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Vegánske hody si v roku 2016 prešli
náročným obdobím, kedy sme sa museli
vysporiadať s viacerími komplikáciami a
prekážkami. Tie sa podpísali na spomalení
nášho rastu a taktiež aj na spomalení našej
expanzie do regiónov. Napriek tomu sme
však zaznamenali ďalší úspešný rok v
znamení zintenzívňovania medzinárodnej
spolupráce, rozvoja vzdelávania a
upevňovania dosiahnutých pokrokov.

Okrem ôsmeho ročníka Vegánskych
hodov Bratislava sme úspešne pokračovali
v organizácii Vegánskeho dňa a menších
podujatí. V oblasti stravovania sme otvorili
novú tému, ktorou je zdanenie živočíšnych
výrobkov v rámci našej kampane za
zvýhodnenú DPH na rastlinné potraviny.
Podarilo sa nám zorganizovať aktivistické
vzdelávanie so svetoznámou Dr. Melanie
Joy a s Tobiasom Leenaertom, na ktorom
sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne
všetkých organizácií zaoberajúcich sa
vegánstvom na Slovensku.
A v neposlednom rade sme mali príležitosť
prezentovať naše úspechy na
medzinárodnej konferencii CARE vo
Varšave.

Napriek veľkým výzvam sa nám podarilo
rok 2016 zakončiť úspešne a ďalej
pokračovať v rozvoji vegánstva a práv
zvierat na Slovensku.

Martin Smrek
predseda OZ VEGÁNSKE HODY
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VEGÁNSKE HODY
Vegánske hody sú našim hlavným
podujatím, ktoré každoročne
organizujeme v Bratislave a s ktorým
postupne expandujeme do ďalších
slovenských miest. Tento food festival
ponúka návštevníkom/čkam širokú
ponuku toho najlepšieho z udržateľnej a
ohľaduplnej kuchyne bez živočíšnych
výrobkov. Každoročne sa na ňom
predstavujú desiatky reštaurácií a
obchodov s ponukou vegánskych jedál,
výrobkov, či kozmetiky netestovanej na
zvieratách. Každoročne dávame priestor
aj kuchárskym talentom, ktoré si tak môžu
vyskúšať svoje koncepty v ostrej
prevádzke, vďaka čomu im pomáhame
naštartovať ich vlastné vegánske
podnikanie. Neoddeliteľnou súčasťou
Vegánskych hodov sú prednášky aktivistov
a aktivistiek pôsobiacich v oblasti práv
zvierat a ochrany životného prostredia a
priestor na prezentáciu mimovládnych
organizácií.

Vegánske hody čelili v roku 2016 zložitej
situácii, kedy sa museli vysporiadať s
legislatívnymi zmenami a novými výzvami
v podobe zložitejšej reguálcie. Tento fakt
sa podpísal aj na nižšom počte reštaurácií
na Vegánskych hodoch Bratislava, keďže
ich zapojenie vyžadovalo dodatočné

získavanie oprávnení, s ktorými sme
predajcom pomáhali, avšak nie vo
všetkých prípadoch bolo reálne toho
stihnúť v požadovaných termínoch. Taktiež
sme boli poznačení potrebou zmenť
miesto podujatia, ako v Bratislave, tak aj v
Košiciach. V Košiciach toto vyústilo do
nemožnosti realizovať Vegánske hody a v
Bratislave zasa do presunutia podujatia do
priestorov Starej Tržnice.

Bratislavské podujatie však napriek
komplikáciám prilákalo rekordných 8000
návštevníkov/čok a po prvý krát prinieslo
možnosť hodovať počas celého víkendu.
Po prvý krát sme na podujatí predstavili
nový koncept kuchárskych show, ktoré sa
tešili enormnému záujmu. Taktiež sme
prvýkrát mali možnosť odmeniť kuchárske
talenty dodatočným vzdelávaním,
určeným pre najlepšie kuchyne podujatia.
Aj vďaka tomu sa jedna z najúspešnejších
amatérskych kuchýň ešte koncom roka
stala profesionálnou prevádzkou, ktorá sa
tak pridala na rastúci zoznam vegánskych
biznisov, ktoré svoje začiatky začali písať
na Vegánskych hodoch.

Vegánske hody Bratislava tak naďalej
ostávajú našou vlajkovou loďou a ukazujú,
že dopyt po udržateľných a ohľaduplných
alternatívach naďalej dynamicky rastie.



