
 

 

Sloboda zvierat, občianske združenie 

sídlo po brehmi 1/A, 841 03 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  26.09.2020 o 13:00 hod. v Bratislave 
 
Dnešného dňa sa v priestoroch útulku občianskeho združenia Sloboda zvierat, občianske združenie, 
sídlo Po brehmi 1/A, 841 03 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“)  na adrese Po brehmi1/A, 841 03 Bratislava konalo Zhromaždenie členov 
občianskeho združenia. 
 
Zhromaždenie členov občianskeho združenia o 13:00 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 2019 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2020 
6. Menovanie a vylúčenie členov združenia 
7. Rôzne 
8. 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 2019 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2020 
6. Menovanie a vylúčenie členov združenia 
7. Rôzne 
8. 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 2019 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2020 
6. Menovanie a vylúčenie členov združenia 
7. Rôzne 
8. 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 – MVDr. Martinu Mužikovú a predsedu zhromaždenia členov 
združenia – Ing. Pavla Dugovičovú. 

 
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  MVDr.Martinu Mužikovú 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 2019 /Výročná správa / 
 
A/ Hospodárenie v roku 2019  
Člen Výboru Viera Tilingerová informovala prítomných o výsledkoch činností za rok 2019 

 

1. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2019. 

 

Účtovná závierka a správa audítora sú prílohou k tejto výročnej správe 

 

2. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2018 – 2019.  

 

I. Analýza majetku 

 

a. Majetok 

Majetok v Eur 2019 2018 

Neobežný majetok 522604 563247 

Obežný majetok 139365 147241 

Časové rozlíšenie 1517 1058 

Spolu 663486 711547 



 

 

 

b. Dlhodobý majetok 

Dlhodobý majetok v Eur 2019 2018 

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 522604 563247 

Dlhodobý finančný majetok   

Spolu 522604 563247 

 

 

 

 

c. Obežný majetok 

Obežný majetok v Eur 2019 2018 

Zásoby   

Dlhodobé pohľadávky  10000 

Krátkodobé pohľadávky 15561 11130 

Finančné účty 123804 126111 

Spolu 139365 147241 

 

 

4.2 Analýza zdrojov financovania 

 

Zdroje financovania v Eur 2019 2018 

Vlastné zdroje 398964 462582 

Cudzie zdroje 53526 60893 

Časové rozlíšenie 210995 188072 



 

 

Spolu 663485 711547 

 

 

 

4.3  Likvidita 

1. Okamžitá likvidita 

         najlikvidnejšie aktíva            123804 

    2019 = -------------------------------- = --------------- =   3,18 

                    krátkodobé záväzky                38857 

 

         najlikvidnejšie aktíva               126111 

    2018 = -------------------------------- =    ---------------   =  2,72 

                     krátkodobé záväzky                  46383 

 

 Bežná likvidita   

 

               najlikvidnejšie aktíva + krátkodobé pohľadávky              123804 + 15561 

 2019 = ---------------------------------------------------------------- =   -------------------  = 3,58 

                                   krátkodobé záväzky                                              38877 

 

               najlikvidnejšie aktíva + krátkodobé pohľadávky              126111+11130 

 2018 = ---------------------------------------------------------------- =   -------------------  = 2,96 

                                   krátkodobé záväzky                                              46383 

 

4.4  Analýza výsledku hospodárenia 



 

 

 

 2019 2018 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -63617,97 -45699,79 

 

 
Údaje o výnosoch: 
Úroky                          7,61 Eur 
Výnosy príležitostné       1.354,29 Eur 
Prijaté príspevky od organizácií  161.590,05 Eur 
Prijaté príspevky od fyzických osôb  547.133,71 Eur 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 188.072,12 Eur 
 
Všetky príspevky boli použité na záchranu opustených a nechcených zvierat, na prevádzku, dostavbu 
a údržbu útulku. 
 
Zverejnené použitie príjmov z podielu zaplatenej dane: 
Veterinárna starostlivosť  116996,54 

Príspevky pre RC     34085,00 

Bankové poplatky, poistenie        175,23 

Pohonné hmoty     23241,12 

Elektrická energia       8375,13 

Vývoz odpadu        4659,36 

Plyn na varenie               637,80 

 
Výsledok hospodárenia -63617,97 Eur bude v účtovnom období 2020 preúčtovaný na účet 428 
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov. 

