
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  29.06.2019 o 13:00 hod. v Bratislave 
 
Dnešného dňa sa v priestoroch útulku občianskeho združenia Sloboda zvierat, občianske združenie, 
sídlo Pod 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 2018 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2019 
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 2018 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2019 
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 2018 / Výročná správa / 
5.Plán činnosti na rok 2019 
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 2018 /Výročná správa / 
 
A/ Hospodárenie v roku 2018  
Člen Výboru Viera Tilingerová informovala prítomných o výsledkoch činností za rok 2018 

 

Všetky príspevky boli použité na záchranu opustených a nechcených zvierat, na prevádzku 

a dostavbu útulku. 

 

Zverejnené použitie príjmov z podielu zaplatenej dane: 
Veterinárna starostlivosť   31792,11 

Koterce      1672,20 

Príspevky pre RC    28726,70 

Pohonné hmoty    24127,04 

Elektrická energia, spotreba vody  9765,20 

Čistiace prostriedky, vývoz odpadu  1717,76 

Telefónne poplatky    1148,93 

Kúpa auta, servis áut    11806,39 

Plyn na varenie     431,66 

Technické, grafické, kresličské práce  2707,28 

Kontrolné návštevy zvierat   2107,86 

 
  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. 

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

• 2  108 zachránených zvierat umiestnených do útulku 

• 1  396 zvierat, ktorým sme našli nový domov  

• 653 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom 



Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat sme do dnešného dňa uzatvorili s 78 mestami 

a obcami: 

Biskupice, Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Budmerice, Cífer, Častá, Čebovce, Čenkovce, Dunajská Lužná, 

Drieňovec, Gbely, Hamuliakovo, Holíč,Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Iža, Chorvátsky Grob, 

Jakubov, Jelka, Jelšava, Jesenské, Kolárovo,Kolta, Kostolište, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, 

Kráľovský Chlmec, Košúty, Kuchyňa,Kúty, Limbach, Lozorno, Majcichov, Malá Mača, Malé 

leváre,Malinovo, Miloslavov, , Modra, Most pri Bratislave, Nitrianske Pravno, Nemečky, Nová 

Dedinka, Oľdza, Plavecký Peter, Plavecký štrvtok,Plavecký Mikuláš, Prašice, Pribeta, Pribylina, Reca, 

Rimavská Sobota, Rohožník, Rovinka, Rubáň, Senec, Sereď, Strekov, Šenkvice, Štefanov,Stupava, 

Suchohrad, Svätý Jur, Svatá Mária, Tornaľa, Tisovec, Tvrdomestice, Veľké Leváre, Veľké Blahovo, 

Veľký Biel, Veľký Grob, Záhorská Ves, Závod,Zlaté Klasy, Zohor, Vysoká pri Morave, veľké Uľany, 

Viničné  

 

 

 
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.  

V roku 2017 bolo na Linku hlásených 1077 podnetov.  
 
Pomohli sme v  967 prípadoch.  
 
Počet odobratých psov: 250 

 
Opodstatnených prípadov bolo: 967 
 
Neopodstatnených: 110 
 
Na RVPS bolo podaných 87 podnetov, väčšina z nich bola opodstatnená. 
 
Pre Linku v roku 2017 pracovalo 28 dobrovoľných inšpektorov. 
 

 
 
Počet riešených prípadov jednotlivých inšpektorov: 
 

1. Erika Knežská     96 

2. Janka Pereszlenyiová    33 

3. Romana Březinová    27 



4. Mirka Grendelová   25 

5. Zuzka Takáčová   22 

6. Eliška Černáková     16  

7. Zuzana Šalátová   14 

8. Jana Mečiarová   13 

9. Gabriela Juhošová   11 

10. Slávka Školová      9 

11. Mejerníčeková     9 

12. Eva Marcinčáková    9 

13. Jana Bikkyová         6 

14. Kristína Rašková       7 

15. Ronald Antony          7 

16. Andrea Halašová      6 

 
Počet hlásení podľa krajov. 
 
Bratislavský       158 

Banskobystrický  140 

Nitriansky   110 

Trnavský               100 

Košický       89 

Žilinský        74 

Trenčiansky       73 

Prešovský                50 

Náklady na prevádzkovanie linky proti krutosti:  24 348,86 Eur   
Náklady za veterinárne úkony:   50360,03 Eur 
Náklady za lieky  : 58989,15 Eur 
 
/ Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 
 
 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o spolupráci s Regionálnymi centrami 
a vzniku nových. O činnosti za rok 2017  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 

   

 
 

Štatistka RC(25 RC): 
POČET prijatych: 4260 
POČET umiestnených zvierat : 2813 

ÚDAJE 2017 Prijaté psy prijaté mačky Adoptované Vrátené PM Stav k 31.12.

