
Správa o činnosti  Slobody zvierat za rok 2013 /Výročná správa / 

 Činnosť útulku  

• 3 061 zachránených zvierat umiestnených do útulku 

• 2 255 zvierat, ktorým sme našli nový domov 

• 546 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom 

• 165 prípadov úhynov, v dôsledku  poranenia, alebo infekčného ochorenia 

• 42 prípadov eutanázie z dôvodu vážnych poranení  a z dôvodu agresivity zvieraťa   

Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat sme do dnešného dňa uzatvorili s 39 
mestami a obcami: 

Stupava, Suchohrad, Bernolákovo, Dunajská Streda, Dunajská Lužná, Majcichov, Častá, 
Lozorno, 
Chorvátsky Grob, Hrubá  Borša, Kostolište, Blatné, Hamuliakovo,  Kostolná pri Dunaji, 
Malinovo, 
Miloslavov, Jakubov, Svätý Jur, Veľký Meder, Most pri Bratislave,  Čenkovce, Prašice, 
Tvrdomestice,  
Sládkovičovo, Rovinka, Veľký Grob, Nemečky, Veľké Leváre, Malá Mača, Sereď,  Sološnica, 
Košúty, 
Budmerice, Reca, Plavecký Mikuláš, Liptovský Ján, Chyžné, Jelšava, 

 Ochrana zvierat pred  týraním 

  V  roku 2013 ministerstvo pôdohospodárstva vypracovalo novelu zákona 282/2002 Z.z.. 
Naša organizácia aktívne navrhovala potrebne zmeny: 

• povinná registrácia všetkých chovných zariadení v SR zriadených na účely cieleného 
rozmnožovania psov bez rozdielu, t.j. zariadení chovov psov s PP a bez PP, a 
všetkých druhov plemien psov.  

• povinnosť schválenia prevádzky každého chovného zariadenia  zriadeného za 
účelom cieleného rozmnožovania psov, bez rozdielu či ide o psov s PP alebo bez PP, 
množstva a druhu plemien psov, zo strany veterinárnej správy, rovnako, ako je to 
štandardné u karantén a útulkov pre psov.  

• povinnosť viesť a archivovať záznamy (uvedené plemeno, alebo kríženec zo znakmi 
plemien, záznamy o prírastkoch: počet mláďat, ich zdravotný stav, počet vrhov 
jednotlivých sučiek, úhynov, eutanázií, počet cisárskych rezov u jednotlivých 
sučiek, údaje o kupujúcom) počas minimálne 10 rokov 

• vekové obmedzenie osôb pri držbe, vlastníctve a vodení psov so sprísneným 
držaním a psov krížencov týchto plemien, dovŕšením veku 21 rokov  

• zákaz rozmnožovania psov okrem schválených a registrovaných chovov  

• povinnosť kastrácie psa, ktorý napadol človeka, alebo iné zviera, bez toho, aby bol 
sám vyprovokovaný 

1) Na návrh poslancov vládneho Smeru v NR SR, prešla zmena povinného 
nezameniteľného označovania psov, mačiek a fretiek s povinného na nepovinné. 
V dôvodovej správe bol ako hlavný dôvod neprimeraný zisk súkromných 



veterinárnych lekárov.  So zrušením tejto povinnosti a žiadosťou, aby nepodpísal 
tento zákon sme požiadali prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča. Naše dôvody 
prečo je čipovanie dôležité:  

• Z dôvodu cestovania za hranice Slovenskej republiky – táto povinnosť 
vyplýva z legislatívy Európskej únie a je to povinnosť, ktorá zostala 
zachovaná v zákone o veterinárnej starostlivosti. 

• Z dôvodu straty alebo krádeže zvieraťa –  označenie zvieraťa mikročipom je 
nezameniteľné - každé zviera získava svoje jedinečné identifikačné číslo. 
Súčasťou čipu, ktorého je zviera nositeľom, sú okrem iného aj informácie o 
majiteľovi zvieraťa, a tak v prípade straty alebo krádeže zvieraťa je možné 
majiteľa identifikovať. 

