
Sloboda zvierat, občianske združenie 
sídlo Mlynské nivy 37, 811 09 Bratislava, 

IČO: 31 948 201, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 
registrácie VVS/1-900/90-7429 

Zápisnica 
zo zasadnutia Zhromaždenia členov  občianskeho združenia Slobody zvierat ako 

najvyššieho orgánu 
konaného dňa  12.5.2012  o 11:00 hod. v Bratislave 

Dnešného dňa sa v  priestoroch občianskeho združenia Sloboda zvierat, občianske 
združenie, sídlo Mlynské nivy 37, 811 09 Bratislava, IČO: 31 948 201, občianske združenie 
registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom registrácie VVS/
1-900/90-7429 (ďalej len „občianske združenie“) konalo Zhromaždenie členov občianskeho 
združenia. 

Zhromaždenie členov občianskeho združenia o 11:00 hod. 

Zhromaždenia členov občianskeho združenia sa zúčastnili členovia občianskeho združenia, 
ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Prítomní členovia občianskeho združenia vyhlásili, že zhromaždenie členov bolo zvolané 
v  súlade so stanovami občianskeho združenia, o konaní zhromaždenia členov boli riadne 
oboznámení a výslovne trvajú na tom, aby sa zhromaždenie členov konalo. 

Zhromaždenie členov je uznášania schopné a schopné prijímať rozhodnutia. Program 
zhromaždenia členov je nasledovný: 

Program: 
1.Otvorenie zhromaždenia členov 
2.Schválenie programu 
3.Ustanovenie zapisovateľa a predsedu zhromaždenia členov 
4.Správa o činnosti  a hospodárení za rok 2011 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2012 
6.Rôzne 
7.Záver 

K bodu 1 
Otvorenie zhromaždenia členov 

Rokovanie zhromaždenia členov občianskeho združenia otvorila predsedníčka občianskeho 
združenia Ing. Pavla Dugovičová. Predsedníčka občianskeho združenia privítala prítomných 
členov občianskeho združenia na zasadnutí zhromaždenia členov občianskeho združenia, 
oboznámila ich s  navrhovaným programom a  vyzvala členov občianskeho združenia, aby 
svoju účasť na zasadnutí zhromaždenia členov združenia potvrdili podpisom na listine 
prítomných členov združenia. 

Žiaden z  členov združenia nevzniesol žiadnu námietku voči prvému bodu zhromaždenia 
členov združenia – otvorenie zhromaždenia členov. 

K bodu 2 
Schválenie programu 

Predseda občianskeho združenia predložil zhromaždeniu členov návrh na schválenie 
programu zhromaždenia člnov združenia v nasledovnom poradí 

Program: 
1.Otvorenie zhromaždenia členov 
2.Schválenie programu 



3.Ustanovenie zapisovateľa a predsedu zhromaždenia členov 
4.Správa o činnosti  a hospodárení za rok 2011 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2012 
6.Rôzne 
7.Záver 

Predseda občianskeho združenia vyzval prítomných členov občianskeho združenia na 
vyjadrenie sa k  návrhu. Prítomný členovia občianskeho združenia nemali k  návrhu 
pripomienky. Na to dal predseda občianskeho združenia hlasovať o predloženom návrhu. 
Zhromaždenie členov prijalo: 

UZNESENIE Č. 1 

Zhromaždenie členov občianskeho združenia súhlasí s konaním zhromaždenia 
členov občianskeho združenia s nasledovným programom 
1.Otvorenie zhromaždenia členov 
2.Schválenie programu 
3.Ustanovenie zapisovateľa a predsedu zhromaždenia členov 
4.Správa o činnosti  a hospodárení za rok 2011 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2012 
6.Rôzne 
7.Záver 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu 3 
Ustanovenie zapisovateľa a predsedu zhromaždenia členov 

Predseda občianskeho združenia predložil zhromaždeniu členov návrh na schválenie 
zapisovateľa zhromaždenia členov združenia – Darina Marošová a predsedu zhromaždenia 
členov združenia – Ing. Pavla Dugovičová. 

