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VÝROČNÁ

SPRÁVA

NÁŠ ROK 2019

V SKRATKE

1 zákon za zákaz kožušinového chovu na Slovensku

1 protest za práva zvierat

viac ako 100.000 podpisov našich petíciÍ za
ochranu zvierat

161 mediálnych výstupov

59 členov a členiek v 5-tich miestnych skupinách

603 online darcov a darkýň

ÚVOD
Rok 2019 bol pre nás doposiaľ
najnáročnejším
ale
aj
najproduktívnejším rokom. Podarilo sa
nám dosiahnuť viacero prelomov a
hneď niekoľko veľkých víťazstiev pre
zvieratá. Bol to pre nás ale aj rok plný
nových výziev a nečakaných prekážok.
Počas tohto roka sa výrazne navýšili
naše kapacity a náš platený personál sa
rozrástol z troch ľudí na sedem. To sa
nevyhnutne prejavilo aj na výsledkoch
našej práce. Tento rok sme videli
napredovanie naprieč všetkými našimi
programami. Podarilo sa nám presadiť
našu prvú legislatívnu zmenu a
úspešne tak spraviť zo Slovenska 14.
krajinu
sveta,
ktorá
zakázala
kožušinový chov a naviac sa nám to
podarilo v rekordnom čase.
V kampani za ukončenie klietkového
chovu sa nám podarilo získať záväzky
už od 75 % maloobchodného trhu a
vyhrali sme aj svoj prvý súdny spor,
vďaka ktorému uzrel svetlo sveta
záväzok Únie hydinárov skončiť s
klietkovým chovom do roku 2030.
Vegánske hody zažili svoj najsilnejší rok
v histórii, kedy sa konali v piatich
mestách a prilákali desiatky tisíc ľudí.

Martin Smrek
predseda Humánneho pokroku

Náš rastlinný program Jem pre Zem
zaznamenal prvé veľké úspechy s
rozbehnutím 30-dňovej rastlinnej výzvy.
A nakoniec, naše miestne štruktúry sa
rozrástli do ďalších miest Slovenska a
spolu s nimi narástla aj naša členská
základňa.
V roku 2019 za nás rozhodne hovorili
najmä naše výsledky. Ako organizácia
sme ukázali, že dokážeme vybudovať
silný a odolný tím odhodlaných
aktivistov a aktivistiek, ktorí/é ukazujú,
že prinášať zmenu pre zvieratá je
možné
aj
na
Slovensku
a
nepochybujem o tom, že tie najväčšie
víťazstvá máme ešte len pred sebou.

CHRÁŇTE ZVIERATÁ SPOLU S NAMI!
Začnite ešte dnes pomáhať
svojim darom
a staňte sa aj Vy
hlasom zvierat.

www.humannypokrok.sk/#podporit

PODPORIŤ

KOŽUŠINOVÝ CHOV
Kampaň za zákaz kožušinového chovu
na Slovensku Ide o chlp sme spustili v
marci 2019 zverejnením záberov
životných
podmienok
zvierat
na
kožušinovej farme v Príbovciach pri
Martine. Zábery odvysielané v relácii
Reflex na TV Markíza priniesli vlnu
pohoršenia,
ktorá
sa
okamžite
premietla do počtu podpisov v našej
petícii
požadujúcej
zákaz
kožušinového chovu na Slovensku. Tá
sa v priebehu niekoľkých dní stala, v
tom čase, druhou najúspešnejšou
online podpisovou akciou v histórii
Slovenska a ku koncu ju podpísalo viac
ako 77 000 ľudí. Podporu zákazu v tom
čase vyjadrili aj obaja kandidáti na
prezidenta
SR
v
prebiehajúcich
voľbách.
Kampaň
tak
začala
silnou
spoločenskou objednávkou na ktorú
zakrátko zareagovala poslankyňa Eva
Antošová (SNS), ktorá návrh zákazu
predložila do NR SR a postarala sa aj o
zabezpečenie
podpory
vládnej
koalície, vďaka čomu bol tento návrh
predkladaný ako koaličný návrh. 17.
októbra náš návrh schválila NR SR
ústavnou väčšinou 107 hlasov, pričom
nik nehlasoval proti.

