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Sloboda zvierat požiadala krízový štáb a ministerstvá o pomoc útulkom.

V súvislos. s koronakrízou, ktorá bolestne zasiahla aj treB sektor, sa Sloboda zvierat aj v mene 23
svojich regionálnych útulkov obrá.la na ministerstvá a ústredný krízový štát.
Útulky sú pre verejnosť už mesiac zatvorené, čo negaBvne ovplyvnilo možnos. venčenia,
dobrovoľníckej pomoci, klesol počet adopcií a ﬁnančná podpora zo strany darcov. Činnosť
občianskych združení je pritom ﬁnancovaná takmer výhradne z darov verejnos. a 2 percent z daní
občanov, bez podpory štátu.
Napriek tomu, že Sloboda zvierat a jej útulky naďalej poskytujú odchytové, asanačné a záchranárske
služby strateným, zraneným a chorým zvieratám, realizujú operácie na záchranu životov, dlhodobú
liečbu, veterinárnu a dennú starostlivosť v útulkoch po celom Slovensku, avizované ani prijaté
opatrenia vlády s pomocou občianskym združeniam počas krízy nerátajú.
V roku 2019 zachránili Sloboda zvierat Bra.slava a jej regionálne centrá 7711 psov a mačiek v núdzi
a vo svojich útulkoch sa aktuálne starajú o 3000 zvierat.
Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová: „Chápeme šetrenie aj nevyhnutný útlm tam, kde je
to možné. My sa však staráme o stovky zvierat, ktoré potrebujú ošetriť a nakŕmiť dnes, zajtra a aj
ďalší mesiac a nemôžeme čakať, kým sa situácia upokojí. V hre sú životy živých tvorov.“
Občianske združenie sa preto obrá.lo na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka so
žiadosťou o ﬁnančnú podporu na pokry.e prevádzkových nákladov útulkov a oslovila .ež
Ministerstvo ﬁnancií a ústredný krízový štáb, so žiadosťou, aby zvážili priebežné vyplácanie už
poukázaných 2% z daní príjemcom. Novoprijatý zákon umožňuje podávať daňové priznania nie do
30.3. ako po iné roky, ale ešte 2 mesiace po skončení pandémie a následne dôjde k vyplácaniu 2%.
Takto formulované opatrenie môže byť pre veľkú časť občianskych združení likvidačné.
P. Dugovičová: „Občianske združenia už teraz čelia obrovským existenčným problémom, mnohé sú už
na nule, a keďže sa vyplácanie 2% z daní posunulo na neurčito, čakajú nás ďalšie mesiace existenčnej
neistoty a mnohých aj úplný koniec. Považujeme to za obrovskú stratu pre spoločnosť, pretože sú to
práve občianske združenia, ktoré roky v náročných podmienkach suplujú úlohy štátu a samospráv
a zachraňuje životy ľudí a zvierat.“
Bra=slavský útulok a 23 regionálnych útulkov Slobody zvierat prijali za minulý rok spolu 7711 psov
a mačiek. Ide o zvieratá odchytené z ulíc (zabehnuté, vyhodené, zranené) a o zvieratá odobraté
majiteľom Linkou pro= krutos= z dôvodu zlej starostlivos= a týrania. Pôvodným majiteľom sa
podarilo vrá=ť 1168 zvierat, nový domov prostredníctvom adopcie si našlo 5190 psíkov a mačiek.
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