Predseda občianskeho združenia vyzval prítomných členov občianskeho združenia na 
vyjadrenie sa k  návrhu. Prítomný členovia občianskeho združenia nemali k  návrhu 
pripomienky. Na to dal predseda občianskeho združenia hlasovať o predloženom návrhu. 
Zhromaždenie členov prijalo: 

UZNESENIE Č. 2 

Zhromaždenie členov občianskeho združenia zvolilo za zapisovateľa zhromaždenia 
členov združenia Darinu Marošovú a  predsedu zhromaždenia členov združenia Ing. 
Pavlu Dugovičovú. 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0, 
Zdržal sa: 0 

K bodu 4 
Správa o činnosti  a hospodárení za rok 2011 /Výročná správa / 

A/ Hospodárenie v roku 2011  
Člen Výboru Viera Tilingerová informovala prítomných o výsledkoch činností za rok 2011  

Príjmy a výdaje spoločnosti je uvedené v tabuľke číslo 1 / v prílohe / 



B/ Činnosť útulku  
Člen Výboru Darina Marošová informovala prítomných o počte prijatých zvierat do útulku:  

• 3340 hlásení o výskyte zabehnutého, opusteného a zrazeného zvieraťa 
• 2 823 zachránených zvierat   umiestnených  v útulku 
• 1 927 zvierat, ktorým sme našli nový domov 
• 487 zvierat , ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom 
• 135 prípadov úhynov v dôsledku poranenia, infekčného ochorenia 
• 24 prípadov eutanázie z dôvodu vážnych poranení pre ktoré by bol ďalší život 

zvieraťa utrpením 
• 3 prípady eutanázie z dôvodu agresivity zvieraťa  

C/ Ochrana zvierat pred  týraním 
Člen Výboru Romana Březinová informovala prítomných o  činnosti inšpektorov ochrany 
zvierat:  

• 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. Žiaľ hospodárskym 
zvieratám nie sme zatiaľ schopní pomôcť a to z dôvodu nedostatočnej legislatívnej 
úpravy. Takéto prípady postupujeme hneď na príslušnú RVPS. Okrem priamej práci 
v  teréne prostredníctvom elektronickej posty poradíme niekoľkým stovkám 
občanov, ako postupovať v  prípade podozrenia zo zlého zaobchádzania zo 
zvieratami, ako aj v prípadoch, keď sa na nás obrátia aj samotný chovatelia. Žiaľ 
vyskytuje sa aj veľmi veľa prípadov, keď nahlasovateľ nie je ochotný svedčiť, alebo 
chce ostať v  anonymite a práve tento fakt zabráni v  odhalení, usvedčení, alebo 
vyriešení prípadného tyrania zvierat.  Rovnako sa nás obracajú občania, ako na 
organ štátnej výkonnej moci, ako napríklad pri riešení rušenia nočného pokoja 
brechotom psa v susedstve. Nie vždy sú ochotný prijať fakt, že tieto podnety riešia 
samosprávy a nepriamo nás vinia z neochoty.  Inšpektori SZ prostredníctvom médií 
zverejňujú závažné prípady týrania zvierat.   

Niektoré z vačších prípadov: 
• odchyt psov v Spišskom Štiavniku - cca 60 psov spolu odchytených, za spolupráce s 

útulkom v Matejovciach nad Hornádom a kežmarským útulkom 
• obec Hranovnica - psy boli prevezené do BA 
•  odchyt v Dolnom Piali- psychicky chorá pani - psy boli prevezené  do BA a Nových 

Zámkov 
• denné preverovanie prípadov týrania zvierat podľa nahlásení (podnety na RVPS, 

odobratie zvierat, kontrola podmienok chovu) 
Priamo v  teréne naši inšpektori preverujú  podmienky ustajnenia, výživový stav, 
napájanie zvierat. Zároveň sa zameriavame na osvetu  priamo u  chovateľoch na 
dodržiavanie WELFARE zvierat a hlavne sa snažíme o zmenu chovu v prípade keď 
je pes držaný na reťazi. Samozrejme, že sa stretávame z  rôznymi reakciami, 
v prípadoch vážneho zanedbania zvierat podávame podnety na RVPS.  
  

• spolupráca s právnikom organizácie 
Možnosť konzultácie s právnikom nasej organizácie je veľmi dôležitá a  v mnohých 
prípadoch nám pomáha pri poradenstve. Zároveň nám pomáha pri vypracovaní 
konkrétnych podaní, aby sme sa vyvarovali prípadným chybám, ktoré viedli 
v minulosti k možnosti zastavenia vo vyšetrovaní. V roku 2011 vypracoval podanie 
na Generálnu prokuratúru, na základe zozbieraných informácii o  činnosti šarhov 



z  východu.  Toto podanie bolo podané v  novembri 2011 a  v  polícia začala 
vyšetrovanie tejto šarhovskej služby, ktoré naďalej pokračuje. 