 
3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia. 

 Po skončení účtovného obdobia do dňa vydania správy nenastali skutočnosti, ktoré by neboli 

vyjadrené v účtovnej závierke. 

 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých 

mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v 

čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na 

svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov bude vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa 

situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne 



 

 

odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Manažment bude pokračovať v 

monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek 

negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. V súvislosti s prijatými vládnymi nariadeniami 

je útulok do odvolania pre verejnosť uzatvorený, nie je možné využívať na pomoc dobrovoľníkov. 

Očakávame zníženie, resp. neskoršie príjmy z 2% dane. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie 

účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky roku 2020. 

 

 Predpokladaný vývoj  činnosti v budúcich rokoch. 
 
Sloboda zvierat sa bude naďalej podieľať na ochrane zvierat pred ich utrpením, stresom, bolesťou, 

ako aj pred ich využívaním človekom pre potravu, ošatenie, šport, zábavu a výskum. 

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

• 2  207 zachránených zvierat umiestnených do útulku 

• 1  317 zvierat, ktorým sme našli nový domov  

• 728 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom 

Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat sme do dnešného dňa uzatvorili s 72 mestami 

a obcami a začali spoluprácu s Defense Pro, s.r.o.,Moyzesova 4/A  902 01Pezinok 

 

 
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 desiatkam, hlavne spoločenských  zvierat.  

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

 
V roku 2019 bolo na Linku hlásených 1261 podnetov.  
 



 

 

Pomohli sme v 1009 prípadoch.  
 
Odložených bolo 288 prípadov. 
(Boli to prípady bez adresy alebo iných potrebných informácií.) 
 
Opodstatnených prípadov bolo: 1109 
 
Neopodstatnených: 152 
 
 
Na RVPS bolo podaných 122 podnetov, väčšina z nich bola opodstatnená. 
 
 
Pre Linku v roku 2019 pracovalo 37 dobrovoľných inšpektorov. 
 
V roku 2019 zachránili a zo zlej starostlivosti odobrali inšpektorky 174 zvierat (hlavne psov). Dostali u 
nás ošetrenie, operácie na záchranu života a dnes majú už takmer všetky nový domov v láskavých 
rodinách.  
 
Poradie inšpektorov podľa počtu riešených prípadov (viac ako 10 p.): 
 

1. Erika Knežská  98 

 

2. Peter Zerola  33 

 

3. Radka Hikaníková  30 

 

4. Mirka Grendelová 24 

 

5. Martina Marušíková 22 

 

6. Lukáš Majerech    18  

 

7. Szolnokiová, Basarová, Tornocziova, Antony, 15 

 

8. Marcinčáková 13 

 
 
 
Počet hlásení podľa krajov. 
 
Banskobystrický .....................................170 

Bratislavský  ....................................       165 

Nitriansky ........................................       153 



 

 

Trnavský  ....................................            149 

Žilinský ....................................               142 

Košický ............................................       123 

Trenčiansky .....................................        114 

Prešovský  ....................................           99 

Nákady na Linku proti krutosti : 19252,60 eur.  
/ Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 
 
 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o spolupráci s Regionálnymi centrami 
a vzniku nových. O činnosti za rok 2019  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 Bánovskí chlpáči Jana Porubská 

7 RC Pomahaj a chráň Humenné Lubica Kizaková 

8 Štastný psík- Matejovce nad Hornádom Silvia Valkošáková 

9 Záchrana zvierat - Banská Štiavnica Jarmila Simonidesová 

10 Záchraňme opustené mačičky - Vištuk Karol Hučko 

11 OZ Hafkáči- Považská Bystrica Bc.Paulína Harvánková 

12 Zatúlaný chlpáčik-psia nádej Mgr. Darina Červená 

13 OZ Mačací raj - Nové Zámky Denisa Vanyová 

14 Best friends - útulok Rimavská Sobota  Katarína Janošdeáková 

15 OZ Šťastné labky Filakovo Beáta Jagošová 

16 RC Kežmarok Alžbeta Ninčáková 

17 OZ Priatel pes Natália Ložeková 

18 OZ Riško   Veronika Čavisová 

19 Oz Túlavé štastie Martin Robert Šimčisko 

20 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku  Jana Bikkyová 

21 OZ Tulačik Brezno Jana Kokavcová 

22 OZ Mačičkovo dobrá  Jana Bištanová 

23 Oz Veselá labka Marian  Ostružlík 

24 Oz Štastný domov Jana Pereszlenyiova 

25 OZ Archa Janka a Saška Jana Klapáčová 

   

