
Správa o činnosti  a hospodárení za rok 2014 /Výročná správa / 

A/ Hospodárenie v roku 2014  
Člen Výboru Viera Tilingerová informovala prítomných o výsledkoch činností za rok 2014  

B/ Činnosť útulku  

Predsedníčka Ing.Pavla Dugovičová informovala prítomných o počte prijatých zvierat do 
útulku:  

• 2 786 zachránených zvierat umiestnených do útulku 

• 2 050 zvierat, ktorým sme našli nový domov 

• 648 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom 

Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat sme do dnešného dňa uzatvorili s 53 
mestami a obcami: 

Bernolákovo, Biskupice, Blatné, Boldog, Budmerice, Cífer, Častá, Čebovce, Čenkovce, 
Čerenčany, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Chorvátsky Grob, 
Jakubov, Jelšava, Jesenské, Kolárovo, Kostolište, Kostolná pri Dunaji, Košúty, Kúty, 
Limbach, Lozorno, Majcichov, Miloslavov, Modra, Most pri Bratislave, Nemečky, Nová 
Dedinka, Oľdza, Plavecký Mikuláš, Prašice, Pribeta, Pribylina, Reca, Rimavská Sobota, 
Rovinka, Senec, Sereď, Sládkovičovo, Sološnica, Stupava, Suchohrad, Svätý Jur, Tornaľa, 
Tvrdomestice, Veľké Leváre, Veľké Blahovo, Veľký Biel, Veľký Grob, Zlaté Klasy 

C / Ochrana zvierat pred  týraním 

Predsedníčka Ing. Pavla Dugovičová  informovala prítomných o aktivitách Inšpektorky 
Romany Březinovej  pri presadzovaní legislatívnych povinností  RVPS najmä pri kontrolách  
množiteľoch 

V roku 2014 bolo uskutočnených niekoľko kontrol na základe podnetov od občanov 
( zasielaných priamo našej organizácii) na kontrolu v chovoch množiteľov za prítomnosti 
inšpektorov RVPS. Pri týchto kontrolách jeden množiteľ zabránil kontrole tým, že  nikoho 
z kompetentných, ani orgány činné v trestnom konaní nevpustil a tým zmaril kontrolu, na 
základe čoho mu bola udelená RVPA peňažná pokuta. Najlepšiu spoluprácu konštatujeme s 
RVPOS Nove Zámky. Pri zistených nedostatkoch boli chovateľovi nariadené opatrenia. Žiaľ , 
musíme konštatovať, že niektoré RVPS-ky  nekonajú pružne a nevyužívajú všetky dostupné 
legislatívne možnosti. 

Bolo podaných niekoľko podnetov na množiteľov v ktorých sme žiadali zamerať kontrolu 
najmä: 

1. zdravotný stav chovaných psov( vakcinácia proti besnote, parazity, kožné 
choroby, stav srsti a pod.) 

2. stav chovného priestoru(veľkosť, čistota chov priestoru,  počet jedincov 
ustajnených v jednotlivých chov. priestoroch, technicky stav chov. priestorov a 
pod.) 



3. napájanie a kŕmenie chovaných zvierat(dostatok a prístup k čerstvej a čistej 
vode, zásoby a kvalita krmiva) 

4. psychická pohoda zvierat(či psy nie sú bojazlivé, agresívne a pod.) 
5. sociálny kontakt s okolím, zabezpečenie pohybu mimo chovný priestor 

Najvážnejším prípadom bolo zadržanie 55 ks šteniat na hraničnom prechode Brodské v júli 
2014. 

Na základe opatrenia ORPZ v Skalici boli uschované v útulku Slobody zvierat v Bratislave.  