Následne zákon podpísala prezidentka
SR Zuzana Čaputová a jeho schválenie
odobrila aj Európska komisia. Slovensko
sa tak stalo 14. krajinou na svete, ktorá
zakázala kožušinový chov.
Zákaz
kožušinového
chovu
na
Slovensku sa bude týkať všetkých
kožušinových fariem na Slovensku a
ovplyvní jednu norkovú farmu a 8
fariem so zajacmi a králikmi. Zákaz
bude platiť od roku 2021 pričom pre
existujúce farmy bude platiť 5 ročné
prechodné obdobie a svoju prevádzku
tak musia ukončiť najneskôr do roku
2025.
Celá kampaň od spustenia po víťazstvo
trvala len 7 mesiacov a stala sa tak
najrýchlejšou kampaňou za zákaz
kožušinového chovu v histórii.

1 zákon za zákaz kožušinového chovu na Slovensku

1 protest za práva zvierat
viac ako 77.000 podpisov petície za ukončenie kožušinového chovu

KLIETKOVÝ CHOV
Na Slovensku žije v klietkach takmer
84 % z viac než 3 miliónov nosníc, čo
nás radí v ochrane sliepok na posledné
priečky v Európe, kde v roku 2019
väčšina sliepok žila v bezklietkových
chovoch.
Kampaň
za
ukončenie
klietkového chovu Viac neznesiem
medzičasom získala podporu od viac
než 21 000 ľudí a v priebehu roka 2019
sa nám v nej podarilo získať ďalšie
záväzky firiem ukončiť používanie
vajec z klietkového chovu. V roku 2019
svoje záväzky zverejnili reťazce Billa,
Kaufland, Kraj, Terno a Delia a spolu je
tak už viac než 75 % slovenského
maloobchodného
trhu
pokrytého
záväzkami ukončiť predaj klietkových
vajec.
Posledným
veľkým
reťazcom
na
Slovensku, ktorý v roku 2019 takýto
záväzok ešte nemal nezverejnený –
COOP Jednota Slovensko – sa zároveň
stal aj cieľom našej kampane, ktorú
sme spustili na jeseň 2019 a v ktorej
tisícky ľudí vyzvali COOP Jednota aby s
klietkovými vajcami skončili.

Reťazec sa však našu kampaň pokúsil
zastaviť súdnou cestou a zakázať nám
negatívne informovať o klietkových
vajciach v ich sieti. Na našu obranu sa
postavila
advokátska
kancelária
Majerník & Miháliková, ktorá nás v
tomto spore zastupovala pro bono.
Vďaka nej sme súdny spor s COOP
Jednota vyhrali.
V reakcii na tento výsledok začiatkom
roka 2020 prišiel záväzok Zväzu
obchodu
(zastupujúceho
COOP
Jednota), Únie hydinárov Slovenska a
Ministerstva
pôdohospodárstva
a
rozvoja vidieka, v ktorom sa Únia
hydinárov zaviazala prerobiť všetky
svoje klietkové chovy na bezklietkové,
najneskôr do roku 2030. Tieto záväzky
považujeme za vyvrcholenie našich
aktivít v roku 2019 a doposiaľ najväčšie
víťazstvo pre sliepky na Slovensku.

11 piketov o krutosti klietkového chovu sliepok
4 korporátne záväzky k ukončeniu predaja vajec
z klietkového chovu
viac ako 21.000 podpisov petície za ukončenie klietkového chovu

VEGÁNSKE HODY
Vegánske hody oslávili svoju už 11.
sezónu a s celkovým počtom 23
podujatí od ich samotného vzniku
zavŕšili
rok
2019.
Podujatie
už
jedenástym rokom podporuje rozvoj
rastlinnej
gastronómie
a
svojim
návštevníkom po celom Slovensku
prináša
to
najlepšie
zo
sveta
udržateľného
stravovania
a
sprostredkúva
tak
skúsenosti
z
kuchyne
ohľaduplnej
nielen
k
zvieratám
ale
aj
k
životnému
prostrediu.
Tento rok sme opäť zaznamenali
pokračujúci
rast
v
podobe
pribúdajúcich podujatí a prevádzok
ako aj rekordný počet návštevníkov.
Popri pravidelných podujatiach v
Bratislave a Žiline zavítali tento rok
Vegánske hody aj do Prešova, Banskej
Bystrice a Trnavy.