• 858 nahlásených prípadov týrania zvierat 
• 352 odobratých týraných zvierat  
• 100 podnetov na RVPS 
• 14 podaných trestných oznámení 
• 1 podnet na GP v prípade šarhov z Košíc 
• Ukončenie prípadu z roku 2009 – chovateľka z Čuňova 211 zhabaných psov  - 

darované Obvodným úradom Bratislava do majetku Slobody zvierat 

D/ Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 
 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o  spolupráci s  Regionálnymi 
centrami a vzniku nových:  

rok 2011          

počet nahlásených prípadov:
Krajčíro
vá

Kovtuno
vá

Sliack
a

Březino
vá 

Kačm
ár

  91 74 390 273 25

z toho  opodstatnených: 75 63 292 187 21

počet podnetov na RVPS: 0 1 73 24 2

           

počet osobných dohovorov s 
majitelom, starostom: 32 19 189 86 13

počet trestných oznámení: 1 1 9 3 0

           

počet odobratých zvierat: 62 65 189 31 5

           

majiteľ sa dobrovoľne vzdal: 62 62 177 0 5

cez RVSP: 0 3 12 31 0

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 Petra 

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



E/ Činnosť oddelenia kampaní 
Členky Výboru Silvia Čaňová a  Kristína Mangová informovali prítomných o  činnosti 
oddelenia kampanierov:  
Medzinárodné aktivity:  
BIG MOVE (Veľké sťahovanie sliepok) na podporu prijatia zákazu holých klietok pre 
nosnice v EÚ od januára 2013. Spolupráca v rámci medzinrodnej siete ENFAP 
(European Network for Animal Protection). Verejné online a offline petície európskym 
a domácim politikom, len počas najväčšej demonštrácie v apríli 2011 poslalo v 14 
európskych hlavných mestách politikom pohľadnicu/mail s výzvou 30 000 euroobčanov. 
Zákaz holých klietok a predaj vajec z nich začal platiť načas a pre všetkých členov EÚ 
1.1.2012.  
8 HOURS (8 hodín a dosť) v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Animal Angels . 
Cieľom kampane je časovo obmedziť diaľkové transporty hospodárskych jatočných zvierat. 
Po roku zožala kampaň úspech,  na petícii proti diaľkovým transportom sa podarilo získať 
viac ako 1 098 468 signátorov. Nadpolovičná väčšina euro poslancov (spolu 395, 11/13 
slovenských euro poslancov) podpísalo písomné vyhlásenie proti diaľkovému transportu 
zvierat. Momentálne prebiehajú rokovania na úrovni európskej komisie.  

Júl: Kastračný projekt (STRAY DOGS) v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Vier 
Pfoten. V rámci lokality Plavecký Štvrtok bolo vykastrovaných, vakcínovaných  
a označených viac ako 200 psíkov.  
2011, Brusel - účasť na pracovnom stretnutí  s partnerskou organizáciou „Eurogroup for 
Animals „, budúca koncepcia ochrany zvierat, efektívna práca mimovládnych organizácií 
zameraných na ochranu zvierat, možnosti občianskej iniciatívy.  

Október: Kontrola populácie psov v  EÚ, spolupráca s  koalíciou Eurogroup for Animals, 
aktívna účasť na oslovovaní europoslancov, vyhlásenie 26/2011 o manažmente kontroly 
populácie psov v Európskej únii  podporila nadpolovičná väčšina poslancov (369).  

Domáce aktivity: 
Spolupráca s obchodnými reťazcami (Jednota, Tesco, Hypernova, Kaufland) na podpore 
predaja alternatívnych vajec. Individuálna forma podpory jednotlivých reťazcov – 
rozdávanie infoletákov, umiestnenie zákazníckych materiálov (letáky, plagáty) priamo 
v predajniach pri pultoch s vajcami, , propagácia vybraných tém SZ prostredníctvom 
zákazníckych letákov a web stránok reťazcov, tlačová konferencia - priebežné 
vyhodnotenie spolupráce SZ s reťazcami (jún 2011) 
Február: Demonštrácia SZ, jej regionálnych centier, útulkov a OZ za zákaz šarhov a 
otvorený list ministrovi pôdohospodárstva za zmenu legislatívy.   
Apríl: Európska demonštrácia za zákaz holých klietok – 14 hlavných miest v uliciach 
vyzýva občanov k podpore a odoslaniu pohľadnice európskym ministrom. Odoslaných je 
30 000 pohľadníc a emailov s výzvami za prijatie zákona.  
Stop diaľkovým transportom jahniat - lokálna kampaň zameraná na zastavanie diaľkových 
transportov mláďat vyvážaných za hranice Slovenskej republiky, za účelom usmrtenia.  