V Novembri 2014 boli Uznesením odovzdané našej organizácii na ďalšie nakladanie. Musíme 
konštatovať, že celý proces bol príliš zdĺhavý v neprospech zdravia a pohody a zadržaných 
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.  

počet nahlásených 
prípadov: Sliacka Kňežská

Tornocziov
á

Hambalko
vá
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  1016 182 135 35 75

z toho  opodstatnených: 703 165 104 27 36

počet odobratých 
zvierat: 89 141 73
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  64 6 12 24 3

z toho  opodstatnených: 47 5 9 16 3

počet odobratých 
zvierat: 20 7
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Počet podaných TO:

počet nahlásených 
prípadov:

Březinov
á    SPOLU

  19 nahlásených 1571

z toho  opodstatnených: 17
opodstatnený

ch
1132

počet odobratých 
zvierat: 2 odobratých

359



Sloboda zvierat v projekte Linka proti krutosti pokrýva celé územie Slovenska , našim 
inšpektorom sa podarí každý rok pomôcť stovkám zvierat, hlavne spoločenským. V roku 
2014  bolo na Linku proti krutosti nahlásených spolu 1571 prípadov, z toho 1132 bolo 
opodstatnených. Podaní na RVPS sme podali 139 , pohovorov so starostami obcí, majiteľmi 
zvierat  sa uskutočnilo 572 a v o väčšine prípadov sa dosiahla náprava buď  úplná alebo 
aspoň  čiastočná. Trestné oznámenia sme podali 4. Odobratých zvierat, ktoré boli následne 
umiestnené v bratislavskom útulku alebo v útulkoch  regionálnych centier , bolo spolu 359 , 
z toho 15 bolo odobratých cez RVPS a 344 sa majitelia vzdali alebo sme ich našli opustené, 
vyhodené.  

Pre Linku proti krutosti pracovalo v roku 2014  10 inšpektorov . 

Adrián Weiss -  Bratislava a časť západného Slovenska  

Katarína Hambálková - niektoré okresy západného Slovenska  

Eliška Černáková - niektoré okresy západného a niektoré okresy stredného Slovenska  

Mária Sliacka  - okresy stredného Slovenska  a časť okresov východného Slovenska  

Barbora Bohušová - okres Martin 

Renáta Tornócziová - niektoré okresy južného Slovenska  

Zdena Marenčáková - časť okresov južného Slovenska  

Erika Kněžská - juhovýchodnú časť Slovenska  

Veronika Čavisová - časť okresov  východného Slovenska 

Mária Majerníčeková - časť okresov východného Slovenska  

Koordinátorkou  Linky proti krutosti je Mária Sliacka .  

O tom, že Linka proti krutosti si získala dôveru oznamovateľov, svedčí i výrazný nárast 
počtu nahlásení ( v roku 2013 bolo nahlásených 625 prípadov ,  rok 2014  zaznamenal 
nárast o 946 prípadov) . Teší nás, že verejnosť už nie je ľahostajná voči prípadom týrania 
zvierat. Nárast počtu hlásení však môže súvisieť i so zvýšením počtu inšpektorov , ktorým 
oznamovatelia dôverujú.  

Naša práca by bola podstatne ťažšia , ak by sme sa neopierali o oznamovateľov, pomoc 
dobrovoľníkov a hlavne naše regionálne centrá, ktoré prijímajú odobraté zvieratá 
a následne ich adoptujú .  Pri umiestňovaní zvierat  výrazne pomáha bratislavský útulok . 
Čo sa týka regionálnych centier , najlepšiu spoluprácu máme s týmito RC: Lučenec, 
Považská Bystrica, Fiľakovo ,  Podtureň, Kežmarok , Rožňava a Banská Štiavnica.  V rámci 
možností nám občas vypomôže Nitra a Štúrovo. S ostatnými RC máme korektné vzťahy , 
hoci o činnosti niektorých sme veľmi málo informovaní , pretože sme s nimi málo 
v kontakte . 

V našej práci často musíme spolupracovať s RVPS na celom Slovensku. Spolupráca s nimi 
závisí od mnohých  faktorov . Výborné vzťahy máme s RVPS , ktorých inšpektori robia aj 
nadprácu, a skutočne sa zaujímajú o zvieratá , a to sú RVPS  Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, 



Rimavská Sobota, Poprad , Čadca, no korektné vzťahy až na výnimky máme aj s ostatnými 
RVPS kami.  