• Z dôvodu nájdenia pôvodného majiteľa zvieraťa – v prípade nájdeného 
zvieraťa je najrýchlejšou možnosťou vyhľadať prostredníctvom čipu údaje o 
zvierati a jeho majiteľovi v naturálnom  registri a bezpečne ho vrátiť. 

• Z dôvodu napadnutia človeka alebo iného zvieraťa – v mnohých prípadoch sa 
stáva, že pes zabehne a pohryzie človeka, alebo iné zviera. V prípade 
označenia zvieraťa čipom je zistenie a identifikácia jeho majiteľa rýchla a 
bezproblémová a majiteľ zvieraťa vie prakticky okamžite preukázať, či je 
zviera vakcinované. 

• Z dôvodu lepšej evidencie a kontroly zo strany miest a obci – pri kontrole vie 
obec a mesto identifikovať majiteľa psa a takisto skutočnosť, či má majiteľ 
psa zaevidovaného. 

• V prípade opustenia zvieraťa – ak niekto zviera vyhodí, uviaže v lese, alebo 
ho inak opustí, čo je trestné, nie je možné zo strany majiteľa takéto zviera 
zaprieť, lebo je nezameniteľné označené čipom. 

• V prípade tyrania alebo utýrania zvieraťa – v tomto prípade majiteľ nemôže 
svoje začipované zviera zaprieť a dokazovanie v takýchto prípadoch je 
omnoho jednoduchšie. 

• Označenie zvieraťa čipom má oproti tetovaniu viac výhod: nevybledne a 
preto ho nie je nutné obnovovať počas celého života zvieraťa, ide o 
jednorazový zákrok, je bezbolestné, na rozdiel od tetovania, ktoré je veľmi 



bolestivým zákrokom - tetujú sa veľmi citlivé časti tela, ako je ušný boltec 
alebo slabiny zvieraťa. 

Niektoré z najzavažnejších pripadov z roku 2013: 

• Nosnice Bernolákovo 

• TO vyhladovaný vlčiak z Nemšovej 

• Snehuľka 

• Zabíjačka v penzióne Javorina- Čičmany 

• Kaukazáčka z Veľkých Levár 

• Kozičky v starej Ikei 

• Útulok v Martine 

• Farmár Milan Dunar z Veľkých Levár 

Pokračovanie projektu „Linka proti krutosti“( systém inšpektorov ochrany zvierat 
v rámci Slovenska)  

Sloboda zvierat v projekte „Linky proti krutosti“ pokrýva cele územie Slovenska, našim 
inšpektorom sa podarí každý rok pomôcť stovkám desiatkam, hlavne spoločenských  
zvierat. Štatisticky sú uverejnené nižšie.  

V  roku 2013 bolo na linku proti krutosti nahlásených 625 prípadov týrania alebo 
zanedbávania starostlivosti. Z  toho 424 bolo opodstatnených. Napriek tomu, že 
v posledných rokoch vzrástol počet neopodstatnených prípadov, aj tak ide o  alarmujúce 
číslo. Podaní RVPS bolo podaných 93, trestné oznámenia 2. Odobratých bolo spolu 209 
zvierat ( prevažne psov), z toho 191 sa majiteľ vzdal, resp. boli túlavé, bez majiteľa , 18 
bolo odobratých cez RVPS. 

rok 2013

počet nahlásených prípadov:
SPOL
U

  625

z toho  opodstatnených: 424

počet podnetov na RVPS: 93

počet odobratých zvierat: 209

Majiteľ sa dobrovoľne vzdal 191

Cez RVPS 18

Počet podaných TO: 2



Linka proti krutosti v súčasnosti zamestnáva 7 inšpektorov:  

Niektoré významnejšie prípady:  

Január 2013: odobratý pes rómskej rodine v Púchove- pes bol zavretý v kúpeľni a slúžil ako 
hračka pre deti ( medializované) 