Aj vďaka tomu si Vegánske hody udržali
postavenie jedného z najväčších food
festivalov na Slovensku. Naďalej platí, že
väčšinu návštevníkov a návštevníčok
tvoria konvenčne sa stravujúci ľudia.
Vegáni a vegánky či vegetariáni a
vegetariánky tvoria tretinu celkovej
návštevnosti.
Rok 2019 sa niesol v znamení expanzie
do ďalších slovenských miest s cieľom
priniesť rastlinnú kuchyňu k väčšiemu
počtu ľudí. Tento zámer sme úspešne
naplnili a v budúcnosti budeme aj
naďalej pracovať na tom, aby sme
priblížili ľuďom stravovanie budúcnosti,
ktoré bude oslobodené od utrpenia
zvierat a klimatickej záťaže.

Spolu sme v roku 2019 zorganizovali 6
podujatí v 5 slovenských mestách,
ktoré navštívilo odhadovaných 37 000
priaznivcov rastlinnej kuchyne.

6 podujatí Vegánske hody v 5 mestách

37 000 návštevníkov a návštevníčok

JEM PRE ZEM
Projekt Jem pre Zem bol oficiálne
spustený v druhej polovici roku 2019.
Hlavným
zameraním
je
pomoc
životnému prostrediu a boj proti
klimatickej
kríze
častejším
zaraďovaním rastlinných jedál. Projekt
pôsobí v dvoch oblastiach: podporuje
záujem o rastlinné stravovanie u širšej
verejnosti
a
zároveň
zvyšuje
dostupnosť rastlinných produktov a
jedál na trhu.
V priebehu tohto roka sme zverejnili
rebríček s hodnotením reštaurácii,
ktoré ponúkajú popri konvenčných aj
rastlinné jedlá. Rebríček upozorňuje
gastronomický sektor na rastúci trend
rastlinného stravovania a tiež na
výhody
spojené
so
zaraďovaním
rastlinných jedál do ponuky.
V septembri sme prvýkrát spustili
program Rastlinna výzva, do ktorého sa
zapojilo vyše 1 500 ľudí. Rastlinná výzva
je bezplatný program, ktorý každý
mesiac prevádza účastníkov svetom
rastlinného stravovania od úplných
základov. Do konca roka sa uskutočnilo
ešte niekoľko výziev, do ktorých sa
zaregistrovalo ďalších 1 700 ľudí.

Vďaka
pozitívnej
spätnej
väzbe
absolventov program pokračuje aj
naďalej. Cieľom je motivovať ešte väčšie
množstvo
ľudí
k
častejšiemu
zaraďovaniu rastlinných jedál.
Jem pre Zem tiež pripravuje bezplatné
rastlinné kuchárky. Medzi prvé z nich v
minulom
roku
patrila
vianočná
kuchárka, ktorá ľuďom pomohla osláviť
sviatky ohľaduplne voči životnému
prostrediu.
V rámci projektu boli nadviazané
dôležité spolupráce so zahraničnými
organizáciami s podobným zameraním.
RoślinnieJemy z Poľska a Rostlinně z
Českej republiky. Ku koncu roka 2019
získal projekt Jem pre Zem grant od
organizácie ProVeg, vďaka ktorému sa
bude aj naďalej rozvíjať a posúvať na
vyššiu úroveň. V budúcom roku
pripravuje Jem pre Zem viacero aktivít.
Zameriavajú
sa
na
motiváciu
gastronomického a retailového sektoru
pre
zvýšenie
ponuky
rastlinných
produktov a alternatív.

1 rastlinná kuchárka
4 Rastlinné výzvy
3 200 ľudí absolvovalo 30-dňovú Rastlinnú výzvu

2019
PREHĽAD DARCOV A GRANTOV
DARCOVIA A DARKYNE, ktorí nás podporili:
Pravidelným darom
18.9%

Jednorazovo
81.1%

NAJVÄČŠÍ DONORI, ktorí nám poskytli grant:
The Pollination Project
5.8%

VegFund
1.2%

Vier Pfoten
8%
The Humane League
44.8%

ProVeg International
11.9%

PETA Deutschland
12%
Animal Charity Evaluators
12%

FINANCIE
PRÍJMY
Granty
Podujatia
Individuálne dary
Príspevky
Merch
2% daní
Verejná zbierka
Členské príspevky
Ostatné
PRÍJMY SPOLU

