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Zápisnica 
zo zasadnutia Zhromaždenia členov  občianskeho združenia Slobody zvierat ako 

najvyššieho orgánu 
konaného dňa  24.06.2017 o 13:00 hod. v Bratislave 

UZNESENIE Č. 2 

 

B/ Činnosť útulku  

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

• 2  175 zachránených zvierat umiestnených do útulku 

• 1  396 zvierat, ktorým sme našli nový domov 

• 710 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom 

Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat sme do dnešného dňa uzatvorili s 69 
mestami a obcami: 

Biskupice, Blatné,  Budmerice, Cífer, Častá, Čebovce, Čenkovce,  Dunajská Lužná, 
Dunajská Streda, Drienovec, Gbely, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Iža, Chorvátsky 
Grob, Jakubov, Jelšava, Jesenské, Kolárovo, Kostolište, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri 
Senci, Košúty, Kúty, Limbach, Lozorno, Majcichov, Mariánka, Malá Mača, Malinovo, 
Miloslavov, Mokrance, Modra, Moldava nad Bodvou, Most pri Bratislave, Nitrianske Pravno, 
Nemečky, Nová Dedinka, Oľdza, Plavecký štrvtok,Plavecký Mikuláš, Prašice, Pribeta, 
Pribylina, Reca, Rimavská Sobota, Rohožník, Rovinka, Senec, Sereď, Sládkovičovo, 
Šenkvice, Stupava, Suchohrad, Šíd, Svätý Jur, Svatá Mária, Tornaľa, Tisovec, Tvrdomestice, 
Veľké Leváre, Veľké Blahovo, Veľký Biel, Veľký Grob, Zlaté Klasy, Zohor,  Vysoká pri Morave 

C/ Ochrana zvierat pred  týraním 

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, hlavne spoločenských  zvierat.  

Rok 2016 bol rokom reorganizácie činnosti Linky proti krutosti:   

Vytvorili sme nový IS Linky, ktorý zásadne pomáha v orientácii v jednotlivých prípadoch. 
Generuje aktuálne štatistiky a archívne počty. K jednotlivým prípadom ukladá dôležité 



dokumenty ( podania na na RVPS, TO a pod). Systém zároveň umožňuje priame prepojenie 
s Informačným systémov V utulku. 

Zmenil sa systém rozdeľovania prípadov na hlásené, uzavreté a odložené. 

Do celkového počtu hlásených prípadov sa nezapisujú tie, ktoré patria do kompetencie 
iných organizácií alebo ŠOP, najma pokiaľ ide o divožijúce zvieratá alebo chránené druhy 
živočíchov, alebo poľovnú zver. 

 V roku 2016 bolo Na linku nahlásených spolu 907 podnetov  

úspešne sa podarilo uzavrieť  711 prípadov a odložených bolo 196 prípadov 

Odložené boli prípady, ktoré nemali žiadnu alebo neúplnú adresu alebo nahlasovatelia 
odmietli poskytnúť presnejšie informácie alebo úplne prestali komunikovať. U niektorých 
prípadoch je možnosť, že budú musieť byť spätne otvorené, a to podľa vývoja situácie. 

Sú tu aj prípady, kedy boli nahlasovatelia nasmerovaní na RVPS, MU alebo políciu, avšak 
následne už nebolo možné zistiť výsledok. 

Na RVPS bolo podaných celkovo 93 žiadostí o prešetrenie. 
RVPS vyhodnotili 57 podaní ako opodstatnených a 44 ako neopodstatnených. 
V niektorých prípadoch nemôžeme s ich rozhodnutím súhlasiť. U niektorých RVPS-iek  často 
chýbala, rozhodnosť, empatia a skutočná ochota pomôcť zvieratám pri riešení prípadov. 
U niektorých bola šokujúca neznalosť zákonov a podmienok, ktoré stanovuje vyhláška 
(napr.: šteňa može byť uviazané až od 6 mesiacov veku, napriek tomu bolo v poriadku, keď 
šteňa malo 3 mesiace) 

V 33 prípadoch bolo nahlasovateľom odporučené obrátiť sa na príslušnú RVPS 

V roku 2016 zachránili a zo zlej starostlivosti odobrali inšpektorky 267 týraných zvierat. 
Dostali u nás ošetrenie, operácie na záchranu života a dnes majú už takmer všetky nový 
domov v láskavých rodinách.  