Marec 2013:Východná-objednávka obce prevoz 5 psov do RC SZ v Podturni a do Lučenca, 
Mýtne Ľudany-prevoz 7 psov do Bratislavy ( medializované Markíza) asistencia RVPS 

Apríl 2013:prevoz 6 psov z Lipztovksého Jána do RC SZ Fiľakovo 

Máj 2013: pes z relácie “mama ožeň ma“ z Malčíc prevezená do Bratislavy, krach hydinárne 
Veľké Straciny, prevoz 2 psov do Bratislavy  

Jún 2013: kastrácia 6 psov v  obci Lučina okres Prešov na náklady SZ, prevoz 6 
množiteľských psov zo Zvolena do Bratislavy 

Júl 2013: medializovaná kauza Bučkovci- zlé podmienky v  chove psov (podnet na RVPS), 
Párnica na Orave- prevoz 3 psíkov do Bratislavy na požiadanie RVPS 

September 2013:Hodruša Hámre, sučka priviazaná v lese, prevoz do RC SZ v  Banskej 
Štiavnici, psík s prerezaným hrdlom v obci Drahňov – prevezený do RC SZ vLlučenci 

Október 2013: prevoz 10 psov z obce Podhradie do BA- nezvládnutý chov 

November2013: prevoz 6 psov a  9 mačiek z obce Hubová do BA ( riešené cez starostu), 
mačky sa po kastrácii vrátili majiteľovi naspäť,  úmyselné utýranie dvoch psov hladom - 
Oščadnica , Horná Súča- oba psy uhynuli po prevoze do BA - boli podané TO , november- 
medializovaná akcia v obci Sucháň - TV Markíza- prítomná- zanedbávanie starostlivosti o 
rómske psy- za pomoci starostky obce sa situácia zlepšila 

Spolupráca s RC , bez ktorých by naša práca nebola možná resp. by bola veľmi 
komplikovaná: najlepšia spolupráca je s RC v Lučenci, Rožňave, Považskej Bystrici, 
Kežmarku, Podturni, Fiľakove  

Ostatné RC spolupracujú v rámci možností- Nitra, Topoľčany, Matejovce nad Hornádom, 
Banská Štiavnica , Štúrovo  

Málo informácií máme o činnosti RC v Prešove, Rimavskej Sobote , Dubnici nad Váhom  

Vôbec nespolupracuje jedine Komárno  

D/ Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 
 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o  spolupráci s  Regionálnymi 
centrami a  vzniku nových. O  činnosti za rok 2013 informovali jednotliví predsedovia 
Regionálnych centier: 
  



