Pes bol prijatý od pôvodného majiteľa ( v rámci Projektu na záchranu psov z množiteľských staníc).
Podľa záznamu v prinesenom očkovacom preukaze už bol zaočkovaný proti infekčným chorobám .
Do karantény v našom útulku bol prijatý 21.1.2015 ( bol prehliadnutý veterinárnym lekárom, klinicky
vyšetrený, odčervený, odblšený, začipovaný a boli aplikované kvapky do uší).

Všetky tieto úkony sú povinnosťou karanténnych zariadení v zmysle zákona pri prijatý zvieraťa do
karantény a realizujú sa pri každom zvierati.
Výnimku tvoria iba choré zvieratá, ktoré nemôžu byť očkované, ale sa pri nich nasadí liečebná
terapia.
Keďže bol tento pes očkovaný aj vakcínou na besnotu, bol klinicky absolútne zdravý s vylúčením
akýchkoľvek infekčných ochorení .

Po uplynutí doby karantény ( 5 dní) môže byť zviera ponúkané na adopciu. V tomto prípade by však
mohlo byť ponúkané okamžite ( keďže sa jednalo nie o stratené zviera, ale zviera darované od
pôvodného majiteľa)
Štatút DOČASNEJ OPATERY v našej organizácii neuplatňujeme. Sú výhradne 2 formy odchodu zvierat
do náhradnej opatery: ADOPCIA a DLHÉ VENČENIE . Dlhé venčenie je evidencia zvieraťa v čase, kedy
si chce nová rodina zviera tzv. „vyskúšať“ bez podpísania riadnej adopčnej zmluvy. Zvyčajne sa jedná
o lehotu 14 dní.
Stáva sa však, že počas tzv. dlhého venčenia rodina hľadá možnosť inej náhradnej starostlivosti pre
zviera. S týmto nemáme problém, avšak podmienkou je, aby adopčné formality (podpísanie adopčnej
zmluvy) boli výhradne a realizované našou organizáciou.
Naša organizácia neiniciovala (neponúkala) umiestnenie psíka do rodiny ani jednej z týchto dám.
Keďže fotky zvierat na našej web stránke sú verejne prístupné, a mnohé zvieratá sa individuálne
zdieľajú – ponúkajú na adopciu ( bez našej iniciatívy), predpokladám, že sa dámy ponúkli prevziať
opateru – zobrať psíka na dlhé venčenie – a hľadať mu náhradnú rodinu, na základe zdieľania na FB
niektorej zo stránok na pomoc zvieratám z útulkov.
Pani Kulíšková prišla prevziať psíka 28.01.2015 – vrátila ho v priebehu pár hodín s tým, že doma majú
psíka, ktorý útulkového psíka neprijal. Pes k nej odchádzal zdravý, bez žiadnych príznakov ochorenia.
V opačnom prípade by z útulku nemohol odísť.
Dňa 29.01.2015 bola psíka prevziať pani Stulajterová, ktorá ho najprv vzala „okúpať??“ „ostrihať??“
do psieho salónu a až následne doviezla k sebe domov. Na druhý deň nás informovala, že je všetko
OK a že sa psík s jej sučkou znáša.
Cca na 3. deň psíka vrátila s tým, že je nečistotný a zašpinil jej byt. Po príchode do útulku veterinárka
spravila testy, ktoré vylúčili parvovirus, spravila laboratórny test stolice a nasadila liečbu na
dezinfekciu organizmu. Po dvoch dňoch sa stolica upravila, pes bol v dobrej kondícii a nemal žiadne
iné príznaky ochorenia.

Preto mohol bol byť aj 2.2.2015 kastrovaný.
Psík bol 14.02.2015 daný na adopciu. Je zdravotne v poriadku a rodina nám poslala aj jeho fotky
z nového domova.

Dôvodom sťažnosti pani Stulajterovej je podľa nášho predpokladu skutočnosť, že požadovala,
vrátenie psa po „ vyliečení“ do jej starostlivosti, čo sme odmietli a informovali sme ju, že je výhradne
naším rozhodnutím, komu zviera na adopciu dáme. S týmto ona nesúhlasila a začala sa našej
organizácii vyhrážať.
Samozrejme, nemáme absolútne žiadny problém všetky uvedené skutočnosti prezentovať aj
v súdnom spore s prípadnou žalobou, ktorú zvažujeme , keďže pani Stulajterová neustále atakuje
našu organizáciu na FB stránkach klamlivými a osočujúcimi informáciami. Čakáme ešte na jej
stanovisko vo vami pripravovanej relácii a potom vec posunieme nášmu právnemu zástupcovi.
Nemáme čas ani chuť riešiť hlúpe obvinenia a nezmysly. V útulku ročne zachránime 3000 zvierat, čo
považujeme za zmysluplnejšie než „vyviňovanie“ sa z nezmyselných bludov a klamstiev.
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