V tejto súvislosti je potrebné poďakovať Regionálnym centrám Slobody zvierat,  
Napr.: Rožňava, Fiľakovo, Lučenec, Levice alebo Piešťany a iné centrá, ktoré umožnili 
prevzatie odobraných týraných zvierat. 

V roku 2016 pracovalo pre Linku 19 dobrovoľných inšpektorov, avšak niektorí noví sa 
neosvedčili a ukončili sme s nimi spoluprácu. 

Počet riešení prípadov u jednotlivých inšpektorov podľa štatistiky IS Linky, ktorá 
zbierala tieto údaje od júla do decembra 2016 

1. Erika Knežská  50 
2. Janka Pereszlenyiová  16 
3. Zuzka Takáčová 14 
4. Stanislava Balajová 12 
5. Romana Březinová  9 
6. Jana Bikkyová       8 
7. Kristína Rašková    7 
8. Eliška Černáková    7  
9. Andrea Halašová     6 



Počet hlásení podľa krajov. 

Bratislavský  ....................................       124 

Košický ............................................       114 

Nitriansky ........................................        108 

Banskobystrický .....................................   97 

Trnavský  ....................................              85 

Žilinský ....................................                 66 

Trenčiansky .....................................          65 

Prešovský  ....................................             44 

Počty sú podobné avšak v jednotlivých okresoch kraja sa početnosť hlásení výrazne líšila. 
(Napr.: Orava v Žilinskom kraji asi 10) 

Na Slovensku je stále viac ľudí, ktorým nie sú ľahostajné zlé životné podmienky zvierat 
a chcú to riešiť.  
Napriek tomu stále zostáva obava zhoršenia susedských vzťahov a radšej týranie zvierat 
prehliadajú.  
Pribúdajú však aj starostovia obcí, ktorí sú zodpovední a prosia o pomoc alebo sa snažia 
riešiť vyhodených alebo zranených psov v obci.  

klady na prevádzkovanie linky proti krutosti:   24 015,18  Eur 

Náklady za veterinárne úkony:   56 629,01  Eur 
Náklady za lieky  :  59 963,22 Eur 

/ Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 

 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o  spolupráci s  Regionálnymi 
centrami a  vzniku nových. O  činnosti za rok 2016  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 OZ Šťastné labky Filakovo Beáta Jagošová