1 RC Slobody zvierat  Piešťany Lubomíra Baleková

2 RC Slobody zvierat  Lučenec Katarína Ferenczová

3 RC Slobody zvierat  Nitra Georgia Kubíčková

4 RC Slobody zvierat  Komárno Agnesa Jelínková

5 RC Slobody zvierat  Topolčany Lenka Hanová

6 RC Slobody zvierat  Skalica Karolína Gažíková

7 RC Slobody zvierat  Prešov Karolína Macejková

8 Útulok v údolí - Dubnica nad Váhom Viliam Jaroš

9
Štastný psík- Matejovce nad 
Hornádom Silvia Valkošáková

10 Záchrana zvierat - Banská Štiavnica Jarmila Simonidesová

11
Záchraňme opustené mačičky - 
Vištuk Karol Hučko

12 OZ Hafkáči- Považská Bystrica Bc.Paulína Harvánková

13 Prešovskí Havkáči Dana Krajčírová

14 OZ Život je pes Rožňava Zuzana Klincková

15 Zatúlaný chlpáčik-psia nádej Mgr. Darina Červená

16 OZ Mačací raj - Nové Zámky Denisa Vanyová

17
Best friends - útulok Rimavská 
Sobota 

Katarína 
Janošdeáková

       
18 
19

RC Šťastné labky Fiľakovo 
RC SZ Kežmarok

Beáta Jagošová 
Alžbeta Ninčáková

   
20 

OZ Priateľ pes Štúrovo 
OZ Riško

Natália Ložeková 
Veronika Čavisová

ROK 2013 

  Sloboda zvierat Bratislava útulok
3061 
prijatých

2255 
adopcií 546 pôvod

1 RC Piešťany útulok 405 prijatých
327 
adopcií 66 pôvod

2 RC Lučenec útulok 398 prijatých
  
344adopcií  neuviedli

3 RC Nitra útulok      

4 RC Komárno útulok 180 prijatých
174 
adopcií neuviedli

5 RC Topolčany KS
 224 
prijatých

196 
adopcií  0 pôvod



6 RC Skalica útulok
 242 
prijatých

210 
adopcií  neuviedli

7 RC Prešov DO 99 prijatých 92 adopcií 2 pôvod

8 Utulok v údolí - Dubnica nad váhom útulok      

9 Štastný psík- Matejovce nad hornádom útulok  46 prijatých  34 adopcií  4 pôvod

1
0 Záchrana zvierat - Banská Štiavnica útulok

10 
 prijatých 8 adopcií neuviedli 

1
1 Záchraňme opustené mačičky - Vištuk DO  36 stálych    

1
2 OZ Hafkáči- Považská Bystrica útulok

 227 
prijatých 

 165 
adopcií  neuviedli

1
3 Prešovskí Havkáči KS 122 prijatých

122 
adopcií  neuviedli

1
4 OZ Život je pes Rožňava útulok 146 prijatých

124 
adopcií 10 pôvod

1
5 Zatúlaný chlpáčik-psia nádej útulok  54 prijatých  36 adopcií  1 pôvod

1
6 OZ Mačací raj - Nové Zámky utulok  56 prijatých  13 adopcií  neuviedli

1
7 Best friends - útulok Rimavská Sobota KS   23 prijatých  21 adopcií  neuviedli

1
8 Fiľakovo KS 255 prijatých neuviedli neuviedli

1
9 RCSZ OU Útulok Kežmarok útulok 263 prijatých 237adopcií neuviedli

2
0 OZ priateľ pes -Štúrovo útulok 55 prijatých 46 adopcií 2 pôvod

2
1 OZ Riško útulok 41 prijatých 31 adopcií neuviedli

 



 Činnosť oddelenia KAMPANIERA 
  

Stop testovaniu kozmetiky na zvieratách: viac ako 20-ročný boj za zavedenie zákazu 
testovania kozmetiky na zvieratách dospel v k prijatiu EU legislatívy, ktorá od 1.3. 2012 
zakazuje: testovanie ingrediencií a hotových kozmetických produktov v EÚ, predaj 
kozmetiky otestovanej na zvieratách kdekoľvek na svete po danom termíne. SZ sa pridala 
ku kampani ešte na jeseň 2012. 

Stop vivisection: Európska občianska iniciatíva proti vivisekcii požaduje  úplny zákaz 
testovania na zvieratách. Sloboda zvierat prevzala záštitu nad vyzbieraním 9750 podpisov 
zo Slovenska, čo sme aj dosiahli. Aj vďaka SZ sa podarilo vyzbierať milión európskych 
podpisov, ktoré už má na stole Európska komisia a parlament. O výsledkoch kampane 
budeme vedieť viac na jar 2015. 

Happy Cows: medzinárodná inicatíva za prijatie európskej legislatívy v oblasti welfare 
hospodárskych zvierat. Cieľom je zabezpečenie lepších životných podmienok pre dojnice 
vo všetkých členských krajinách EÚ na základe spoločne prijatej legislatívy s jasne 
stanovenými a vykonateľnými štandardami vychádzajúcimi zo 4 welfare princípov: dobrá 
strava, dobré ustajnenie, dobré zdravie a adekvátne správanie. Vypracovaný návrh 
smernice o welfare kráv v októbri 2013 predložený Európskej komisii s podporou 250-tisíc 
podpisov občanov EÚ z 24 členských krajín.  Príprava websekcie, posterov, onlinepetície 
a pravidelná komunikácia o téme prostredníctvom soc. siete a formou týždenných správ 
zasielaným podporovateľom. 