   

   

 

Regionálne centrá Sloboda zvierat 2019 PRÍJEM ADOPCIE VRÁTENÉ PM 

OZ Zatúlaný chlpáčik Podtureň 42 28 0 

OZ Mačičkovo Dobrá 35 (1pes) 14 0 

OZ Mačací raj Nové Zámky 39 19 0 

RC SZ Piešťany 434 284 93 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Štatistika RC (25 RC): 
POČET prijatych: 5504 
POČET umiestnených zvierat : 3873 

Pôvodnému majiteľovi PM: 453 

  

Príspevky pre Regionálne centrá  42 226,00 eur.    

Činnosť oddelenia KAMPANÍ 2019 

 

Medzinárodné kampane a akcie  
 
End the Cage Age/ Koniec doby klietkovej 
Medzinárodná kampaň pod záštitou partnerskej organizácie Compassion in World Farming, Koniec 
doby klietkovej / End the Cage Age vyústila do najväčšej iniciatívy za zlepšenie chovných podmienok 
hospodárskych zvierat v EÚ - v septembri 2018 bola vo forme európskej občianskej iniciatívy začatá 
petícia, ktorou občania Únie žiadajú úplné ukončenie chovov hospodárskych zvierat v klietkach. 
V hromadných a individuálnych klietkach sa v EÚ každoročne chová okolo 400 miliónov zvierat: 
prasnice, králiky, teliatka, nosnice, prepeličky, husi a kačice na foie gras sú držané v stiesnenom 
holom ustajnení, ktoré bráni prirodzenému správaniu zvierat a spôsobuje nepohodu, zranenia 
a utrpenie a zároveň napomáha šíreniu ochorení, na čo chovatelia odpovedajú preventívnym 
rutinným podávaním antibiotík a liečiv, ktoré (a rezistencia na ne) škodia zvieratám i spotrebiteľom. 
Zber podpisov trval 1 rok a do jesene 2019 sa podarilo vyzbierať 1,6 milióna podpisov občanov EÚ 

Zachráňme opustené mačičky Vištuk 11 0 0 

Záchrana zvierat Banská Štiavnica 10 (6 mač) 14 0 

OZ Pomoc psíkom na vých. Slovensku, V.Kapušany 959 707 20 

OZ Riško Veľká Ida 79 (22 mač) 60 2 

OZ Veselá labka, Hurbanovo  337 (19 mač) 254 23 

OZ Tuláčik Brezno 460 456 17 

RC SZ Kežmarok 189 83 27 

OZ Šťastné labky Fiľakovo 553 474 nedodali 

OZ Hafkáči Považská Bystrica 209 145 33 

RC SZ Nitra - dlhodobo nekomunikuju nedodali nedodali nedodali 

OZ Priateľ pes Štúrovo 191 (13 mač) 151 9 

Útulok Šťastný psík Matejovce 37 36 nedodali 

    
RC SZ Komárno 118 88 17 

OZ Túlavé šťastie Martin 79 44 21 

RC SZ Lučenec 370 255 90 

OZ Best Friends R.Sobota 66 54 12 

RC SZ Topoľčany 503 195 36 

NEW: Pomáhaj a chráň, Humenné 211 (107 mač) 135 10(+19mač do PP) 

KS Levice 448 (54 mač) 392 52 

OZ Bánovskí chlpáči 57 (29 mač) 25+ MsP 

NEW: OZ Archa Janka a Saška, Veľká n. Ipľom 67 (26 mač) 50 1 

SPOLU RC 5504 3873 453 

BA Polianky 2207 1317 715 

    
SPOLU RC + BA 7711 5190 1168 

http://slobodazvierat.sk/kampane/hospodarske-zvierata/koniec-doby-klietkovej/
http://slobodazvierat.sk/kampane/hospodarske-zvierata/koniec-doby-klietkovej/
https://sloboda-zvierat.endthecageage.eu/fr-BE/live


 

 

(cieľ bol 1 mil.), z toho 30-tisíc podpisov občanov Slovenska. To zaručuje iniciátorom petície verejné 
vypočutie v Európskom parlamente a zaväzuje Európsku komisiu pripraviť návrh riešenia. Po 
procese validácie signatárov v jednotlivých členských krajinách odovzdáme podpisy na jeseň 2020 EK. 
  