19 RC Kežmarok Alžbeta Ninčáková

20 OZ Priatel pes Natália Ložeková

21 OZ Riško  Veronika Čavisová

22 Oz Túlavé štastie Martin Robert Šimčisko

23
Pomoc psíkom na Východnom 
Slovensku  Jana Bikkyová

24 OZ Tulačik Brezno Jana Kokavcová

25 OZ Mačičkovo dobrá Jana Bištanová

26 Oz Veselá labka Marian  Ostružlík

27 Oz Štastný domov Jana Pereszlenyiova

ROK 2016

Sloboda zvierat Bratislava
útulo
k

2175 
prijatých

 1396 
adopcií

698 
pôvod

182 
úhyn 30 eutanázií

1 RC Piešťany
útulo
k

458 
prijatých

326 
adopcií

111 
pôvod 16 úhyn 9 eutanázia

2 RC Lučenec
útulo
k

395 
prijatých

355 
adopcií

7 
pôvod 12 úhyn 3 eutanázia

3 RC Nitra
útulo
k

 719 
prijatých

364 
adopcií

171 p
ôvod 12 úhyn 0 eutanázie

4 RC Komárno
útulo
k

133 
prijatých

89 
adopcií

22 
pôvod 6 úhyn 0 eutanázie

5 RC Topolčany KS
295 

prijatých
240 

adopcií
23 

pôvod 15 úhyn 0 eutanázie



6 RC Skalica
útulo
k

183 
prijatých

136 
adopcií

0 
pôvod 15úhyn 0 eutanázia

7 RC Prešov DO
49 

prijatých
24 

adopcií
0 

pôvod 6 úhyn 2 eutanázia

8 Utulok v údolí - Dubnica nad váhom
útulo
k

36 
prijatých

27 
adopcií

5 
pôvod 0 úhyn 1 eutanázia

9
Štastný psík- Matejovce nad 
hornádom

útulo
k

68 
prijatých

54 
adopcií

5 
pôvod 1 úhyn 0 eutanázia

1
0 Záchrana zvierat - Banská Štiavnica

útulo
k

13  
prijatých

7 
adopcií

0 
pôvod 1 úhyn 0 eutanázia

1
1

Záchraňme opustené mačičky – 
Vištuk DO

16 
prijatých

0 
adopcií

0 
pôvod 4 úhyn

2 
eutanázia

1
2 OZ Hafkáči- Považská Bystrica

útulo
k

198 
prijatých

114 
adopcií

37 
pôvod 3 úhyn 6 eutanázia

1
3 Prešovskí Havkáči KS neuviedli

neuvied
li

nevie
dli

neuviedl
i neuviedli

1
4 OZ Život je pes Rožňava

útulo
k

180 
prijatých

115 
adopcií

21 
pôvod 4 úhyn 0 eutanázia

1
5

Zatúlaný chlpáčik-psia nádej- 
Podtureň

útulo
k

88 
prijatých

70 
adopcií

2 
pôvod 2 úhyn 0 eutanázia

1
6 OZ Mačací raj - Nové Zámky

utulo
k

69 
prijatých

45 
adopcií

2 
pôvod 7 úhyn

3 
eutanázia

1
7

Best friends - útulok Rimavská 
Sobota KS

61 
prijatých

3 
adopcií

7 
pôvod 2 úhyn 1 eutanázií

8 Fiľakovo KS
302 

prijatých
238 

adopcií
10 

pôvod 7 úhyn
0 
eutanázia

1
9 RCSZ OU Útulok Kežmarok

útulo
k

213 
prijatých

95 
adopcií

30 
pôvod 2 úhyn

5 
eutanázia

2
0 OZ priateľ pes –Štúrovo

útulo
k

253 
prijatých

209 
adopcií

1 
pôvod 7 úhyn

1 
eutanázia

2
1 OZ Riško- Veľká Ida

útulo
k

73 
prijatých

49 
adopcií

3 
pôvod 1 úhyn

1 
eutanázia

2
2 OZ Túlavé Šťastie Martin

Útul
ok

70 
prijatých

34 
adopcií

26 
pôvod 5 úhyn

2 
eutanázia

Pomoc psíkom na Vých.Slovensku
Útul
ok

666 
prijatých

290 
adopcií

90 
pôvod 77 úhyn

3 
eutanázia

OZ Tuláčik -Brezno
Útul
ok

249 
prijatých

201 
adopcií

19 
pôvod 6 úhyn

0 
eutanázia

OZ Mačičkovo -Dobrá
Útul
ok

33 
prijatých

5 
adopcií

3 
pôvod 4 úhyn

1 
eutanázia

OZ Veselá Labka Hurbanovo
Útul
ok

323 
prijatých

298 
adopcií

11 
pôvod 30 úhyn 

0 
eutanázia

2
3 OZ šťastný Domov Levice

Útul
ok

651 
prijatých

519 
adopcií

93 
pôvod 1 úhyn

3 
eutanázia

2
4 SPOLU

7779 
prijatých

5303 
adopcií

1497 
pôvod

441 
úhyn

73 
eutanázia

2
5



E/ Činnosť oddelenia KAMPANIERA 

Kampanierka Selma de Donnová informovala prítomných o činnosti oddelenia kampaní: 

Medzinárodné kampane  

KONIEC DOBY KLIETKOVEJ: Pokračovanie celoeurópskej kampane (v spolupráci s britskou 
organizáciou na ochranu zvierat Compassion in World Farming ) Cieľom je zavedenie 
spoločnej legislatívy, ktorá zakáže chov všetkých hospodárskych zvierat v klietkach (králiky, 
hydina, prasnice...). Prvá etapa bola zameraná na králiky, - ide o najpočetnejšie 
hospodárske zviera chované v klietkach - v EÚ sa chová každoročne 320 miliónov králikov 
na mäso v klietkových chovoch a nejestvuje pre ne žiadna špecifická legislatíva, ktorá by 
určovala podmienky chovu. Holé a preplnené klietky znemožňujú prirodzené správanie 
(hopkanie, hrabanie, panáčikovanie) a napomáhajú šíreniu ochorení, mrežované dno 
spôsobuje poranenia labiek. Investigatíva na európskych farmách ukázala aj ďalšie vážne 
nedostatky - králiky buď celoplošne liečené antibiotikami alebo naopak neliečené.  