Náklady na prevádzkovanie linky proti krutosti:  21 575 Eur 

Náklady za veterinárne úkony:  29 517 Eur 
Náklady za lieky   45 059 Eur 

D/ Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 
 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o  spolupráci s  Regionálnymi 
centrami a  vzniku nových. O  činnosti za rok 2014  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   
21 
22 
23

OZ Priateľ pes Štúrovo 
OZ Riško – Veľká Ida 
OZ Túlavé šťastie –Martin (2015) 
Pomoc psíkom na vých.Slovensku 
(2015)

Natália Ložeková 
Veronika Čavisová 
Robert Šimčisko  
Marianna Železníková  

ROK 2014 

  Sloboda zvierat Bratislava útulok
2786 
prijatých

2050 
adopcií

1 RC Piešťany útulok 479 prijatých 330 adopcií

2 RC Lučenec útulok 381 prijatých 359 adopcií

3 RC Nitra útulok 
1350 
prijatých  990 adopcií

4 RC Komárno útulok
174  
prijatých 154 adopcií

5 RC Topolčany KS
 258 
prijatých 213 adopcií

6 RC Skalica útulok
 156 
prijatých 137 adopcií

7 RC Prešov DO 51 prijatých 4 adopcií

8 Utulok v údolí - Dubnica nad váhom útulok
 117 
prijatých  63 adopcií

9 Štastný psík- Matejovce nad hornádom útulok 50 prijatých  50 adopcií

1
0 Záchrana zvierat - Banská Štiavnica útulok 5  prijatých 4 adopcií

1
1 Záchraňme opustené mačičky – Vištuk DO 13 prijatých  2 adopcií

1
2 OZ Hafkáči- Považská Bystrica útulok

 251 
prijatých  196 adopcií

1
3 Prešovskí Havkáči KS 150 prijatých 130 adopcií

1
4 OZ Život je pes Rožňava útulok 186 prijatých 161 adopcií

1
5 Zatúlaný chlpáčik-psia nádej útulok

 124 
prijatých 114 adopcií

1
6 OZ Mačací raj - Nové Zámky utulok 31 prijatých  22 adopcií

1
7 Best friends - útulok Rimavská Sobota KS   22 prijatých  21 adopcií

1
8 Fiľakovo KS 168 prijatých 136 adopcií

1
9 RCSZ OU Útulok Kežmarok útulok 221prijatých 150adopcií

2
0 OZ priateľ pes –Štúrovo útulok 133 prijatých 114 adopcií



SPOLU:  7237   prijatých zvierat  
              5557   adoptovaných zvierat 
              1010   vrátené PM 

Príspevky pre Regionálne centrá 31 683 Eur 

E/ Činnosť oddelenia KAMPANIERA 

Kampanierka Selma de Donnova informovala prítomných o činnosti oddelenia kampaní: 

Medzinárodné kampane  

Stop vivisection: Európska občianska iniciatíva proti vivisekcii požaduje  úplný 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. Európska komisia (EK) určila 
opatrenia, ktoré plánuje prijať, no kontroverznú smernicu ktorá pokusy stále povoľuje 
nezruší. 

Project Pig: Celoeurópska kampaň na dodržiavanie spoločnej legislatívy na ochranu prasiat 
v spolupráci s Compassion in World Farming. Na farmách boli totiž zistené vážne 
nedostatky.  

Naše požiadavky smerujú k tomu, aby bola dodržiavaná už jestvujúca legislatíva, ktorá 
zakazuje bolestivé zákroky ako rutinné skracovanie chvostíkov a zubov prasiatkam, 
kastrácie bez použitia anestetík a analgetík na zmiernenie bolesti, klietkové ustajňovanie 
prasníc počas celého obdobia gravidity a ignorovanie povinného obohatenia v ustajnení 
prasiat – najmä podstielka - ako slama, seno, piliny či iný sypký na zabezpečenie aktivity 
prasiat ako rýpanie, hrabanie, žutie.  

Výzvu zaslalo ministrom pôdohospodárstva všetkých členských štátov EÚ zaslalo 475 tisíc 
Európanov a v Bruseli ju od nás prevzal aj minister Jahnátek.  

