
 

  
Pozvánka pre médiá/ 24.9.2013 

Sloboda zvierat získava ocenenie značky s vynikajúcou 
povesťou! 

!  
Občianske združenie Sloboda zvierat sa stalo čestným držiteľom prestížneho ocenenia 
Superbrands Slovakia 2013 ako významná značka s vynikajúcou povesťou.  

O ocenení Slobody zvierat rozhodla porota zložená z odborníkov v oblasti biznisu, 
komunikácie, marketingu, médií a marketinových prieskumov (KRAS, APRSR, D&B, 
Wictor Leo Burnett, Ogilvy, GfK, Vaculik Advertising, BTL, Big Board, e Trend a ďalší) 
na základe prieskumu verejnej mienky o všetkých značkách na Slovensku.  

Kritériami hodnotenia boli známosť, budovanie značky, akceptácia, inovácia a prestíž. 
Cenu udeľuje spoločnosť Superbrands International od roku 1995 v 88 krajinách sveta. 
Viac o Superbrands International: http://www.slovaksuperbrands.com/cikk.php?
c=8t=1 

Ocenenie prevezme predsedníčka Slobody zvierat Pavlína Dugovičová v utorok 
24.9. o 19:00 na slávnostnom odovzdávaní cien počas galavečera Tribute Event 
Superbrands 2013 v hoteli Double Tree by Hilton (Trnavská cesta 27/A). 

Hovorí P. Dugovičová: „Ako pre väčšinu ocenených partnerov platia aj pre nás pravidlá 
biznisu – musíme o svoje dobré meno dennodenne bojovať, budovať ho, pretože naša 
existencia závisí len na ľudskej a finančnej podpore verejnosti, ľudí, ktorí veria nám, 
našej značke, našej práci...  

Je tu ale predsa len jeden rozdiel: strata priazne by pre nás neznamenala bankrot, 
znamenala by straty na životoch. Ročne zachráni naše občianske združenie okolo 3000 
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zvierat. Budovať silnú značku Slobody zvierat a neustále ju udržiavať v povedomí 
verejnosti je preto životne dôležité.  

Pretože keď si človek, ktorý uvidí týrané, zranené, opustené zviera alebo zviera, na 
ktorom sa deje neprávosť, spomenie na nás, má zviera šancu na záchranu. To je pre 
nás ten najvyšší záväzok. A to nehovorím len o tisícoch zvierat, ktoré ročne prejdú 
našimi útulkom, ale aj o hospodárskych zvieratách, cirkusových, kožušinových, 
používaných denne v laboratóriách...“ 

Z výročnej správy Slobody zvierat za rok 2012 (údaje sa týkajú len útulku 
v Bratislave, nezahŕňajú dáta z regionálnych centier organizácie): 

• 2 726 zachránených zvierat umiestnených do útulku 
• 2 128 zvieratám sme našli nový domov formou domácich a medzinárodných 

adopcií 
• 598 zvierat sme vrátili pôvodným majiteľom 

Viac informácií o činnosti Slobody zvierat nájdete vo výročnej správe 2012. 

Za spoluprácu a podporu ďakuje Sloboda zvierat dlhoročným partnerom a 
spoločnostiam: Nubium, Willmark, FR Global, Tlačiareň Neumahr, TESCO, Pes a mačka, 
Nota Bene, redaktorom médií (verejnoprávnych aj súkromných), tlačovým agetúram 
SITA, TASR, a kreatívnym spolupracovníkom, s ktorými realizuje občianske združenie 
kampane pre širokú verejnosť (Cirkus bez zvierat, 2% z daní, charitatívny kalendár 
Slobody zvierat, Našli sa - podpora adopcií zvierat z útulkov): Veronika Manga, Peter 
Korček, Fero Strapek, Matúš Lago, Ľuboš Sabo, Ester Erdélyi, Karolína Kedrová a ďalší. 
Najväčšie poďakovanie patrí ľuďom -  tisíckam darcov, bez podpory ktorých by 
záchrana zvierat nebola možná. 

P. Dugovičová dodáva: „Aj keď to tak možno nevyzerá, za značkou Slobody zvierat 
stojí len zopár ľudí, ktorí budujú jej dobré meno s plným nasadením, v ťažkých 
podmienkach, najmä svojou nezištnou dennodennou prácou. Ak za našou značkou 
vidia ľudia dôveryhodnosť, obetavosť a skutočné príbehy zachránených zvieracích 
životov, nemôžeme si priať viac!“ 

KONIEC 

......................................................................................................
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Sloboda zvierat, o.z., vzikla v roku 1992, prevádzkuje útulok v Bratislave s kapacitou 300 
zvierat a 20 regionálnych centier s útulkami v rámci Slovenska. Ročne zachráni okolo 3000 
zvierat. 1/4 z celkového počtu sa vráti do rúk pôvodných majiteľov, zvyšok umiestni do nových 
rodín formou adopcií. Najdôležitejšie udalosti za 20 rokov pôsobenia:  http://
www.slobodazvierat.sk/Mame-20-rokov.285.0.html 
  

Info: 
Pavlína Dugovičová , 0903 403 247, E-mail: slobodazvieratba@gmail.com, 
www.slobodazvierat.sk 
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