Domáce kampane 

Cirkus bez zvierat: pokračovanie celoslovenskej kampane za zákaz používania zvierat 
v cirkusoch na území SR spojená s petíciou, osvetou a odbornou spoluprácou so štátnymi 
orgánmi.  
Outdoorová komunikácia prostredníctvom billboardov v uliciach BA a okolia, rozhovory 
pre tlačené a elektronické médiá, rozhlas, televízie, spolupráca s dobrovoľníkmi v rámci 
Slovenska, rozdaných 25-tisíc letákov v uliciach slovenských miest a zber ďalších podpisov 

 

 

 



pod petíciu žiadajúcu zákaz používania zvierat v cirkusoch na území SR, aktuálne s počtom 
viac ako 45-tisíc podpisov občanov SR.  
Organizácia a koordinácia protestných demonštrácií v rámci Slovenska na tému Cirkusy 
bez zvierat. 
Príprava podkladov na metodické usmernenie ŠVPS pre štátnych inšpektorov na kontroly 
zdravia a pohody zvierat v cirkusoch, pravidelné stretnutia na pôde MPRV SR 
k problematike cirkusových zvierat. 
Príprava legislatívnych podkladov v spolupráci s advokátskou kanceláriou. 
Séria stretnutí pracovnej skupiny (SZ, zástupcovia  ministerstva pôdohospodárstva a ŠVPS) 
zameraná na sprísnenie kontrol zdravia a pohody zvierat v cirkusoch zo strany inšpektorov 
RVPS a na vypracovanie ďalších krokov s cieľom dosiahnuť  prijatie zákazu používania 
divožijúcich zvierat v cirkusoch na území SR do legislatívy SR. 

Billboardová kampaň Našli sa, vol.2: pokračovanie úspešnej kampane na podporu adopcií 
útulkových zvierat.  Počet zvierat v útulkoch neustále narastá. Alternatívou ku kúpe 
zvieratka je adopcia. Každý si môže nájsť v útulku toho pravého priateľa. Vytvorenie 5 
kreatívnych návrhov „správnych dvojíc“ človeka a zvieratka z útulku a realizácia fotenia 
billboardov v spolupráci s fotografkou Karolínou Kedrovou.  

Úvod do kampane proti kožušinám (začiatok plánovaný na jeseň 2014): V novembri 2013 
sme médiám rozposlali otvorený list adresovaný Marianne Ďurianovej, Karin Haydu, Marií 
Čírovej a Andrei Heringhovej. Reagovali sme v ňom na to, že počas Bratislavských módnych 
dní predvádzali kožuchy a upozorňovali sme verejnosť, ale i samotné dámy na 
nehumánnosť a krutosť kožušinového priemyslu. Na náš list zareagoval časopis Život dlhším 
článkom, kde sme dokonca s témou figurovali na titulnej strane a denník Nový čas, ktorý 
náš list spomína v krátkom stĺpčeku. 

Akcie v útulku  

Vítanie leta 2013 v útulku SZ: koncert a prezentácia vieoklipu Presenta a Barbbary Bajkai 
„Spolu“ na podporu adopcií zvierat z útulkov, ochutnávka vegánskych jedál, prezentácia 
receptov, maľovanie detí na tvár. Prezentácia kampaní, pozvánka verejnosti na venčenie. 

Svetový deň zvierat - Otvorenie minifarmy zachránených hospodárskych zvierat 
v útulku: náučno – zážitkový deň pre milovníkov zvierat a deti  s otvorením minifarmy 
zachránených zvierat. Informovanie verejnosti o potrebách hospodárskych zvierat, 
infotabuľky a predstavenie obyvateľov útulku, náučné aktivity pre deti, veselé kŕmenie 
zvierat, vegánsky guláš, prezentácia aktivít SZ. 