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



Máj-Jún: Kreatívna príprava a realizácia outdoorovej kampane a spotrebiteľskej súťaže 
Agent 012 na podporu predaja neklietkových vajec  
Leto:  
Festival Pohoda - propagácia činnosti Slobody zvierat/ informačný stánok zameraný na 
dobré životné podmienky hospodárskych zvierat 
Dni otvorených dverí v Slobode zvierat pre verejnosť a novinárov  
Adopčný projekt „ Našli sa“  - ponuka psíkov na adopciu v bratislavskej Horárni v Horskom 
parku, spolupráca so Starým mestom  Bratislavy 
September 2011  začiatok Kampane za prijatie zákona na ochranu zvierat SOM ZA. 
Prostredníctvom verejnej online petície na podporu zákona dostali politici a poslanci od 
ľudí viac ako 100 tisíc mailov s výzvou a požiadavkami  zákona. Kreatívna príprava 
a realizácia kampane (fotenie, billboardy, pohľadnice, postery). Príprava návrhov/ zmien 
do zákona. 
Október: Svetový deň zvierat -usporiadanie detského náučného maratónu, grantová 
podpora zo  strany Magistrátu hlavného mesta  SR Bratislavy, mediálna spolupráca s rádiom 
FM a tlačovou agentúrou SR, celoslovenská finančná zbierka za účasti dobrovoľníkov. 

November: Príprava charitatívneho kalendára na rok 2012 a jeho krst za účasti 
osobností verejného života a médií 
December: Staromestské vianočné trhy - finančná podpora zo strany nadácie Tatiany 
Rosovej 

Spolupráca s médiami:  
-Pravidelná komunikácia o činnosti organizácie formou aktuálnych tlačových správ 
(SITA, TASR). Spolupráca s STV (vysielanie TV spotu S.O.S. sliepky počas mesiace február, 
spolupráca na príprave TV magazínu Zverinec), tv Markíza, Slovenský rozhlas (účasť 
v diskusiách), mesačník Pes a Mačka  (pravidelná rubrika SZ o aktuálnych kampaniach 
a činnosti organizácie), Nota Bene... 
-Organizácia tlačových konferencií a spoločenských podujatí: Vyhodnotenie podpory 
predaja neklietkových vajec obchodnými reťazcami a vyhodnotenie spotrebiteľskej súťaže, 
Kastračný projekt s Vier Pfoten v Plaveckom Štvrtku, Kampaň SOM ZA zákon na ochranu 
zvierat, Krst charitatívneho kalendára a recepcia, Mikuláš v Slobode zvierat (v organizácii 
výchovného centra SZ) 
Spolupráca s fundraisingovou agentúrou: Príprava podkladov týždenných elektronických 
správ (news letters), príprava podkladov a kreatívna spolupráca mesačných listov (house 
mailings), e-shop 
Komunikácia aktuálnych tém prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, 65 000 
fanúšikov) a webstránky organizácie.  

F/ Činnosť   VÝCHOVNÉHO CENTRA 
Jana Liptáková lektorka výuky informovala prítomných o činnosti výchovného centra: 
V školskom roku 2010/2011 výchovné centrum pokračovalo v realizovaní projektu Svet je 
pre všetkých. Tento projekt environmentálnej výchovy funguje už od roku 2002. 
Výchovno-vzdelávací program Svet je pre všetkých bol odučený 

• na 14 školách 
• v 43 triedach 
• Spolu odučených 216 hodín environmentálnej výchovy 

a besedy na školách všetkých stupňov. 
Spolupracovalo s krúžkami environmentálneho obsahu na viacerých školách. 
Distribuovalo metodické materiály (metodické príručky, filmy, pracovné listy) po školách 
celého Slovenska a spolupracovalo s učiteľmi.  