Labelling Matters/Na etikete záleží!: Kampaň žiada Európsku komisiu povinne označovať 
všetky živočíšne produkty podľa spôsob chovu tak, ako je tomu u vajec. Začalo sa hydinou, 
petičný list podpísaný viac ako 85 000 občanmi s výzvou dostali Komisári EÚ pre 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Zdravie a ochranu spotrebiteľa a Práva a tiež všetkých 
28 národných ministrov pôdohospodárstva. Dcéra farmára z Veľkej Británie v kostýme 
kurčaťa Rosy prešla 19 krajín EÚ vrátane Slovenska, v spolupráci so Slobodou zvierat 
upozornila na problematiku aj Bratislavčanov, a poskytli sme rozhovory 15 slovenským 
médiám (rádiá, súkromné aj verejnoprávne televízie, denníky a internetové portály).  Ak 
sa povinné označovanie hydinového mäsa v EÚ schváli, bude si každý spotrebiteľ môcť na 

2
1 OZ Riško útulok 127 prijatých 104 adopcií



obale výrobku prečítať, v akých podmienkach žilo kurča (či v intenzívnom systéme – 
veľkochove, vo voľnom chove alebo chove v kvalite BIO/eko) a rozhodnúť sa, ktorý chov 
podporí. Neexistencia spoločného a jasného značenia podporuje neprehľadnosť 
a diskriminuje farmárov, ktorí chovajú zvieratá v lepších podmienkach.  

Zvieratá na chvoste alebo v SRDCI eurovolieb?:  Celoeurópska kampaň pred voľbami do 
Európskeho parlamentu v spolupráci s Eurogroup for Animals a ECI Stop vivisection. Oslovili 
sme všetky politické subjekty na Slovensku a ich kandidátov na poslancov do 
Europarlamentu, aby vyjadrili svoj názor na otázky týkajúce sa ochrany zvierat. Dotazník 
mapoval ich naklonenosť poslanca riešiť jednotlivé témy ochrany zvierat na úrovni 
spoločnej legislatívy EÚ. Sľub poslancov aliancie Eurogroup for Animals podpísali kandidát 
na poslanca Miroslav Hajnoš, poslanci Maňka, Beňová a podporu vyjadrili ďalší 5 kandidáti/
poslanci EP za SR. 

Domáce kampane 

Stop reťaziam: aktualizácia a rozšírenie kampane – súčasťou je petícia za zákaz držania 
psov na reťazi na území Slovenska , kreatívny návrh, tlač a distribúcia letákov a nálepiek 
dobrovoľníkom po celom Slovensku, pravidelné informovanie o téme prostredníctvom 
newslettra a facebooku. Petíciu dosiaľ podpísalo viac ako 12 000 občanov SR. 
  
Cirkus bez zvierat: pokračovanie celoslovenskej kampane za zákaz používania zvierat 
v cirkusoch na území SR spojená s petíciou, osvetou (letáky, billboardy, newsletters, jedna 
z tém výučbového  programu pre deti MŠ a ZŠ Svet je pre všetkých, rozhovory pre médiá)  
a odbornou spoluprácou so štátnymi orgánmi.  
K 30.1. 2015 Sloboda zvierat ministerstvu odovzdalo petíciu s celkovým počtom 54 057 
podpisov občanov Slovenskej republiky. Séria stretnutí  na pôde MPRV SR vyvrcholila 
dohodou o novelizácii zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá by obsahovala zákaz 
používania vybraných druhov divožijúcich zvierat v cirkusoch na území SR. Na konkrétnom 
znení textu zákona sa pracuje, návrh má ministerstvo predložiť v roku 2015 a schváliť ho 
musí parlament. Sloboda zvierat je aktívnym členom pracovnej skupiny a bola prizvaná aj 
do novovytvorenej prac. skupiny na ochranu zvierat zriadenej ministerstvom. 
Ako spolunažívať s pouličnými mačkami:  nová osvetová kampaň pre verejnosť, 
vytvorenie websekcie, infoletákov a ich tlač a distribúcia vrámci SR – spolupráca s 
dobrovoľníkmi, komunikácia témy prostredníctvom týždenných newsletters  a facebooku. 
Pokračovanie v dlhodobom projekte kastrácie ferálnych mačiek na území hlavného mesta 
v spolupráci s magistrátom BA.  