VEGÁNSKY DEŇ
Oslavy Vegánskeho dňa sme organizovali
už tretí rok a tretí rok taktiež pokračoval
exponenciálny rast tohto konceptu.
Vegánsky deň, ktorý sa oslavuje 1.
novembra, na deň pamiatky zosnulých,
oslavujeme už o deň skôr a aktívne do
nich zapájame prevádzky s ponukou
vegánskych potravín a jedál priamo v ich
sídle. Počas tohto dňa ponúkajú zapojené
prevádzky minimálne jedno jedlo alebo
výrobok v 50% zľave. Všetky zapojené
prevádzky umiestňujeme na Vegánsku
mapu Slovenska, kde si ľudia môžu
vyhľadať svoju najbližšiu prevádzku a
pozrieť si jej akciouvú ponuku. Ľuďom tak
prinášame príležitosť spoznať ponuku
vegánskych jedál a potravín priamo vo
svojom bezprostrednom okolí a ochutnať
ju za bezkonkurenčne nízku cenu.

Tento rok sa do Vegánskeho dňa zapojilo
viac ako 80 prevádzok z 21 miest po
celom Slovensku. Rok 2016 sa tak stal pre
toto podujatie rekordným. Vegánsku
mapu Slovenska si počas osláv prezrelo
viac ako 5000 ľudí, čo je opäť našim
novým rekordom.



ZVÝHODNENÁ DPH
NA POTRAVINY
V roku 2016 sme spustili kampaň za
zvýhodnenú DPH na rastlinné potraviny.
Stalo sa tak v reakcii na popullistické
opatrenie vlády SMERu, ktorá zaviedla
zníženú 10% sadzbu DPH na mäso, mlieko
a niektoré druhy chleba. Vydala sa tak
totiž opačným smerom, ako rozvinuté
kraijny v Európe, ktoré takéto opatrenia
rušia uberajú sa skôr smerom k zvýšenému
zdaneniu živočíšnych výrobkov. Dôvodom
sú v prvom rade stále viac preskúmané
environmentálne dopady živočíšnej
výroby a snaha premietnuť tieto škody, a
náklady na ich odstraňovanie, do
konečnej ceny výrobkov. Odhady
optimálneho zdaniena sa tak pohybujú od
jednotiek až po desiatky percent. Ďalším z
dôvodov sú aj zdravotné aspekty
nadmerného zastúpenia živočíšnych
výrobkov v jedálničku, ktoré sa premietajú
do nákladov na zdravotnú starostlivosť,
keďže takté stravovanie patrí medzi
hlavné dôvody vzniku kardiovaskulárnych
ochorení, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtí
vo svete.
Cieľom petície je zníženie DPH na rastlinné

potraviny na 10 % a zvýšenie DPH na
živočíšne výrobky naspäť na 20 %.
Dodatočným zámerom je znižovanie
hospodárskych stimulov pre živočíšnu
výrobu a zavedenie takýchto stimulov pre
prevádzky zaoberajúce sa vývojom a
výrobov udržateľných a ohľaduplných
rastlinných alterantív

V priebehu roka petíciu podpísalo viac
ako 5000 ľudí z celého Slovenska a
kampaň získala pozornosť vo viacerých
slovenských médiách.

Kampaň bude pokračovať aj v
nasledujúcich rokoch a vnímame ju ako
beh na dlhú trať. Reálnosť dosiahnutia jej
cieľov bude narastať s postupom času a
so zavádzaním podobných opatrení v
krajinách západnej Európy, kde podobné
ciele zvažujú a/alebo zavádzajú do praxe
napríklad v Nemecku, Švédsku, Dánsku a v
iných

Petícia je dostupná na našom webe:
www.veganskehody.sk/peticia



VZDELÁVANIE S
MELANIE JOY
Koncom roka 2016 sme mali unikátnu
príležitosť zorganizovať aktivistické
vzdelávanie pod vedením najväčších
osobností súčasného zvieraco-právneho
hnuta. V rámci programu Centre for
Effective Vegan Advocacy pricestovali na
Slovensko Dr. Melanie Joy a Tobias
Leenaert. Dr. Melanie Joy je svetoznámou
psychologičkou s doktorátom z Harvardu,
ktorá rozvinula ideológiu karnizmu, ktorou
vysvetľuje definovanie vzťahov medzi
ľudmi a zvieratami v modernej spoločnosti.
Tobias Leenaert, známy tiež ako The
Vegan Strategist, sa preslávil ako
prominentná postava pragmatickej vetvy
vegánskeho hnutia a známy je najmä
svojou snahou vnášať pragmatizmus a
racionalitu to práce aktivistov a aktivistiek
za práva zvierat.