Stop Live Transport: International Awareness Day/ Medzinárodný deň proti živým transportom si 

14.6. 2019 pripomenuli tisíce ľudí na 180 eventoch v 43 krajinách 6 kontinentov našej planéty. Za 

Slovensko akciu zorganizovala Sloboda zvierat.   

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.  

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 a 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.  Slovensko vyváža hovädzí dobytok do Turecka. 

 

Domáce kampane a aktivity 

Cirkus bez zvierat. Slobode zvierat sa v rámci novely veterinárneho zákona podarilo presadiť zákaz 

výcviku a vystupovania zvierat v cirkusoch na Slovensku, text SZ bol prijatý v plnom 

rozsahu, par. 22, ods. 4 písm. c): „Ďalej sa zakazuje c) použiť zviera uvedené v zozname 

ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom  vydaným ministerstvom na 

verejné vystúpenie a na jeho výcvik za účelom verejného vystúpenia;“  

 
Nasledovala príprava všeobecne záväzného právneho predpisu (vyhlášky), ktorý o.i. obsahuje zoznam 
zvierat zakázaných na verejné vystúpenia a výcvik.  
 

Výsledkom je zákaz výcviku a verejného vybraných vystupovania zvierat na území SR od 1.11.2019. 

Petíciu žiadajúcu zákaz zvierat v cirkusoch podporilo 54 057 občanov Slovenska. 

 

Čo je zakázané? 
Používať zvieratá: divožijúci zástupcovia radu Šelmy (Carnivora), radu Primáty (Primates), 
zástupcovia čeľadí slonovité (Elephantidae), delfínovité (Delphinidae), hrochovité (Hippopotamidae), 
žirafovité (Giraffidae) a nosorožcovité (Rhinocerotidae) na  

• výcvik 

https://stoplivetransport.org/
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156645027117042
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
http://slobodazvierat.sk/kampane/divozijuce-zvierata/cirkusy-bez-zvierat/
http://trk.klclick2.com/wf/click?upn=LY-2BHIp20AlMUGnjCq6I9iY6tAuY-2F9kpl7KYpMOI9PQSxaA46jdAjLj-2BW6lvCdtg4HXTasyZ6zqXUWhD0kmZieqSPjBjqYBlPybj-2BFmKq5uypt0VOTpDNtKA5DNg9irakxYnYbg90CNgzf8wbTwWCweKItcplpTQE37VadypffWH6aqknN0hGpQuRewWo-2FJSyRN4Mt86ZBk3GvqBmdnSEj3qYSx-2FuOuHNUua371owYE0-3D_PqJyuwNzq6zLpcY3w8RARWfMKrEF50by4lH72t9db0t9dB72K6qRrxTZFGNXSTI2JuruTw1SFhcdiKHbtdot5Qyq5meSedQxTOd32Vr-2Bv54qrFQMr3fXDLV5hdYU2U5kYuc-2BxLUPkjtdY4OuQZVTfasOWYpdTCYJAfpASi-2FcFx6925COPwo4qd-2F033HLQxJRGG13DmJP1-2F92-2FJn9-2FfbXGII0LrNHDjC7WHPDULUCtKrednm-2B05fPCNZbXfzXw1TIHE7S9U0lTKOUaHJNcn3cyHIdu4rSweOZNgGW2ODyXJMruQ-2Fa-2F1Z7-2Fvg9JeryFxNa-2B3PG4JK7J9l3rxPkzXj2hbsaovWOiq9GGLs5XtGB0c0wJdwWlrtkrSEGgNdWi-2Fq4b-2B1PDW1zIc-2B880Huoq-2B-2FOg-3D-3D


 

 

• verejné vystupovanie, t.j. jednorazové alebo opakované predvádzanie verejnosti a 
jednorazové / opakované predvádzanie činnosti so zvieraťom 

Stop množiteľom. Osvetová  kampaň zameraná na slovenskú verejnosť. Cieľom je vysvetliť 
problematiku čiernych množiarní a obchodovanie so šteniatkami a mačiatkami. 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. 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 prostredníctvom soc. sietí, newslettrov. 