OZ Zatúlaný chlpáčik Podtureň 70 7 49 2 21

OZ Mačičkovo Dobrá 1 20 10 0 66 (2psici)

OZ Mačací ra j Nové Zámky bez udajov

RC SZ Piešťany 440 314 113

Zachráňme opustené mačičky Viš tuk 50 71

Záchrana zvierat Banská  Štiavnica 18 11 6 0 39

OZ Pomoc ps íkom na vých. Slovensku 745 467 85 24 (10mačiek)

OZ Riško Veľká  Ida 64 16 46 2 193

RC - Sloboda zvierat Prešov 24 22 0 16 (7mačiek)

OZ Veselá  labka, Hurbanovo 403 5 290 13 2

OZ Tuláčik Brezno bez udajov 72

RC SZ Kežmarok 141 93 16

OZ Šťastné labky Fi ľakovo bez udajov 117

OZ Hafkáči  Považská Bystrica 218 148 32

RC SZ Nitra 567 287 130 25

OZ Priateľ pes  Štúrovo 278 29 241 7 150+(17mačiek)

Útulok Šťastný ps ík Matejovce 73 63 5 46

OZ Život je pes  Rožňava 128 88 10 42

RC SZ Komárno bez udajov 29

OZ Túlavé šťastie Martin 72 46 17

RC SZ Lučenec 352 316 15 3

OZ Best Friends  R.Sobota 74 10 58 8 89

RC SZ Topoľčany bez udajov

Útulok v údol í Dubnica  n. Váhom bez udajov

OZ Šťastný domov Levice 523 408 95

SPOLU (25 RC) 4260 98 2813 550



Pôvodnému majiteľoviPM: 550 
 
Príspevky pre Regionálne centrá  40 773,00 Eur ( rôzne) 
Príspevky pre Regionálne centrá veterinárne poplatky 18705,81  Eur  
 

Činnosť oddelenia KAMPANÍ 2017  
Medzinárodné kampane  
 
End Pig Pain/ Zastavme utrpenie prasiatok 
Medzinárodná kampaň End Pig Pain/ Zastavme utrpenie prasiatok v rámci platformy Eurogroup for 
Animals. Jej cieľom je zastaviť nehumánne a nelegálne praktiky: kastrácie kančekov a rutinné 
skracovanie chvostíkov a zubov prasiatkam v EÚ. E-petíciu – zasielanie listu ministrom 
pôdohospodárstva podporilo v r. 2017 okolo 500 tisíc Euroobčanov (za SR 10 tisíc), a pokračuje do 
konca r. 2018.  
Každý rok podstúpi v EÚ bolestivú kastráciu 77 miliónov kančekov, väčšina bez anestézie, dokonca 
bez liekov proti bolesti. Kastrácie majú zabrániť kančiemu pachu, ktorý prekáža spotrebiteľom 
mäsa. Napriek tomu, že chirurgická kastrácia je veľmi bolestivý zákrok a že jestvujú humánne 
alternatívy - očkovanie proti kančiemu pachu, tzv. imunokastrácia, väčšina krajín EÚ kastrácie 
prasiatok bez akéhokoľvek tlmenia bolesti umožňuje. Milióny európskych prasiatok podstupujú 
tiež rutinné skracovanie chvostov a zubov. Ide o bolestivú procedúru, ktorá sa vykonáva pri plnom 
vedomí a bez použitia analgetík. Rutinné skracovanie zubov a chvostíkov je pritom v EÚ zakázané 
už od roku 2003. 
  
Stop The Trucks/ Zastavme transporty 
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 bola odovzdaná Európskej komisii.  

Stop Live Transport: International Awareness Day/ Medzinárodný deň proti transportom si 13.9. 

2017 pripomenuli tisíce ľudí na 100 eventoch v 33 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.  
 

https://www.endpigpain.eu/?lang=sk
http://slobodazvierat.sk/End-Pig-Pain-Ukoncime-utrpenie-prasiatok.426.0.html
https://www.endpigpain.eu/act-now-form/form-slovencina/
https://www.endpigpain.eu/act-now-form/form-slovencina/
https://stoplivetransport.org/
https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10155862425917042
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


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 

Spolupráca na príprave novely veterinárneho zákona.  