17. mája 2016 sme petíciu so 601 435 podpismi euroobčanov odovzdali 
v Bruseli ministrom pôdohospodárstva krajín EÚ.  Hlasovaním EP 14.3. 2017 bol 
drvivou väčšinou europoslancov odhlasovaný návrh poslanca Stefana Ecka, ktorý 
žiada Komisiu o zavedenie legislatívy, ktorá zakáže klietky a stanoví štandardy 
chovu. Pred marcovým hlasovaním EP poslalo emailovú výzvu so žiadosťou 
o podporu návrhu svojim europoslancom 80 tisíc občanov Únie. Kampaň bude 
pokračovať, aby sa prijal úplný zákaz chovov v klietkach pre všetky hospodárske 
zvieratá. 

Stop The Trucks/ Zastavme transporty 

2
6

Statistika BA: 
POČET prijatých zvierat: 2175 
POČET umiestnených zvierat: 
1396  
Pôvodnému majiteľovi : 698 
zvierat 

Statistika RC (26 RC): 
POČET prijatych: 5604 
POČET umiestnených zvierat : 
3907 
Pôvodnému majiteľoviPM: 799 

Príspevky pre Regionálne centrá  46 163,85 Eur   ( rôzne) 
Príspevky pre Regionálne centrá veterinárne poplatky 17 574,13 Eur  

http://action.ciwf.org.uk/ea-action/action?ea.client.id=119&ea.campaign.id=51039&ea.tracking.id=7774353c&utm_campaign=cageage&utm_source=updatemail&utm_medium=email&ea.url.id=613301
http://action.ciwf.org.uk/ea-action/action?ea.client.id=119&ea.campaign.id=51039&ea.tracking.id=7774353c&utm_campaign=cageage&utm_source=updatemail&utm_medium=email&ea.url.id=613301


Celoeurópska kampaň pod záštitou Eurogroup for Animals, ktorej sa zúčastnilo 35 
organizácií na ochranu zvierat. Jej cieľom je zastaviť dlhé transporty živých zvierat 
a nahradiť ich obchodom s mäsom (ktorý sa už aj v súčasnosti realizuje). Petíciu 
podpisovali v r. 2016 a 2017 občania EÚ, a s počtom 1 069 715 podpisov bude odovzdaná 
Európskej komisii. 

Každoročne je 1 miliarda kurčiat a viac ako 37 miliónov prasiat, kráv, oviec, kôz a koní 
prevážaných v rámci Európskej únie a do tretích krajín, najmä do Turecka, na Stredný 
východ a Severnej Afriky.  

Dokumenty o obrovskom utrpení zvierat počas prepravy naprieč Európou do Turecka, 
Libanonu, Jordánska, Izraela, Palestínskych území a Egypta a barbarského rutinného 
usmrcovania v cieľových krajinách nakrútené počas 8 mesiacov r. 2016/17 boli 
odprezentované v Bruseli poslancom Európskeho parlamentu, zástupcom Komisie a 
členských štátov, a ukázali, že EÚ zlyháva v monitorovaní exportov zvierat  a ich ochrane v 
rámci Únie i za jej hranicami. [2] 

Výsledky šetrení potvrdzujú masívne porušenia EÚ legislatívy  a medzinárodných dohovorov 
o ochrane zvierat počas prepravy, pričom najčastejšími sú: preplnené  a nevhodne 
dizajnované vozidlá, nefunkčné napájacie a ventilačné systémy, nedodržiavanie povinných 
prestávok na odpočinok a napojenie, prestoje na hranici medzi EÚ a Tureckom, preprava 
gravidných zvierat a pôrody vo vozidle. Výsledkom sú prehriatie, vyčerpanosť, zranenia, 
dehydratácia, šírenie ochorení, kolapsy, ušliapanie či smrť zvierat.  