Predseda zhromaždenia členov vyzvala prítomných členov občianskeho združenia na 
vyjadrenie sa k  návrhu. Prítomný členovia občianskeho združenia nemali k  návrhu 
pripomienky. Na to dal predseda občianskeho združenia hlasovať o predloženom návrhu. 
Zhromaždenie členov prijalo: 



UZNESENIE Č. 3 

Zhromaždenie členov občianskeho Iné podujatia poriadané výchovným centrom: 
• Deň zeme na ZŠ Bieloruská, prezentácia činnosti Slobody zvierat 
• Beh za zvieratá pre obyvateľov útulku– zbierka pre útulok spojená s behom, 

organizovaná na medzinárodnej škole, na Košickej ulici 
• Deň zvierat na ZŠ Sokolíkova 
• Deň zvierat MŠ Staromlynská 
• Výtvarná súťaž spojená s vernisážou a výstavou na tému – Šťastné zvieratko 
• Mikuláš v útulku, výroba ozdôb na „útulkovský „ stromček 
• Aktivity pre deti v Horskom parku pri adopčnom podujatí 
• Beh za zvieratá, akcia pre deti, s plnením úloh environmentálneho charakteru 

Výchovné centrum okrem iného poriadalo prednášky združenia schvaľuje správu 
o činnosti a hospodárení občianskeho združenia za rok 2011. 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0, 
Zdržal sa: 0 

K bodu 5 
Plán činnosti na rok 2012 
Predsedníčka organizácie Ing.Pavla Dugovičová informovala prítomných o pláne činností na 
rok 2012 nasledovne: 

Budúce ciele spoločnosti  
1.pokračovanie vo všetkých aktivitách z roku 2011 

2. nové – rozvojové aktivity 
• Cirkus bez zvierat - kampaň za zastavenie cirkusov so zvieratami. Kampaň má 

osvetový charakter - informuje verejnosť o nevhodných životných podmienkach 
cirkusových zvierat, dlhých transportoch a krutých praktikách drezúry a vyzýva ľudí, 
aby nepodporovali cirkusy so zvieratami svojimi návštevami. Z tlačených 
komunikačných prostriedkov použité billboardy, infoletáky, inzercia, podpora cez 
sociálne siete a upomienkové predmety. Súčasťou je petícia za zákaz cirkusov so 
zvieratami v SR.  

•  Kravy patria na lúku - ECI (Európska občianska iniciatíva), medzinárodná petícia za 
zmenu európskej legislatívy v oblasti welfare hospodárskych zvierat. Cieľom je 
štandardizácia welfare dojníc v krajinách EÚ. Petícia bude realizovaná najmenej v 7 
členských štátoch EÚ, od občanov SR je potrebné získať 9750 platných podpisov. 

• Kastračný projekt - východné Slovensko. Pokračovanie úspešného projektu  
kastrácií psov a mačiek v obciach s kritickým stavom zvierat. Partnerom projektu 
bude opäť rakúska organizácia Vier Pfoten. 

• Projekt Agility - vybudovanie agility parku v priestoroch útulku, ponuka výcviku 
psíka z útulku, aktivita pre rodičov s deťmi na overenie spôsobilosti venčenia.  

• Linka proti krutosti – zorganizovanie  tlačovej besedy k problematike šarhovskej 
služby z Košíc za prítomnosti zástupcov polície, RVPS Košice- mesto, Košice- sever a 
majiteľov odchytených psov.   

Predseda zhromaždenia členov vyzval prítomných členov občianskeho združenia na 
vyjadrenie sa k  návrhu. Prítomní členovia občianskeho združenia nemali k  návrhu 
pripomienky. Na to dal predseda občianskeho združenia hlasovať o predloženom návrhu. 
Zhromaždenie členov prijalo: 

UZNESENIE Č. 4 



Zhromaždenie členov občianskeho združenia schvaľuje plán činnosti občianskeho 
združenia na rok 2012 a zároveň poveruje predsedníctvo občianskeho združenia, aby 
zabezpečilo plnenie plánu činnosti na rok 2012. 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0, 
Zdržal sa: 0 

K bodu 6 
Rôzne 

Predseda zhromaždenia členov občianskeho združenia vyzval prítomných členov 
občianskeho združenia na predloženie ďalších návrhov, námietok k vedeniu zhromaždenia 
členov alebo protestov proti rozhodnutiu zhromaždenia členov. Žiadny z prítomných členov 
občianskeho združenia nepredložil žiadne návrhy, námietky, ani protesty. Na to predseda 
zhromaždenia člnov poďakoval prítomným členom občianskeho združenia za účasť 
a zhromaždenie členov o 13:00 hod. ukončil. 

Zapísala: D.Marošová 
Prílohy: Tabuľka príjmov a výdajov 

predseda zhromaždenia členov: Ing. Pavla Dugovičová ____________________ 

zapisovateľ: Darina Marošová ____________________ 


