovensku
už teraz znižuje svoju spotrebu živočíšnych
výrobkov a ďalších 17 % zvažuje, že ju
znižovať začne. Celkovo tak až 30 %
smeruje k znižovaniu spotreby mäsa,
mlieka, vajec a výrobkov z nich. Najviac
sa o znižovanie spotreby zaujímajú ženy
(41 %) a vysokoškolsky vzdelaní ľudia

(42 %). Najmenej sa oň zaujímajú ľudia v
Trenčianskom kraji (19 %) a najviac
v Bratislavskom kraji (42 %). Spotreba mäsa
na Slovensku je zároveň dlhodobo
najnižšia v regióne V4 a patrí aj k najnižším
v EÚ.
Tieto čísla znamenajú pre našu
prácu zásadný pokrok, pretože okrem
bežnej
vegánskej
populácie,
ktorá
zodpovedá svojím podielom aj okolitým
krajinám, sa nám podarilo odhaliť
obrovskú
skupinu
ľudí
otvorených
znižovaniu spotreby živočíšnych výrobkov.
Práve táto skupina je kľúčovou pri rozvoji
rastlinných alternatív a vďaka práci s ňou
dokážeme zrýchliť napredovania ich
rozvoja na Slovensku.
Rok 2017 sme teda zakončili veľmi
optimistickou správou, ktorá nám otvára
nové možnosti budovať udržateľnú a
ohľaduplnú budúcnosť.

FINANČNÉ
HOSPODÁRENIE
V roku 2017 sme investovali do rozsiahlej expanzie, počas ktorej nám do portfólia
pribudli tri veľké podujatia, čo sa prejavilo aj na našom hospodárskom výsledku. Ten bol
podčiarknutý aj nepriazňou počasia počas nášho hlavného podujatia v Bratislave.
PRÍJMY
Tržby z predaja služieb
Príspevky od organizácií
Príspevky od jednotlivcov
Príspevky do verejnej zbierky
2 % z daní
PRÍJMY SPOLU

2017
2016
3 685,41 € 9 276,28 €
22 582,74 € 5 994,85 €
2 540,81 € 8 156,35 €
27 215,96 € 9 285,56 €
699,41 €
848,05 €
58 741,33 € 35 577,09 €

VÝDAVKY
Materiálne vybavenie projektov
Propagačné materiály
Cestovné náklady
Poplatky a služby
Prenájom priestorov a vybavenia
Vzdelávanie
Grafické práce a propagácia
Odmeny a honoráre
Ostatné náklady
VÝDAVKY SPOLU

2017
2016
7 239,53 € 9 813,42 €
1 400,88 € 1 519,48 €
145,78 €
204,48 €
36 472,16 € 4 863,08 €
6 206,01 € 6 176,68 €
1 589,58 €
525,00 €
3 398,02 € 4 079,21 €
281,32 € 5 080,51 €
4 476,04 €
25,50 €
61 209,32 € 32 287,36 €

ĽUDIA

Martin Smrek
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Eva Gatialová

Roman Facuna

Marek Fajth

Michal Krasko

PODPORTE
VEGÁNSKE HODY!
Pomôžte nám rozvíjať udržateľné a ohľaduplné stravovane a práva zvierat
na Slovensku. Pridajte sa medzi našich pravidelných podporovateľov a
podporovateľky a staňte sa tak súčasťou zmeny pre zvieratá!
Svoj pravidelný dar si môžete nastaviť priamo na našej darovacej stránke:
https://veganskehody.darujme.sk/787/

Poslanie
Presadzujeme pokrokové riešenia v spolunažívaní ľudí a zvierat zvyšujúce kvalitu ich
života a uľahčujúce ľuďom udržateľné a ohľaduplné rozhodnutia v stravovaní.
Prinášame nové a jednoduchšie možnosti získavať chutné jedlá a kvalitné výrobky,
zlepšujúce životy ľudí, nahradzujúce zvieratá vo výrobných procesoch a znižujúce záťaž
životného prostredia.
Vízia
Našou víziou je svet, v ktorom bude možné napredovať a plnohodnotne zabezpečovať
potreby ľudí a zvierat, pričom ich rozkvet dokážeme prinášať bez spôsobovania
zbytočných škôd a utrpenia.
Hodnoty
• Udržateľnosť
• Ohľaduplnosť
• Pokrok
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