Dokumenty ďalej ukazujú rutinné barbarské usmrcovanie zvierat pri plnom vedomí a 
brutálne zaobchádzanie na bitúnkoch v cieľových krajinách. Opäť, ide o porušenia EÚ 
a medzinárodnej legislatívy o ochrane zvierat počas usmrcovania. Export zvierat z Únie do 
tretích krajín predstavuje až 60% celkového európskeho exportu živých zvierat. [3] 
Slovensko vyváža hovädzí dobytok do Turecka. 

Domáce kampane 

Stop množiteľom. Osvetová  kampaň zameraná na slovenskú verejnosť, ktorej cieľom je 
vysvetliť problematiku čiernych množiarní a obchodovanie so šteňatami. V Európe žije 
okolo 150 miliónov spoločenských zvierat, minimálne 1/3 je z množiarní. Slovenskí 
množiari neprodukujú len pre náš trh, ale aj za hranice a po Maďarsku a Estónsku sme 
najväčšími producentmi šteniat a mačiat do západnej Európy (nasledujú Rumunsko, 
Poľsko, ČR). Veľa mláďat cestuje primladých, bez očkovaní, čipu, bez dokladov alebo 
s falošnými dokladmi, choré, mnoho z nich náročnú cestu neprežije.  Pripravená bola 
webová stránka, infoletáky, nálepky. Kampaň komunikujeme pravidelne 
prostredníctvom soc. sietí a newsletters.  Oslovili sme aj 50 inzertných webových 
portálov s možnosťou pridať sa k nami pripravenej iniciatíve „Stránka, ktorá chráni 
zvieratá“, aby stiahli zo svojej ponuky inzeráty ponúkajúce šteňatá a mačatá. 

Ony bez kožucha neprežijú:  kampaň venujúca sa problematike kožušinových fariem. 
Osvetová časť: cez sociálne siete, tisíce rozdaných letákov a nálepiek dobrovoľníkmi 
z celého Slovenska. Petícia požadujúca zákaz kožušinových fariem na území SR: 13 000 
podpisov. Podľa oficiálnych údajov ŠVPS sa na území SR nachádza 14 kožušinových 
fariem s chovom cca 32 000 králikov a 4000 norkov, neoficiálne čísla sú určite vyššie 
(aj podľa oficiálnych štatistík za posledné roky na našom území počet fariem narástol). 

https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/videos/10155171193312042/
http://www.animalsaustralia-media.org/upload/photos/eu-live-export/
http://www.animalsaustralia-media.org/upload/photos/eu-live-export/
https://drive.google.com/file/d/0B6wPYJH0a4KgNjdpMFRNazg3V1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B6wPYJH0a4KgNjdpMFRNazg3V1k/view
http://slobodazvierat.sk/fileadmin/vysledky_vysetrovania_2016-17.pdf
http://slobodazvierat.sk/fileadmin/vysledky_vysetrovania_2016-17.pdf


Stop reťaziam: pokračovanie kampane, petícia za zákaz držania psov na reťazi na území 
Slovenska , distribúcia letákov a nálepiek dobrovoľníkom po celom Slovensku, pravidelné 
informovanie o téme prostredníctvom newslettra a facebooku.  

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. 

Ako spolunažívať s pouličnými mačkami: pokračovanie osvetovej kampane pre verejnosť, 
distribúcia infoletákov v rámci 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.  

Pravidelné aktivity oddelenia kampaní  

Komunikácia aktuálnych tém prostredníctvom sociálnych sietí  na dennej báze: 
Facebook (104 tisíc fanúšikov) a webstránky organizácie.  

Príprava týždenných elektronických správ na aktuálne témy – newsletters  (1-2 správy/
týž. do emailových schránok cca 20-tisíc podporovateľov SZ) 

Príprava podkladov do mesačných tlačených listov do schránok podporovateľov. 