Pracovné stretnutia zástupcov Slobody zvierat a Ministerstva pôdohospodárstva a RVSR. Príprava 12 

individuálnych a 1 hromadnej pripomienky k novele veterinárneho zákona. Odovzdanie hromadnej 

pripomienky k textu týkajúceho sa zákazu výcviku a používania divožijúcich zvierat na verejné 

vystúpenia na území SR. 

 

Cirkus bez zvierat. Pokračovanie celoslovenskej kampane za zákaz používania zvierat v cirkusoch na 

území SR. K 30.1. 2015 Sloboda zvierat ministerstvu odovzdala 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. Stretnutia na pôde MPRV SR a príprava novely 

zákona počas leta a jesene 2017, odovzdanie hromadnej pripomienky a presadenie textu do 

zákona.  

 

Som kapor. Nová spotrebiteľská kampaň, ktorej cieľom je osveta prostredníctvom webovej stránky 

Slobody zvierat a informačných letákov. Nehumánne zaobchádzanie s rybami počas výlovu, 

transporty, dlhodobý pobyt v preplnených kadiach, hladovanie a neodborné a kruté usmrcovanie sú 

dôvodmi, prečo sme proti predaju živých vianočných rýb. 

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 (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: 
príprava a distribúcia infoletákov, billboardov, nálepiek. Petícia požadujúca zákaz kožušinových 
fariem na území SR. 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). 

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.  

http://slobodazvierat.sk/fileadmin/vysledky_vysetrovania_2016-17.pdf
http://slobodazvierat.sk/fileadmin/vysledky_vysetrovania_2016-17.pdf
http://slobodazvierat.sk/Sloboda-zvierat-presadila-text-do-zakona.443.0.html?&L=0
http://slobodazvierat.sk/Sloboda-zvierat-presadila-text-do-zakona.443.0.html?&L=0
http://slobodazvierat.sk/Som-kapor.431.0.html?&L=0


 
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 (108 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. 

Komunikácia s verejnosťou a poradenstvo prostredíctvom emailov na kampane.sz@gmail.com 

 

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). 

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 

Sezónne akcie pre verejnosť v útulku:  MDD, Medzinárodný deň proti transportom, Deň zvierat, 

Mikuláš... (v spolupráci s krúžkom Slobodka Bodka)  

Dobrovoľnícke akcie  mimo útulku:  spoločný motív „Vitajte v útulku“ - cieľ pritiahnuť pozornosť na  

činnosť SZ a osloviť nových ľudí. Podľa info z dispečingu po každej akcii zvýšený počet návštevníkov. 

Komunikácia s verejnosťou a poradenstvo prostredíctvom emailov na dobrovolnici.sz@gmail.com, 

kontrola adopocií  cez adopciesz@gmail.com 

Klub detí a mládeže Slobodka Bodka: celoročná činnosť krúžku zameraného na pestovanie vzťahu 
detí k zvieratám: starostlivosť o útulkáčov, venčenie, kŕmenie psíkov a mačiek, účasť na útulkových 
akciách a prednášky a ďalšie aktivity: socializácia plachých psíkov, fotografovanie na adopcie... 
 

mailto:kampane.sz@gmail.com
mailto:dobrovolnici.sz@gmail.com
mailto:adopciesz@gmail.com
https://www.facebook.com/slobodka.bodka/?hc_ref=ARRHLRkDnSM6Xoc8xHp-Lr_g_oHgBJyWmjYlRApML_U3X0Zb0o721RIVOCU_dJ9W0GI


Preberané témy a prednášky: odchytová klietka (pasca)- funkcia, použitie, výjazdárske vozidlo - čo sa 

v ňom nachádza, priebeh od nálezu psa po jeho adopciu, starostlivosť o mačiatka a dospelé mačky, 

ferálne mačky, prednáška o cirkusoch, prednáška o welfare sliepok - nosníc v chovoch, prednášky o 

reťaziach + príbeh Lomka, o transportoch hospodárskych zvierat, o množiteľoch a kastráciách, 

prednáška o kožušinovom priemysle, prednáška o vegetariánstve a vegánstve. Administratívna 

činnosť - balenie letákov, viazanie kalendárov, triedenie petičných hárkov, zoznámenie sa s 

dispečingom a informačným systémom. 

Maja Benedikovičová:  fotografovanie psov na adopcie, vedenie krúžku Slobodka Bodka, kontroly 

adopcií. 

