
Tlačová správa, 4.10.2013 
 

Nová kampaň NAŠLI SA má podporiť adopcie zvierat z útulkov.  
 

   

 
Svetový deň zvierat pripomenie Sloboda zvierat verejnosti novou kampaňou. Jej cieľom je spopularizovať 
adopcie zvierat z útulkov a primäť ľudí, aby pri úvahách o kúpe zvieraťa, zvážili možnosť jeho osvojenia si 
z útulku.   
 
Kampaň reaguje na nepretržitý nárast počtu prijatých zvierat do útulku. Tento rok presiahol stav 
bratislavského útulku niekoľkokrát svoje historické maximum - 300 zvierat.  
 
Predsedníčka SZ, Pavla Dugovičová hovorí: „Boli sme nútení dostavať 24 nových kotercov, mnohé na 
špeciálne využitie  - na individuálne ustajnenie pre ťažšie socializovateľné zvieratá (po traumách, 
týraniach, agresívnejšie/ submisívnejšie jedince, ktoré sa problémami začleňujú do skupinových 
kotercov), ďalej samostatné výbehy pre starých psíkov, ktorí už potrebujú pokojnejší režim, a tiež 
vonkajšie ustajnenia určené šteniatkam a ďalšie pre mačky. Okrem celkovo zvýšeného príjmu zvierat, 
nám totiž veľmi stúpol príjem mačiek.“  (v období 1.5. - 23.8.2013 bolo do bratislavského útulku Polianky 
prijatých 288 mačiek a mačiatok, pre porovnanie: v období 1.1.-30.4.2013, 64 mačiek.) 
 
V roku 2012 Sloboda zvierat (útulok Bratislava) zachránil a umiestnil do útulku 2 726 zvierat, nový domov 
našli 2 128 zvieratám, pôvodným majiteľom vrátili 598 zvierat. Viac vo výročnej správe 2012. 
 
Počty zvierat zvyšuje v BA útulku aj odber akútnych prípadov z karantén a regionálnych útulkov v rámci 
Slovenska. Okrem odchytu a umiestňovania zabehnutých, vyhodených a zranených zvierat z Bratislavy 
a zazmluvnených obcí (v súčasnosti o 39 obcí) prijíma útulok zvieratá vyradené z množiteľských staníc 
formou bezotplatného odberu a tiež zvieratá, ktorých sa majitelia vzdali dobrovoľne alebo na základe 
príkazu RVPS za závažné porušenie starostlivosti o zviera alebo týranie.  
 
Hovorí Silvia Čaňová zo Slobody zvierat, spoluatorka a koordinátorka kampane: „Veríme, že každý človek 
má niekde toho svojho psa, a každý pes má niekde toho svojho človeka. My prajeme osudovým 
stretnutiam... aj preto kampaň Našli sa, v ktorej majiteľa a jeho zvieratko predstavujeme s trochou 
humoru vždy ako tú správnu dvojicu.“  Kampaň tu: http://slobodazvierat.sk/Nasli-sa.342.0.html . V roku 
2010 prišla Sloboda zvierat s kampaňou Našli sa po prvýkrát a predstavila v nej osobnosti verejného 
života so svojim zvieratkom z útulku.  
 
P. Dugovičová dodáva: „Treba pripomenúť aj charitatívny moment adopcie - okrem radosti, ktoré 
zvieratko prinesie, si môže nový majiteľ pripísať k dobru záchranu zvieracieho života, pomoc ďaľším 



zvieratám v núdzi v podobe uvoľneného miesta v útulku a tiež pomoc samotnému útulku. Kolobeh 
pomoci a záchrany tak môže pokračovať... "  
 
Pomôcť zvieratám v útulku môžu ľudia: venčením počas celého roka, (7/7, 12-17 h.), tzv. dlhým 
venčením (zviera v domácej starostlivosti na 1-7 dní), dočasnou opaterou  (dočasná domáca 
starostlivosť, vhodná najmä v prípadoch, keď zviera potrebuje individuálnu starostlivosť - pooperačné, 
poúrazové stavy, rehabilitácia...) a trvalá adopcia.  

Veterinárka SZ, M. Mužiková: Trvalá adopcia je pre zviera najvhodnejším riešením, pretože okrem 
dlhodobej starostlivosti ponúka zvieraťu možnosť vytvorenia vzťahu s človekom založeného na dôvere 
a pocite istoty. Práve toto nechcené a týrané zvieratá potrebujú najviac.“  

Osvojené zviera odchádza z útulku zaočkované, odčervené, označené mikročipom, a dospelé jedince aj 
vykastrované (z dôvodu zamedzenia ďalšieho rozmnožovania nezaopatrených zvierat). Majiteľ uhrádza 
adopčný poplatok, je poučený o správnej starostlivosti a je s ním je spísaný adopčný protokol, v ktorom 
si Sloboda zvierat počas 1. roka po osvojení vyhradzuje právo kontroly zdravia a pohody zvieraťa v novej 
rodine. Cieľom je ochrana zvieraťa. 

Viac info o adopcii poskytne dispečning BA útulku na 02-16 187 a  http://slobodazvierat.sk/Utulok-BA-na-
Poliankach.120.0.html?&L=0 

Aktuálna galéria zvierat bratislavského útulku voľných na adopciu: http://slobodazvierat.sk/?id=179 

 

Ďalšie aktivity k Svetovému dňu zvierat: 

� MOBILizácia pre zvieratá. Ekologicko-charitatívny projekt. Umožní verejnosti zbaviť sa nepotrebných 
mobilných telefónov ekologickým spôsobom a zároveň pomôcť zvieratám v núdzi. V doručenej obálke 
môžu ľudia zaslať nepotrebný aparát, z každého prijatého mobilu zašle recyklačná sploločnosť ASEKOL, 
50 centov Slobode zvierat na záchranu zvierat a pomoc útulku. Viac na: mobil.slobodazvierat.sk 
 
� Tradičná celoslovenská finančná zbierka na pomoc zvieratám z útulkov. Zbierku realizuje o.z. v 
spolupráci so žiakmi a pedagógmi stredných škôl, ktorí sú jej garantmi. Tento rok bolo oslovených 220 
stredných škôl v rámci SR. Minuloročný hrubý výnos v hodnote 1983, 19 Eur bol použitý v rámci 
kastračného programu na kastrácie zvierat v útulkoch Slobody zvierat v rámci Slovenska a za túto sumu 
bol zoperovaných 97 zvierat. Zbierka sa koná v uliciach slovenských miest na Svetový deň zvierat - 
4.októbra 2013. Jej výnos bude venovaný regionálnym útulkom SZ. 
 
� Zvýhodnené čipovanie spoločenských zvierat pre širokú verejnosť počas mesiaca október. Zákon 
ukladá majiteľom povinnosť  do 30.9. 2013 všetky psy, mačky a fretky trvalo označiť mikročipom. Kto tak 
ešte neurobil, môže sa objednať na začipovanie v útulku Polianky na T: 0911 842 929. 
 
� Spoznaj hospodárske zvieratá - akcia pre širokú verejnosť. Otvorenie minifarmy hospodárskych zvierat 
zachránených z nevhodných podmienok s náučno-zábavným areálom o potrebách hospodárskych 
zvierat, venovaný najmä deťom. Nedaľa 13. 10., 13-16h, útulok BA Polianky. 
 
 
Vitajte! 

 

Viac o kampani a pripravovaných aktivitách: S. Čaňová, silviacano635(at)gmail.com, 0911 403 247 