60 531,67
32 187,57
11 898,60
5 996,00
7 268,62
3 094,71
2 681,32
1 895,00
67,50
125 620,99

VÝDAVKY
Vedenie a realizácia kampaní
Projektové výdavky
Režijné náklady
Reklama
Cestovné a ubytovanie
Vzdelávanie
Ostatné
VÝDAVKY SPOLU

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

59 783,50
31 177,61
19 570,60
15 649,41
1 434,32
687,96
988,63
129 292,03

-3 671.04

STAŇTE SA SÚČASŤOU
HUMÁNNEHO POKROKU!
Pridajte sa k našim členom a členkám
a začnite spolu s nami
chrániť zvieratá!
www.humannypokrok.sk/clenstvo

STAŤ SA ČLENOM

NÁŠ TÍM V ROKU 2019

Martin Smrek
predseda Humánneho pokroku,
člen valného zhromaždenia
a koordinátor kampane za zákaz
klietkového chovu

Roman Facuna
senior event manažér
Vegánskych hodov
a člen valného zhromaždenia

Martina Kamenská
koordinátorka pouličných
eventov a členka valného
zhromaždenia

Lucia Uhrinová
koordinátorka programu
Jem pre Zem
a členka valného zhromaždenia

Romana Kriššáková
social media manažérka
a členka valného zhromaždenia

Alexandra Demetrianová
koordinátorka kampane za zákaz
kožušinového chovu

Monika Kleinová
junior event manažérka
Vegánskych hodov

Petra Šuhajová
fundraiserka, finančná
manažérka a členka valného
zhromaždenia

Michal Roško
koordinátor programu Jem pre
Zem

Vyrobil Humánny pokrok o.z., 2020
Všetky práva vyhradené
Humánny pokrok o.z.
Belinského 10
851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42272262
DIČ: 2023826728
www.humannypokrok.sk
info@humannypokrok.sk
www.facebook.sk/humannypokrok

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke a výročnej správe Humánny pokrok o.z.
zostavenej k 31.12.2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Valné mu zhromaž deniu a predsedovi občianskeho združ enia Humá nny pokrok o.z.
Správa z auditu účtovnej závierky
Ná zor
Uskutoč nili sme audit ú č tovnej zá vierky Humá nny pokrok o.z. („Občianske združ enie“), ktorá obsahuje
sú vahu 31. decembru 2019, vý kaz ziskov a strá t za rok končiaci sa k uvedené mu dá tumu, a pozná mky,
ktoré obsahujú sú hrn vý znamný ch ú č tovný ch zá sad a ú č tovný ch metó d.
Podľa ná šho ná zoru, prilož ená ú č tovná zá vierka poskytuje pravdivý a verný obraz finanč nej situá cie
Obč ianskeho združ enia k 31. decembru 2019 a vý sledku jej hospodá renia za rok končiaci sa k uvedené mu
dá tumu podľa zá kona č . 431/2002 Z.z. o ú č tovnı́ctve v znenı́ neskorš ıć h predpisov (ďalej len „zá kon
o ú č tovnı́ctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medziná rodný ch audı́torský ch š tandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Naš a zodpovednosť podľa tý chto š tandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audı́tora
za audit ú č tovnej zá vierky. Od Obč ianskeho združ enia sme nezá vislı́ podľa ustanovenı́ zá kona č. 423/2015
o š tatutá rnom audite a o zmene a doplnenı́ zá kona č . 431/2002 Z. z. o ú čtovnı́ctve v znenı́ neskorš ıć h
predpisov (ďalej len „zá kon o š tatutá rnom audite“) tý kajú cich sa etiky, vrá tane Etické ho kó dexu audı́tora,
relevantný ch pre ná š audit ú čtovnej zá vierky a splnili sme aj ostatné pož iadavky tý chto ustanovenı́
tý kajú cich sa etiky. Sme presvedč enı́, ž e audı́torské dô kazy, ktoré sme zı́skali, poskytujú dostatoč ný a
vhodný zá klad pre ná š ná zor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné
na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Občianske združenie zlikvidovať alebo
ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva
Občianskeho združenia.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť
interných kontrol Občianskeho združenia.






Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš
názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Občianske združenie prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie
vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný
rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.
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