
Sloboda zvierat, občianske združenie 
sídlo Pod brehmi 1/A,84103 Bra8slava, 

IČO: 31 948 201, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom registrácie VVS/
1-900/90-7429 

Zápisnica 
zo zasadnu9a Zhromaždenia členov  občianskeho združenia Slobody zvierat ako najvyššieho orgánu 

konaného dňa  25.09.2021 o 13:00 hod. v Bra9slave 

Dnešného dňa sa v priestoroch útulku občianskeho združenia Sloboda zvierat, občianske združenie, 
sídlo Pod brehmi 1/A, 841 03 Bra8slava, 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 Bra8slava 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 rozhodnu8a. Program zhromaždenia 
členov je nasledovný: 

Program: 

1.Otvorenie zhromaždenia členov 
2.Schválenie programu 
3.Ustanovenie zapisovateľa a predsedu zhromaždenia členov 
4.Správa o činnos9  a hospodárení za rok 2020 / Výročná správa / 
5.Plán činnos9 na rok 2021 
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 zasadnua zhromaždenia členov občianskeho združenia, oboznámila ich s navrhovaným 
programom a vyzvala členov občianskeho združenia, aby svoju účasť na zasadnua zhromaždenia 
členov združenia potvrdili podpisom na lis8ne 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 činnos9  a hospodárení za rok 2020 / Výročná správa / 
5.Plán činnos9 na rok 2021 
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 činnos9  a hospodárení za rok 2020 / Výročná správa / 
5.Plán činnos9 na rok 2021 
6. Menovanie a vylúčenie členov združenia 
7. Rôzne 
8. Záver 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov 
Pro8: 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. Mar8nu 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.Mar9nu Mužikovú a predsedu zhromaždenia členov združenia Ing. Pavlu Dugovičovú. 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Pro8: 0, 
Zdržal sa: 0 

K bodu 4 
Správa o činnos9  a hospodárení za rok 2020 /Výročná správa / 

A/ Hospodárenie v roku 2020  
Člen Výboru Viera Tilingerová informovala prítomných o výsledkoch činnosa za rok 2020 

  Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2019 – 2020.  

I. Analýza majetku 

a. Majetok 

b. Dlhodobý majetok 

c. Obežný majetok 

4.2  Likvidita 

Majetok v Eur 2020 2019

Neobežný majetok 474714 522604

Obežný majetok 319077 139365

Časové rozlíšenie 1055 1517

Spolu 794846 663486

Dlhodobý majetok v Eur 2020 2019

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok 474714 522604

Dlhodobý finančný majetok

Spolu 474714 522604

Obežný majetok v Eur 2020 2019

Zásoby

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky 10612 15561

Finančné účty 308465 123804

Spolu 319077 139365



1. Okamžitá likvidita 

         najlikvidnejšie akava           308465 

    2020 = -------------------------------- = --------------- =   6,5215 

                    krátkodobé záväzky                47300 

         najlikvidnejšie akava               123804 

    2019 = -------------------------------- =    ---------------   =  3,1845 

                    krátkodobé záväzky                  38874 

2. Bežná likvidita   

               najlikvidnejšie akava + krátkodobé pohľadávky              308465 + 10612 

 2020 = ---------------------------------------------------------------- =   -------------------  = 6,7458 

                                   krátkodobé záväzky                                              47300 

               najlikvidnejšie akava + krátkodobé pohľadávky              123804 + 15561 

 2019 = ---------------------------------------------------------------- =   -------------------  = 3,5848 

                                   krátkodobé záväzky                                              38877 

4.3  Analýza výsledku hospodárenia 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 210.995,12 Eur 

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

Výsledok hospodárenia 165780,34 Eur bude v účtovnom období 2021 preúčtovaný na účet 
42810 – Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov. 

5.  Udalos9 osobitného významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia. 

 Po skončení účtovného obdobia do dňa vydania správy nenastali skutočnos8, ktoré by neboli 

vyjadrené v účtovnej závierke. 