Ďalšie aktivity oddelenia kampaní 

Mesiac  čipovania zvierat: darček pre majiteľov zvierat z radov verejnosti k svet. dňu 
zvierat- zvýhodnéné  čipovanie spoločenských zvierat v BA útulku počas celého mesiaca 
október. Popularizácia čipovania prostredníctvom soc. sietí, článkov, príprava letákov 
Prečo čipovať zviera. 

MOBILizácia pre zvieratá (realizované v spolupráci s fundraisingovou agentúrou): 
ekologicko-charitatívny projekt umožňoval verejnosti zbaviť sa nepotrebných mobilných 
telefónov ekologickým spôsobom a zároveň pomôcť zvieratám. V obálke mohli ľudia zaslať 
nepotrebný aparát, z každého prijatého mobilu zaslala recyklačná spoločnosť  50 centov 
Slobode zvierat na záchranu zvierat.  

Minikampaň na podporu kastrácií spoločenských zvierat: popularizácia kastrácií ako 
humánneho spôsobu regulácie stavov spoločenských  zvierat prostredníctvom online 
kampane cez soc. siete, realizácia infoletákov Prečo kastrovať zviera. 



Správny výcvik psov: spracovanie témy výcviku psov pre verejnosť  – Čo je správna 
výchova a čo už týranie? Zamerania na poľovné a tzv. bojové plemená. 

Komunikácia aktuálnych tém prostredníctvom sociálnych sietí  na dennej báze: 
Facebook (84 000 fanúšikov) a webstránky organizácie.  

Spolupráca na príprave charitatívneho kalendára 2014: téma Hospodárske zvieratá. 
Tvárami kalendára boli opäť osobnosti verejného života, ktoré sa rozhodli podporiť 
myšlienku ochrany zvierat. Kalendár realizovali fotografi Ľubomír Sabo a Zuzana Senášiová.  

Pravidelné aktivity oddelenia kampaní 

Spolupráca s fundraisingovou agentúrou: 

-príprava týždenných elektronických správ na aktuálne témy – newsletters  (1-2 správy/
týž. do mailových schránok cca 15-tisíc podporovateľov SZ) 

-príprava podkladov do mesačných tlačených listov do schránok podporovateľov... 

-e-shop: kreatívna príprava darčekových predmetov /odznaky, tričká, hrnčeky/ 
a marketing 

Spolupráca s médiami:  

Spolupráca s TA SITA, TASR: pravidelné informovanie o činnosti organizácie formou 
aktuálnych tlačových správ a nadviazanie úzkej spolupráce s novovytvoreným portálom 
tlačovej agentúry TASR – Útulkovo.sk  a pravidelné informovanie o aktivitách Slobody 
zvierat prostredníctvom portálu. 

Spolupráca s verejnoprávnymi a komerčnými TV a rádiami (reportáže o kampaniach 
Project Pig, Cirkus bez zvierat, Svetový deň zvierat – otvorenie farmy zachránených 
hospodárskych zvierat v útulku na Poliankach).  

Spolupráca s mesačníkmi Pes a Mačka (pravidelná rubrika SZ o aktuálnych kampaniach 
a činnosti organizácie), Nota Bene (téma Cirkusy bez zvierat), elektronickým Magazínom 
Radar.  

Spolupráca so Superbrands International: príprava podkladov do výročného katalógu 
najvýznamnejších značiek na trhu, Superbrands International, ktorá oceňuje silné značky 
vo viac ako 70 krajinách sveta. Sloboda zvierat sa stala držiteľom prestížneho ocenenia 
Superbrands Slovakia 2013.  O našom ocenení rozhodla porota zložená z odborníkov 
v oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketinových prieskumov (agentúry 
Wictor Leo Burnett, Ogilvy, Vaculik Advertising, BTL, Big Board, e Trend...) na základe 
prieskumu verejnej mienky o všetkých značkách na Slovensku. Počas roka 2013 môže SZ 
používať logo Superbrands ako jeho čestný držiteľ. 