AKTIVITY: 

APRÍL 

- Boriešok roka 2017 v Bory Mall 

- Veľká noc v útulku 

 

MÁJ 

- Vanessa Mae koncert, infostánok, prezentačné video  

- Festival zvierat v Karlovej Vsi - pozvánka od Miestneho úradu Karlova Ves - infostánok, prezentácia 

našej činnosti, prezentácia psíkov z nášho útulku - na pódiu odprezentovali deti z krúžku, boli sme za 

SZ aj v porote (súťaže) 

 

JÚN 

- práca s odchytovou pascou v blízkosti útulku - jej inštalovanie, kontrola, dopĺňanie vody a krmiva 

- akcia MDD v útulku  

 

SEPTEMBER  

- nakrúcanie pilotného dielu plánovaného seriálu TV JOJ 

- účasť na akcii na podporu adopcií Nájdite sa so zvieratkom z útulku 

- medzinárodná akcia proti dlhým transportom hosp. zvierat 

 

OKTÓBER 

- fotografovanie na charitatívny kalendár SZ 

- Deň zvierat akcia v útulku 

 

NOVEMBER 

-úvodný článok o krúžku do časopisu Pes a mačka 

-krst charitatívneho kalendára 

 

 

DECEMBER 

- Mikuláš v Slobode zvierat 

- Pozvanie do kaviarne Mabeti - zbierka a rozhovory s návštevníkmi kaviarne o našej činnosti 

- dobrovoľníci zbierali podpisy pod kampaň proti chovu kožušinových zvierat na území SR        
 

- pravidelne venčenie dobrovoľníkmi z firiem Dell a Slovenska sporiteľňa 



 
G/ Činnosť   VÝCHOVNÉHO CENTRA 
 
Jana Liptáková lektorka výuky informovala prítomných o činnosti výchovného centra: 
 
 V školskom roku 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 na ulici, v útulku, doma. 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. 

Výchovné hodiny boli realizované v 14 školách, spolu 159 hodín environmentálnej výchovy. 

Výchovné centrum realizovalo aj prednášky na školách rôzneho stupňa o činnosti Slobody zvierat 
a o činnosti útulku. Spolu bolo odučených  65 prednášok. 33 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 

Deň zeme v Senci na ZŠ Tajovského 

Prednášky pre  telesne hendikepované deti - škola na Mokrohájskej 

Spolupráca so sociálnym domovom v Stupave 

Zapojenie detí z diagnostického ústavu v Bratislave 

Exkurzie škôl z celého Slovenska 

Dni dobrovoľníctva na Evanjelickom lýceu 

Trhy pre útulkáčov- zbierka a aktivity na škole Karloveská 

Čin roka na škole v Jarovciach 

Poriadanie zbierok na bratislavských školách 

Propagovanie činnosti útulku a kampaní  

Deň zvierat spojený so zbierkou granúl 

 
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 2017. 
 
Výsledok hlasovania: 



Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 5 
Informácia o činnosti v roku 2018 
Predsedníčka organizácie Ing. Pavla Dugovičová informovala prítomných o činnosti v roku 2017 
nasledovne: 
 
  
1.pokračovanie vo všetkých aktivitách z roku 2017 
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 
2018. 
 
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 23.6.2018 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 
 
 
Zmena adresy sídla organizácie 
 
Predseda zhromaždenia členov občianskeho združenia Ing. Pavla Dugovičová informovala prítomných 
o konaní zasadnutia Výboru občianskeho združenia dňa 23.6.2018 o 10:00 hod., na ktorom bol 
schválená zmena sídla organizácie z dôvodu demolácie budovy na Mlynských Nivách 37. Novým 
sídlom organizácie sa stala adresa: Pod brehmi 1/a, 841 03 Bratislava 
 

 
 
 
 
 
UZNESENIE Č. 6 

 
Zhromaždenie členov občianskeho združenia schválilo zmenu adresy sídla organizácie. 
 
Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Proti: 0, 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 7 
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 15:00 hod. ukončil. 
 
 
Zapísala: MVDr.Martina Mužiková 
 
Prílohy:  Zoznam členov občianskeho združenia 
   
 
predseda zhromaždenia členov: 
 
Ing. Pavla Dugovičová    ____________________ 
      podpis 
 



 
zapisovateľ: 
 
MVDr.Martina Mužiková   ____________________ 
      podpis 
 
 

 
 
 


