STERILIZAČNÝ PROJEKT
Vážení starostovia.
podľa dotazníkového prieskumu a konkrétnych skúseností z terénu vieme, že problém premnoženia zvierat v mnohých obciach a mestách na Slovensku naberá nekontrolovateľné rozmery.
Preto SLOBODA ZVIERAT vypracovala STERILIZAČNÝ PROJEKT, ktorý Vám ponúka pomoc
pri riešení problému premnoženia najmä psov nezodpovedných majiteľov vo Vašej obci
nasledovne:
• odchyt zvierat
• prevezenie do útulku
• vyšetrenie veterinárnym lekárom
• zaočkovanie proti infekčným chorobám
• zaočkovanie proti besnote
• kastrácia /samcov/
• sterilizácia /sučiek/
• čipovanie zvierat
• návrat do pôvodného prostredia
Po vykonaní uvedených výkonov by boli zvieratá vypustené do ich domáceho prostredia.
V prípade chorých zvierat, ktoré by vyžadovali hospitalizáciu, by boli tieto umiestnené do útulku
na náklady Slobody zvierat.

Za všetky tieto úkony by si Sloboda zvierat účtovala paušálnu sumu 45 Eur/zviera. Cena je platná
v prípade vzdialenosti do 80 km od Bratislavy. Pri väčších vzdialenostiach by bol príplatok
za cestovné náklady riešený individuálne.

Sterilizačný projekt prebieha v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom.

STERILIZAČNÝ PROJEKT

Na záver si dovoľujeme konštatovať, že nami navrhované riešenie sa osvedčilo v niekoľkých
rómskych osadách, kde sa od realizácie nášho projektu v značnej miere znížil počet voľne sa
pohybujúcich zvierat.
Zo skúseností vieme, že odobratím zvierat by sa situácia nevyriešila, pretože majitelia by si
obstarali nové zvieratá. Vrátením kastrovaných zvierat „majiteľom“ sa zabránilo množeniu
a počet zvierat v danej lokalite zostal stabilizovaný.

Zároveň poskytujeme evidenciu zvierat aplikáciou čipu, ktorá slúži starostom na kontrolu zvierat,
ktoré nie sú potencionálnym rizikom nákazy besnoty a ďaľších infekčných chorôb, ohrozujúcich
zdravie občanov. Takto označené zvieratá môžu byť evidované a akékoľvek obstaranie si zvieraťa
mimo evidencie môže byť postihnuteľné.

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila,
všetky otázky ako i podrobnosti ohľadne
termínu dohodne s Vami hlavná inšpektorka
Slobody zvierat:
Romana Březinová
tel.: 0903 454 179
e-mail: inspektorba@gmail.com
www.slobodazvierat.sk

Sterilizačný projekt prebieha v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom.