Cieľom ich vzdelávania bolo zvyšovať
efektivitu práce aktivistov a aktivistiek po
celom svete. V dvojdňovom vzdelávacom
programe tak slovenským aktivistom a
aktivistkám priblížili ako efektívne
komunikovať a čomu sa v komunikácii

vyhýbať, aké prístupy fungujú a aké
nefungujú, a taktiež ktoré stratégie sú
efektívne, a ktoré naopak vedú k
neefektivite a vyhoreniu.

Do vzdelávania sa okrem aktivistov a
aktivistiek OZ VEGÁNSKE HODY zapojili aj
aktivisti a aktivistky zo Slovenskej Vegánskej
Spoločnosti, hnutia 269 Slovensko, známi
blogeri a blogerky, ale aj aktvisti a aktivisti
z prostredia gastronómie, či na voľnej
nohe.

Rozvoj vzdelanosti a profesionalizácie v
zvieraco-právnom hnutí považujeme za
kľúčové pre budúci úspech. Preto veríme,
že toto vzdelávanie bolo len prvým z
mnohých ďalších, ktoré budeme mocť pre
vegánske hnutie na Slovensku zabezpečiť
a prispieť tak k napredovaniu boja za
práva zvietrat na všetkých frontoch.



OSTATNÉ
PODUJATIA
Okrem veľkých podujatí organizujeme
pravidelne aj niekoľko menších a taktiež s
našim infostánkom navštevujeme
rôznorodé miesta a podujatia.

Najväčším úspechom bola rozhodne
prednáška Melanie Joy, ktorú sme
usporiadali pri príležitosti jej návštevy
Slovenska koncom roka. Do posledného
miesta zaplnila sálu Malej Scény STU v
Bratislave a viac ako 160 ľuďom tak
priblížila svoje dielo v podobe
pomenovania ideológie karnizmu. Ľudia
sa tak dozvedeli, aké procesy sa skrývajú
za našou konzumáciou živočíšnych
výrobkov a ako s nimi možno pracovať.

Začiatkom roka sme do Košíc priniesli film
Speciesism, ktorý sme premietali v Kine
Úsmev. Vo filme sa diváci a diváčky
dozvedeli pre zmenu o ideológii druhovej
nadradenosti - o takzvanom speciesizme.

Popri tom sme s našim infostánkom
navštívili viacero podujatí a zorganizovali
niekoľko benefičných večierkov.

Pokračovali sme taktiež v publikačnej a
prednáškovej činnosti. Preložili sme viacero
článkov od zahraničných autorov a
autoriek a reagovali sme na niekoľko
kontroverzných tvrdení v médiách.
Rovnako sme mali možnosť prednášať na
konferencii CARE vo Varšave o organizácii
nášho food festivalu, či na veľtrhu Veggie
Planet v Prahe, alebo v rámci diskusie na
festivale Jeden Svet v Banskej Bystrici. Už
druhým rokom pokračovalo naše
pravidelné vystupovanie v rannej show
Teleráno s dosahom takmer 400 000
divákov a diváčok, kde máme možnosť
prezentovať lahodné vegánske pokrmy a
dôvody na ich konzumáciu.



FINANČNÉ
HOSPODÁRENIE
VÝDAVKY

Materiálne vybavenie projektov 9813,42 €
Propagačné materiály 1519,48 €
Cestovné náklady 204,48 €
Poplatky a služby 4863,08 €
Prenájom priestorov a vybavenia 6176,68 €
Vzdelávanie 525,00 €
Grafické práce a propagácia 4079,21 €
Odmeny a honoráre 5080,51 €
Ostatné náklady 25,50 €

VÝDAVKY SPOLU 32287,36 €

PRÍJMY

tržby z predaja služieb – nedaňové 9276,28 €
Príspevky od organizácií 5994,85 €
Príspevky od jednotlivcov 8156,35 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 848,05 €
Verejná zbierka 9285,56 €

PRÍJMY SPOLU 33561,09 €

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 1273,73 €



ĽUDIA

Martin Smrek
predseda

Roman Facuna Marek Fajth

Eva Gatialová Michal Krasko



PODPORTE
VEGÁNSKE HODY!

Pomôžte nám rozvíjať udržateľné a ohľaduplné

stravovane 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/



Vyrobilo OZ VEGÁNSKE HODY, 2017
Všetky práva vyhradené

OZ VEGÁNSKE HODY
Belinského 10

8510 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 42272262
DIČ: 2023826728

www.veganskehody.sk
info@veganskehody.sk

www.facebook.com/veganskehody.sk