 Činnosť  DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA 

Člen združenia Filip Kotlárik  informoval prítomných o  narastajúcom záujme 
o dobrovoľnícke aktivity pre organizáciu.  



dobrovoľnícke aktivity v útulku: 

Mesačné brigády vo februári, marci, apríli, máji, júni, októbri, novembri, decembri 2013, 
vždy v sobotu. Otvorené pre verejnosť, čistenie výbehov, úprava okolia, práce vo vnútri 
útulku, starostlivosť o psov. 

Ernst & Young Community Day:  pracovníci  firmy si každý rok v nájdu čas a prídu vyvenčiť 
psíkov a upratať útulok. Tento rok to bolo 6. septembra.  

Naše Mesto (Spolupráca s Nadáciou Pontis): dobrovoľníci z celej Bratislavy sa prihlasujú na 
aktivity v rôznych OZ cez webovú stránku Nadácie Pontis – Naše Mesto. SZ sa zúčastnila 15. 
júna 2013, dostali sme grant 90 EUR. Pravidelnými aktivitami sú okrem čistenia kotercov a 
výbehov aj umývanie interiéru útulku, karantény, okien a úprava okolia a exteriéru útulku. 

Súťaž o naj fotku útulkáča sme zorganizovali dvakrát – v máji a v júli, s cieľom zvýšiť 
šance psíkov na adopciu zdieľaním pekných fotiek odfotených našimi venčiarmi prostr. 
facebooku a webu SZ. 

Spolupráca s fotografom Milanom Ľahučkým (Morneo3Photo), ktorý nám pomáha fotiť 
psíky hľadajúce domov cez svoj projekt Druhá šanca. Od decembra 2012 doteraz 
odfotografoval 55 psíkov a fotil niekoľko udalostí, ktoré SZ organizovala. 

Spolupráca s BDC – Bratislavské dobrovoľnícke centrum: od septembra 2013 Sloboda 
zvierat inzeruje možnosti dobrovoľnej pomoci na tomto portal a získava tak nových 
dobrovoľníkov. 

Nájdite sa so zvieratkom z útulku v Horskom Parku sa pravidelne schádzajú útulky z 
celého Slovenska a ponúkajú svoje zvieratá na adopciu. Sloboda zvierat sa zúčastnila 6. 
apríla, 15. júna a 5. októbra 2013. 

Tvoja denná dávka dobrovoľníctva, spolupráca z O.Z. CARDO: 24. februára 2013 účasť 
na akcii v BA Eurovea. Stánok SZ zameraný na podporu adopcií a venčenia zvierat z útulkov, 
minikampaň Adopcia je dobrý skutok/Venčenie je dobrý skutok. Predstavili sme skutočné 
príbehy adoptovaných zvierat z úst ich nových šťastných majiteľov. Podpora dobrovoľníctva 
v útulku SZ. 

Benefičný koncert Live for Life v spolupráci s Music4Life Production, Presentom a 
Barbbarou Bajkai v klube Calabria – 17. máj 2013: Sloboda zvierat bol venovaný výťažok zo 
vstupného a zaznela aj skladba Spolu nahratá pre podporu adopcií z útulkov, ku ktorej 
Music4Life Production vytvorili aj klip. 

Staromestské Vianočné trhy: predaj charitatívneho vianočného punču, aktivita 
v spolupráci s nadáciou starostky MČ Staré Mesto, Tatiany Rosovej. V decembri 2013 sme 
vyzbieralo cca. 300€. 