Foie Gras - luxusná pochúťka plná utrpenia:  nová informačná online kampaň Slobody 
zvierat, spojená s celoeurópskou petíciou žiadajúcu zákaz násilného výkrmu hydiny na foie 
gras (tzv. tučnej pečene). Vytvorená nová websekcia, informovanie verejnosti 
prostredníctvom newslettra a facebooku o nehumánnosti výkrmu husí a kačíc na foie gras. 
Petíciu podpísalo 320,275 euroobčanov a zástupcovia partnerských ochranárskych 
organizácií ju v marci 2015 odovzdali predstaviteľom Európskeho komisie. 

Akcie v útulku  

Prednáška s Lukášom Slovákom na tému ako si vychovať psa, 14. júna v bratislavskom 
útulku 



Deň otvorených dverí: 26. júl, aktivity pre deti, venčenie psíkov, občerstvenie...  

Pravidelné aktivity oddelenia kampaní  

Komunikácia aktuálnych tém prostredníctvom sociálnych sietí  na dennej báze: Facebook 
(94 000 fanúšikov) a webstránky organizácie.  

Spolupráca s fundraisingovou agentúrou FR-Global 

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 na príprave charitatívneho kalendára 2015  

Spolupráca s médiami:  

Spolupráca s TA SITA, TASR a redaktormi tlačených aj elektronických médií: pravidelné 
informovanie o činnosti organizácie formou aktuálnych tlačových správ, pokračovnie v 
úzkej spolupráci s 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 mesačníkom Pes a Mačka (pravidelná rubrika SZ o aktuálnych kampaniach 
a činnosti organizácie). 

Činnosť  DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA 

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

Pod vedením Majky Benedikovičovej funguje pri SZ, krúžok Slobodka Bodka 

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

Osveta na FB: 
SZ  vychováva aj formou osvety na FB stránke. 
Uvádza príbehy, skúsenosti, poznatky z našej práce. 
Uverejňuje príklady šťastných adopcií. 
Prezentuje svoje kampane. 
Oceňuje realizované zbierky a inú pomoc od našich podporovateľov. 

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 5. apríla, a 
27. septembra 2014. 



Účasť na Malokarpatskom Dogtrekkingu: náš Cato sa umiestnil na 3. mieste, infostánok SZ 
na Mlyne Klepáč 

Spolupráca s BDC: Bratislavské dobrovoľnícke centrum nás uvádza na svojom webe a 
pomáha zháňať nových dobrovoľníkov 

Spolupráca s portálom dobrovolnici.ludialudom.sk: získavanie nových dobrovoľníkov 

Zbierky, dobrovoľnícke práce a activity u nás vykonávali aj zamestnanci tých firiem: Metlife 
Amslico, Johnson Controls, Dell... 

Spolupráca s fotografmi: Ivan Buštor, Milan Ľahučký – Morneo3 photo 

. 
G/ Činnosť   VÝCHOVNÉHO CENTRA 

Jana Liptáková lektorka výuky informovala prítomných o činnosti výchovného centra: 

V školskom roku 2014/2015 výchovné centrum pokračovalo v realizovaní projektu Svet je 
pre všetkých. Tento projekt environmentálnej výchovy funguje už od roku 2002. Zároveň sa 
realizovali prednášky k téme Zvieratá v útulku a prezentovala sa činnosť Slobody zvierat. 
Prednášky prebiehali formou prezentácie. 
  
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 realizované v 16 školách, spolu 204 hodín environmentálnej výchovy. 
Výchovné centrum realizovalo aj prednášky na školách rôzneho stupňa o činnosti Slobody 
zvierat a o činnosti útulku. Spolu bolo odučených  79 prednášok. 29 prednášok bolo 
realizovaných priamo v útulku. 
  
Ďalšie aktivity: 
Séria prednášok ku dňu zvierat 
Akcia v útulku -  Deň zvierat, zapojili sa školy do zbierky granúl pre útulok 
Začiatok projektu s VW, výroba pomôcok, distribúcia metodických príručiek a prednášky 
pre školy. 
Deň zeme na ZŠ Hubeného 
Adoptuj si ma - akcia na škole Záhorská Bystrica 
Prednášky zamerané na správny výber zvieraťa z útulku s Lukášom Slovákom 
Spolupráca s krúžkom environmentálnej výchovy na ZŠ Lachova 
Prednášky na objednávku pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli usporiadať zbierky pre útulok 
Propaguje činnosť a predstavuje naše RC. 

  