Ony bez kožucha neprežijú. Kampaň venujúca sa problematike kožušinových fariem. Osveta v online 
(web, sociálne siete) aj offline (letáky, nálepky) forme. V roku 2019 sme spojili sily s OZ Humánny 
pokrok, ktoré zastrešovalo online petíciu za zákaz kožušinového chovu. Sloboda zvierat 
odovzdala offline petíciu s 25 459 podpismi a spoločne sa nám podarilo dosiahnuť zákaz 
kožušinového chovu na Slovensku. 

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.  

Leto 2019: Petíciu za zákaz reťazí podpísalo 50 648 občanov SR a 12. júla sme hárky odovzdali 
Ministerstvu pôdohospodárstva SR. 

Jeseň 2019:  

-Príprava textu zákona zakazujúceho držanie psov na reťazi a predloženie zákona v NR SR 

(predkladateľka posl. Eva Antošová) 

-Online výzva poslancom NR SR: Hlasuj za zákaz reťazí. 

-Návrh zákona podporilo v prvom čítaní 79 poslancov, nik nebol proti, zdržalo sa 53 poslancov.  
- Pozmeňovací návrh predkladateľky E.Antošovej oslabil pôvodný text natoľko, že Sloboda zvierat 
požiadala predkladateľku o jeho úplné stiahnutie.  
 
Zima 2019:  

-Zintenzívnenie kampane Nie reťaziam - príprava nových vizuálov (BB), bannerov (soc.siete), videa. 

-Prieskum FOCUS realizovaný pre SZ ukázal, že zákaz reťazí podporuje 62% obyvateľov Slovenska. 

 
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.  
 
Netestované na zvieratách. Aktualizované a doplnené informácie na novom webe, najmä zoznam 
spoločností, ktoré nepodporujú testovanie na zvieratách. Príležitostná komunikácia témy na 
sociálnych sieťach.  
 
Pravidelné aktivity oddelenia kampaní  

Komunikácia aktuálnych tém prostredníctvom sociálnych sietí  na dennej báze: Facebook (110 tisíc 
fanúšikov), Instagram (aktualne 13 000), Viber (aktualne 21 400 sledovateľov), weby: 
www.slobodazvierat.sk, www.adopcia.slobodazvierat.sk   

http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-mnozitelom/
http://slobodazvierat.sk/kampane/divozijuce-zvierata/ony-bez-kozucha-nepreziju/
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/stop-retaziam/
https://www.facebook.com/30875297041/posts/10157641767127042?s=100001439405948&sfns=mo&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJicm9udXNrYTUwMEBnbWFpbC5jb20iLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJNY0VOR3oifQ%3D%3D
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1702
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze%2Fhlasovanie%2Fhlasklub&ID=43218
https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/photos/a.58086402041/10158677760802042
https://www.facebook.com/30875297041/videos/2537277856586768
http://slobodazvierat.sk/wp-content/uploads/2020/01/Retaze-focus-SZ-december-2019.xlsx
http://slobodazvierat.sk/kampane/spolocenske-zvierata/poulicne-macky-a-ako-s-nimi-spolunazivat/
http://slobodazvierat.sk/kampane/spotrebitel/netestovane-na-zvieratach/
http://www.slobodazvierat.sk/
http://www.adopcia.slobodazvierat.sk/


 

 

Príprava týždenných elektronických správ na aktuálne témy – newsletters  (1-2 správy/týž. do 
19902 emailových schránok podporovateľov SZ) 

Zavedenie elektronickej evidencie venčiarov prostredníctvom dotazníku na webe SZ a tlač 
venčiarskych preukazov na pripravené hárky, e-evidencia emailových adries pre NL,  
 
Príprava podkladov a redigovanie mesačných tlačených listov do schránok podporovateľov. 
Komunikácia s verejnosťou a poradenstvo prostredníctvom emailov na kampane.sz@gmail.com, 

dobrovolnici@slobodazvierat.sk, Instagram   

Miláčik na diaľku: fundraisingový projekt na podporu útulkových stálic: komunikácia s darcami 
s trvalým mesačným príkazom cez adopčný systém: zasielanie noviniek o virtuálne adoptovaných 
psíkoch, e-mailová komunikácia, sociálne siete, newsletters. 