Spolupráca s médiami:  

Spolupráca s TA SITA, TASR a redaktormi tlačených aj elektronických médií: pravidelné 
informovanie o činnosti organizácie formou aktuálnych tlačových správ (reportáže na témy 
Stop reťaziam, Cirkus bez zvierat, Zastavme transporty) 

Spolupráca s verejnoprávnymi a komerčnými TV a rádiami (reportáže o kampaniach 
Zastavme transporty, Cirkus bez zvierat).  

Spolupráca s mesačníkom Pes a Mačka (pravidelná rubrika SZ o aktuálnych kampaniach 
a činnosti organizácie, pripravuje redakcia). 

Iné aktivity a spolupráca s dobrovoľníkmi 

Sezónne akcie pre verejnosť v útulku: Deň zvierat, MDD, Mikuláš... (v spolupráci 
s krúžkom Slobodka Bodka) 

Tematické infostánky:   

Dlhé transporty zvierat - 29.8. 2016 si 50 organizácií z celého sveta pripomenulo 20 rokov 
od najväčšieho svetového nešťastia v preprave zvierat. Na lodi MV Uniceb vtedy zhorelo a 
utopilo sa 67 488 oviec po tom, čo loď zachvátil požiar a klesla na dno Indického oceána. 



Preto je 29. august Svetový deň proti preprave zvierat a občania EÚ žiadajú o zmenu 
ministerku pôdohospodárstva a komisára EÚ (petície kampane Stop The Trucks/Zastavme 
transporty) 

Súťaž Naj pes Dúbravky:  infostánok, rozhovor o SZ a útulku, dobrovoľníci s našimi psíkmi 

Celoročné fungovanie krúžku Slobodka Bodka (vedenie Maja Benedikovičová) zamerané 
na pestovanie vzťahu detí k zvieratám: starostlivosť o útulkáčov, venčenie, účasť na 
útulkových akciách a prednášky o cirkusoch, vegetariánstve a vegánstve,  množiteľoch, 
kastráciách, hospodárskych zvieratách, a ďalšie aktivity: socializácia plachých psíkov, 
fotografovanie na adopcie... 
  

Krst charitatívneho kalendára 

Spolupráca s mnohými firmami: organizácia firemných dobrovoľníckych dní a zbierok pre 
útulok. 

G/ Činnosť   VÝCHOVNÉHO CENTRA 

Jana Liptáková lektorka výuky informovala prítomných o činnosti výchovného centra: 

 V školskom roku 2016/2017 výchovné centrum pokračovalo v realizovaní projektu Svet je 
pre všetkých. Tento projekt environmentálnej výchovy funguje už od roku 2002. Ďalším 
projektom určeným na vzdelávanie detí v problematike chovu spoločenských zvierat, je 
program Pes. Zároveň sa realizovali prednášky k téme Zvieratá v útulku a prezentovala sa 
činnosť Slobody zvierat.  prezentovala sa činnosť  
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 17 školách, spolu 181 hodín environmentálnej výchovy. 
Výchovné centrum realizovalo aj prednášky na školách rôzneho stupňa o činnosti Slobody 
zvierat a o činnosti útulku. Spolu bolo odučených  64 prednášok. 39 prednášok bolo 
realizovaných priamo v útulku. 

http://pomahame.slobodazvierat.sk/nl/nl.php?bdrm=ea21b31f-324925b6
http://pomahame.slobodazvierat.sk/nl/nl.php?bdrm=ea21b31f-59a94413


  

      

       

  
Ďalšie aktivity: 

Realizovali sme prednášky pre denný tábor 

Projekt so školou Bajkalská - predaj výrobkov pre útulkáčov 

Akcia v útulku -  Deň zvierat s olympionikom, tenistom Andrejom Martinom.   Zbierka 
granúl škôl pre útulok 

Joga s Beky Zálešákovou pre útulok 

Deň zeme v Senci na ZŠ Tajovského 

Spolupráca so školou pre nepočujúce deti 

Trojkráľový beh pre útulok 

Projekt v spolupráci s občianskym združením Deti ulice 

Prednášky pre  telesne hendikepované deti - škola na Mokrohájskej 

Zapojenie detí z diagnostického ústavu v Bratislave 

Propaguje činnosť a predstavuje naše RC 

 