Vianočný charitatívny koncert pre Slobodu zvierat, 21. Decembra 2013: interpreti 
Presento a Barbbara Bajkai vystúpili na koncerte v Bratislavskom Rock Café pre útulok 
Slobody zvierat. Bol nám venovaný výťažok zo vstupného a mnohí návštevníci priniesli aj 
vecné dary pre psíkov – deky, paplóny, uteráky… 

Plány 2014, čiastočne realizované: 

Project Pig: celoeurópska kampaň na dodržiavanie spoločnej legislatívy na ochranu 
prasiat. Pod petíciu sa podarilo vyzbierať  475 576 podpisov! Náhodné kontroly 33 
európskych fariem v 7 členských štátoch EÚ realizované neštátnymi inšpektormi 
organizácie na ochranu zvierat Compassion in World Farming (CIWF) v lete 2013 ukázali 
závažné porušovanie  platnej európskej legislatívy na ochranu prasiat. Kampaňou žiadame 



dodržiavať už prijaté štandardy platnej EÚ legislatívy. Odovzdanie petície ministrovi 
pôdohospodárstva Ľ. Jahnátkovi na stretnutí Rady ministrov v Bruseli na jar 2014. 

Zaostrené na množiteľov:  v spolupráci s inšpektormi SZ a tv Markíza informujeme 
verejnosť o zákulisí množiteľského biznisu. Séria reportáží, TS, rozhovorov pre médiá 
(inšpektori SZ), tlač letákov o množení zvierat bez preukazu pôvodu.   

Kampaň za prijatie zákazu držania psov na reťaziach: petícia, letáky, websekcia, 
nálepky, pravidelná komunikácia témy prostredníctvom soc. sietí. Cieľ:  prijatie zákazu 
držania psov na reťazi na území SR. 

Ako spolunažívať s ferálnymi mačkami: úvod do kampane – príprava websekcie, tlačených 
infoletákov, komunikácia témy prostredníctvom soc. sietí. 

Správne ohlasovanie trestnej činnosti  - príprava sérií informácií pre verejnosť  pre 
správne ohlasovanie trestnej činnosti  (týranie zvierat, zanedbanie starostlivosti),  zber 
a zaisťovanie dôkazov, podávanie TO, ochrana svedkov...  V spolupráci s advokátskou 
kanceláriou a právnou pomocou pro bono. 

 Činnosť   VÝCHOVNÉHO CENTRA 

Jana Liptáková lektorka výuky informovala prítomných o činnosti výchovného centra: 

V školskom roku 2013/2014 výchovné centrum pokračovalo v realizovaní projektu Svet je 
pre všetkých. Tento projekt environmentálnej výchovy funguje už od roku 2002. 

Výchovné centrum SZ predovšetkým vzdeláva deti v problematike ochrany prírody 
a zvierat. 

Ako formu využíva výučbové  programy na školách  -  

Svet je pre všetkých  a 

Pes na ulici, v útulku, doma 

Výchovné hodiny boli odučené v 14 školách, spolu 212 hodín environmentálnej výchovy. 

Výchovné centrum realizovalo aj prednášky na školách rôzneho stupňa o činnosti Slobody 
zvierat a o činnosti útulku. Spolu bolo odučených  82 prednášok. 27 prednášok bolo 
realizovaných priamo v útulku. 

Ďalšie aktivity:  

Spolupráca s denným táborom – projekt: zaujímavé povolania 

Spolupráca a metodické vedenie študentov zo SOŠ podnikania  

Spolupráca so staromestkou knižnicou 

Deň zvierat na ZŠ Hubeného 



Deň zvierat na Gymnáziu Vazovova 

Spolupráca s evanjelickým zborom – v rámci projektu  Sloboda 

Deň Zeme v útulku 

Spolupráca s cirkevnou školou v rámci projektu – Rodičia pred tabuľou 

Spolupráca so školou vo Veľkom Bieli v rámci projektu  - Dobrovoľníctvo 

Návšteva školy Kľačany pri Hlohovci – súbor prednášok 

Výchovné centrum distribuuje metodické materiály, príručky, letáky a spolupracuje 
s učiteľmi a inými osvetovými pracovníkmi. Podporuje zbierky na školách určených pre 
útulok. 