Sezónne kampane a spolupráce na podporu virtuálnej adopcie:  

- Obchodný dom Vivo (bývalý Polus): výstava veľkoformátových vizuálov (fotografia+príbeh) psíkov 

z virtuálnej adopcie, kampaň pripravila Sloboda zvierat, výdavky na tlač a priestory zabezpečil 

obchodný dom Vivo.  

- Nekupuj živý darček, adoptuj si virtuálne psíka z útulku: spolupráca s firmou Market lokátor, 

zaslanie 32 000 sms správ na náhodne vybrané telefónne čísla.  

- v roku 2019 sme mali v systéme 208 darcov, aktuálne je ich 405.  

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 Ako sa 

vyrába Parmská šunka, Cirkus bez zvierat, Reťaz je väzenie). 

Spolupráca s verejnoprávnymi a komerčnými TV a rádiami: reportáže o kampaniach (Zastavme 

transporty: séria reportáží v TV Markíza), účasť v TV a rozhlasových reláciách, rozhovoroch a 

diskusiách - Rádio Aktuál, RTVS, TA3 (Novela veterinárneho zákona).  

Spolupráca s mesačníkom Pes a Mačka (pravidelná rubrika SZ o aktuálnych kampaniach a činnosti 
organizácie, príprava v spolupráci s redakciou). 

Iné aktivity a spolupráca s dobrovoľníkmi 

Vítanie jari: vegan catering, sozializácia psíkov a spoločné venčenie, súťaže a aktivity pre deti, predaj 

výrobkov SZ s krúžkom SLOBODKA BODKA  

Vedomostný maratón „Bystré hlavičky“ pri príležitosti medzinárodného dňa detí, SLOBODKA BODKA 

Naše mesto 2019: firemné dobrovoľníctvo v útulku Slobody zvierat, cca 20 dobrovoľníkov pomohlo 

s upratovaním interiéru útulku  

Agility park: vďaka sponzorskému daru od ITB development sme vyrovnali, zatrávnili oplotený výbeh 

v dolnej časti útulku. Zakúpili sme mobilné prekážky pre psíkov a vytvorili miesto na oddych pre 

venčiarov  

mailto:kampane.sz@gmail.com
mailto:dobrovolnici@slobodazvierat.sk
http://www.adopcia.slobodazvierat.sk/
https://www.nasemesto.sk/


 

 

Výcviková škola s „Neposlušným psíkom“:  socializácia a výcvik základnej poslušnosti útulkáčov aj 

adoptovaných psíkov z útulkov SZ. Aktivita realizovaná na mesačnej báze v útulku Polianky 

Realizácia charitatívneho kalendára na rok 2020: fotenie psíkov so známymi osobnosťami  

Návštevy psíkov zo Slobody zvierat v Dome seniorov v Lamači: aktivita prebiehala počas leta  

Svetový deň zvierat: vegánsky guláš, tombola (ceny do tomboly venoval DoxBox), aktivity pre deti, 

výcviková škola, zbierka krmiva pre regionálne centrá  

Spolupráca s firmou BOLT taxi pri príležitosti Svetového dňa zvierat: bezplatný odvoz krmiva do 

útulku Slobody zvierat v rámci Bratislavy  

MIKULÁŠOVANIE: predvianočná zbierka krmiva, vegánska kapustnica a občerstvenie pre 

dobrovoľníkov (sponzorský dar od Hotela Park Inn), predaj výrobkov SZ s krúžkom SLOBODKA BODKA  

Týždeň dobrovoľníctva: účasť na trhu dobrovoľníctva v Starej tržnici a venčenie (september 2018). 

Dobrý skutok pre útulok: predvianočná zbierka a venčenie útulkáčov. 

Sloboda zvierat na Vianočných trhoch v Bratislave: premietanie propagačného videa na obrazovke. 

Firemné dobrovoľníctvo, venčenie, zbierky: Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Dell, Johnson 

Controls, IBM, VOX, Swan, Hotel Hilton, Elag Slovakia, Arval, Global Solution Services, Progress 

Promotion, Ferratum, Metlife, Monada Print, Dreams Bar (premietanie pod hviezdami), Second hand 

Bohéma (nebuď fast-fashion), MARS (darovali cca 1440 kg útulku)   

Miska pre útulok: Hej.sk za každé balenie psích granúl venovalo porciu krmiva (mesačne cca. 250 kg). 

