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V roku 2017 prijala Sloboda zvierat 6368 zvierat v núdzi, 4240 sa 
adoptovalo. 

Bratislavský útulok Polianky prijal za minulý rok 2108 psov a mačiek, 19 regionálnych 
útulkov Slobody zvierat spolu ďalších 4260 zvierat.  Ide o odchytené z ulíc (zabehnuté, 
vyhodené) a tiež zvieratá odobraté majiteľom z dôvodu zlej starostlivosti a týrania. Z 
celkového počtu bolo 1203 zvierat vrátených pôvodným majiteľom a 4204 si našlo nový 
domov prostredníctvom adopcií.   

Sloboda zvierat Bratislava v r. 2017 prijala 2108 zvierat (z toho 531 mačiek), pôvodnému 
majiteľovi sa vrátilo 693 zvierat, nový domov si našlo 1396 zvierat, a v rámci manažmentu 
populácie pouličných zvierat realizoval v spolupráci s magistrátom h.m. kastráciu 196 ferálnych 
mačiek v intraviláne mesta. 

Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat, o.z.: „Teší nás, že sme mohli pomôcť takému 
vysokému počtu zvierat v núdzi. Zároveň sme radi, že stúpa počet zvierat, ktoré sa z útulkov 
vracajú domov k majiteľom, pretože čoraz viac psov a mačiek je začipovaných, v súčasnosti 
takmer 20% prijatých zvierat.“   

V prípade nálezu zabehnutého zvieraťa majú Bratislavčania volať Mestskú políciu na tel. č. 159 
(odchyt vykoná Sloboda zvierat). V obciach majú občania osloviť MsP alebo starostu. Zákon 
o veterinárnej starostlivosti nariaďuje obciam vykonávať odchyt túlavých zvierat odborne 
zaškoleným subjektom a umiestňovať ich do karantén a útulkov. Tieto majú obce buď 
zriaďovať alebo finančne podporovať už jestvujúce zariadenia. P. Dugovičová: „Žiaľ, mnohí 
starostovia o tejto svojej zákonnej povinnosti netušia. A výsledok? Útulky odchytávajú 
bezprizorné zvieratá na svoje náklady a suplujú povinnosti samospráv.“ 
 
Najdôležitejšie čísla 2017 Útulok Bratislava Polianky a 19 regionálnych útulkov Slobody 
zvierat:  
• Celkový počet prijatých zvierat: 6368  
• Celkový počet adopcií (domáce a zahraničné): 4240 
• Zvieratá vrátené pôvodnému majiteľovi (strata):  1203 

Cez Linku proti krutosti (LPK) riešila Sloboda zvierat podnety verejnosti o zlom zaobchádzaní so 
zvieratami. Prostredníctvom siete inšpektorov prešetruje hlásenia o nevyhovujúcich 
podmienkach chovu, týraní či inom porušovaní legislatívy a zjednáva nápravu – osveta, kontroly 
v teréne, prijatie týraných zvierat do útulkov, operácie na záchranu života, liečbu a 
starostlivosť a následne nový domov formou adopcie.   
Jozef Chmel, LPK: „V r. 2017 sme dostali 940 podnetov, zväčša opodstatnené, vyše 700 sa nám 
podarilo vyriešiť samostatne/v spolupráci s Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými 
správami (RVPS).“               

Veterinárny zákon ukladá RVPS povinnosť vykonávať kontroly zdravia a pohody zvierat 
(spoločenské, hospodárske, divožijúce), umožňuje ukladať nápravné opatrenia, pokuty, a 
v prípadoch vážnych porušení odobrať zviera aj zakázať chov.  
J. Chmel: „Najčastejšie riešime zvieratá držané permanentne na krátkej reťazi, bez 
adekvátneho pohybu, výživy a prístrešku. Vyhláška hovorí, že zviera musí mať umožnený denný 
voľný pohyb, a nesmie byť celodenne na reťazi ani vo voliére, predpisuje tiež suchý prístrešok 
s podlahou, ktorý z troch strán chráni pred nepriazňou počasia (vlhko, mráz, páľava), prístup 
k vode a krmivu, očkovania a veterinárne ošetrenie. Ak občania vedia o zvierati v núdzi, môžu 
nás kontaktovať na: linkaprotikrutosti@gmail.com alebo žiadať o kontrolu a nápravu príslušnú 
regionálnu veterinárnu správu.“ 

Útulky Slobody zvierat zabezpečujú okrem odchytovej služby zabehnutých zvierat v obciach,  
karantenizáciu a umiestnenie zvieraťa v útulku, veterinárnu starostlivosť, kastrácie, čipovanie, 
adopcie.  
P. Dugovičová: „Sme radi, že pribúdajú nové útulky v regiónoch, kde je situácia najhoršia, 
snažíme sa pomáhať práve tam.“ 
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KONTAKT: Pavla Dugovičová, 0903 403 247, slobodazvieratba@gmail.com, 
www.slobodazvierat.sk
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