Ďalšie spolupráce: Psí salón Terra, Predpredaj.sk, Givenio.sk, Mishiko atď.) 

Kontrola adopcií:  Najvyššie percento nových adoptérov je dohladateľných a sú ochotní  poskytnúť 

informácie a fotografie. Staršie adopcie sa kontrolujú horšie, nesedia adresy, telefónne čísla sú často 

nedostupné. Mnohých psov preto skontrolovať nevieme. Pri adopcii sa snažíme trvať na uvedení 2 

telefónnych čísel a na presnom mieste pobytu psa (číslo domu), ideálne aj s mailovou adresou.  

Osobná kontrola inšpektorky Flexy je u podozrivých adopcií. Telefonická kontrola adoptérov ktorí 

nemajú e-mail. 

Krúžok Slobodka Bodka:   

- s deťmi sme venčili, kŕmili, fotografovali psov na webstránku, aj pre účely adopcií, mačkám sme 

vymieňali v pelechoch podstielky, v zime slamu 

- staršie deti si pripravujú prednášky, krátke prednášky mávame v hale (hospodárske zvieratá, 

cirkusy), aj počas návštev výbehov – množitelia, kastrácie...   

- práca na dispečingu, príjem psíka a proces akým prejde v útulku, príbehy jednotlivých psíkov 

v informačnom systéme, vymýšľanie mien... 

- prihlásených bolo 25 detí 

http://www.neposlusnypsik.sk/


 

 

- poplatok za krúžok bol štvrťročne 20 Eur, staršie deti ktoré nám pomáhali s dozorom za krúžok 

neplatili, nakúpili sme 2 odchytové klietky, kupovali sa tričká a odmeny pre deti, pomôcky, 

občerstvenie na akcie, na výlety, cez zimu čaj 

- mesačne články do časopisu Pes a mačka – tvoria aj deti svojimi názormi (citáty) 

- s deťmi sme sa zúčastnili viacerých akcií v útulku, zapojili sa aj do zberu podpisov pod petície, 

v útulku, ale aj na školách a v meste 

- výlety s vestičkami Hľadám domov na Železnú Studienku a do Líščieho údolia 

 
 

 
UZNESENIE Č. 3 

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: 
 

 
Zhromaždenie členov občianskeho združenia schvaľuje správu o činnosti a hospodárení 
občianskeho združenia za rok 2019. 
 
Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 5 
Informácia o činnosti v roku 2020 
Predsedníčka organizácie Ing. Pavla Dugovičová informovala prítomných o činnosti v roku 2020 
nasledovne: 
 
  
1.pokračovanie vo všetkých aktivitách z roku 2019 
2.nové- rozvojové aktivity  
 
             
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 
2020. 
 
Výsledok hlasovania: 



 

 

Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0, 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
Menovanie a vylúčenie členov združenia 
 
Predseda zhromaždenia členov občianskeho združenia Ing. Pavla Dugovičová informovala prítomných 
o konaní zasadnutia Výboru občianskeho združenia dňa 26.9.2020 o 10:00 hod., na ktorom bol 
schválený zoznam členov občianskeho združenia a následne predložený na schválenie zhromaždeniu 
členov občianskeho združenia. 
 
Predseda zhromaždenia členov občianskeho združenia predložil zhromaždeniu členov návrh na 
zvolenie schválenie zoznamu členov občianskeho združenia, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Zároveň predseda zhromaždenia členov informoval o zmenách v zozname členov občianskeho 
združenia. 

 
Predseda zhromaždenia členov občianskeho združenia 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. 5 

 
Zhromaždenie členov občianskeho združenia schválilo zoznam členov občianskeho združenia ako 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0, 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
Rôzne a záver 
 
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 14:00 hod. ukončil. 
 
 
Zapísala: MVDr.Martina Mužiková 
 
Prílohy:  Zoznam členov občianskeho združenia 
   
 
predseda zhromaždenia členov: 
 
Ing. Pavla Dugovičová    



 

 

       
 
zapisovateľ: 
 
MVDr.Martina Mužiková    
       
 

 
 
 

 