2020 2019

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 165780,34 -63617,97



B/ Činnosť útulku  

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

V roku 2020 prijala Sloboda zvierat 6856 zvierat v núdzi, 4843 sa adoptovalo. Bra8slavský útulok 
Polianky a 25 regionálnych útulkov Slobody zvierat prijali za minulý rok spolu 6856 psov a mačiek. 
Ide o zvieratá odchytené z ulíc (zabehnuté, vyhodené, zranené) a o zvieratá odobraté majiteľom 
Linkou pro8 krutos8 z dôvodu zlej starostlivos8 a týrania. Pôvodným majiteľom sa podarilo vrá8ť 
1325 zvierat, nový domov prostredníctvom adopcie si našlo 4843 psíkov a mačiek. Sloboda zvierat 
Bra8slava prijala 2148 zvierat (z toho 337 mačiek), pôvodnému majiteľovi vrá8li 800 zvierat, 
osvojených do nových rodín bolo 1250 zvierat. Všetky neoznačené prijaté zvieratá boli v zmysle 
vyhlášky o karanténnych staniciach a útulkoch začipované a kastráciu podstúpilo 900 útulkových 
zvierat. V rámci manažmentu populácie pouličných zvierat realizovala Sloboda zvierat v spolupráci 
s magistrátom h.m. a OZ Mačky a OZ Pomoc pouličným mačkám z občianskeho rozpočtu 
magistrátu aj odchyt, kastráciu a veterinárnu prehliadku a ošetrenie 1158 ferálnych mačiek z 
intravilánu hlavného mesta, Sloboda zvierat navyše vykastrovala a vrá8la do pôvodného 
prostredia ďalších 313 ferálnych mačiek. Mesto vyčlenilo v rámci občianskeho rozpočtu na 
kastračný program sumu 23 160 Eur. Garantom kastračného programu bola Sloboda zvierat, ktorá 
zabezpečovala refakturáciu s klinikami - partnermi tejto akcie a následne s Magistrátom hlavného 
mesta Bra8slavy. Útulky na celom Slovensku uplynulý rok bojovali nie len s nezáujmom 
samospráv a štátu, ale aj s pandémiou. Museli ostať zatvorené a chýbali im venčiari a 
dobrovoľníci, čelili finančnej kríze aj z dôvodu oneskoreného vyplácania 2 percent z daní, ktoré sú 
pre ne zásadným zdrojom príjmu. Obmedzené boli aj cezhraničné adopcie. 
Pandémia však priniesla aj jedno poziavum – nárast domácich adopcií. Ľudia trávili viac času 
doma, tak si na to trúfli, mnohí sa zasa cí8li osamelí a hľadali spoločníka do prírody 
 Výsledkom je, že si domov našli i zvieratá, ktoré strávili v našom útulku 3 či 4 roky. 
 V uplynulom roku narástol aj počet odchytených zabehnutých zvierat vrátených pôvodnému 
majiteľovi. Dôvodom je povinné čipovanie psov. Zákon o veterinárnej starostlivos8 ukladá 
majiteľom psov povinnosť označiť svoje zviera mikročipom najneskôr do 12 týždňov veku, v 
prípade zmeny majiteľa skôr. Iden8fikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi musí veterinár 
bezprostredne po začipovaní vložiť do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Len tak je pri 
náleze zvieraťa možné vyhľadať a kontaktovať majiteľa a zviera vrá8ť domov.  
Aj keď zákon prikazuje čipovať len psov, majiteľom odporúčame robiť tak aj pri mačkách, sú to 
veľké tuláčky, často sa ocitajú v útulkoch a nevieme ich vrá8ť domov. 

Najdôležitejšie čísla 2020 Útulok Bra8slava Polianky a 23 regionálnych cen8er Slobody zvierat:  
• Celkový počet prijatých zvierat: 6856 (z toho RC 4708)  
• Celkový počet adopcií (domáce a zahraničné): 4843 (z toho RC 3593)  
• Zvieratá vrátené pôvodnému majiteľovi: 1325 (z toho RC 525)  

V prípade nálezu zabehnutého zvieraťa majú Bra8slavčania volať Mestskú políciu na tel. č. 159 
(odchyt vykoná Sloboda zvierat). V obciach majú občania kontaktovať MsP alebo starostu. Zákon 
o veterinárnej starostlivos8 nariaďuje obciam zabezpečovať odchyt túlavých zvierat 
prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, zaregistrovať každé odchytené 
túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat a umiestniť ho do karanténnej stanice/ 
útulku. Útulky a KS majú obce a ministerstvo buď zriaďovať alebo už jestvujúce zariadenia 
finančne podporovať. Novela rozširuje povinnos8 obcí aj o povinnosť prijať zviera od nálezcu. 
Žiaľ, mnohí starostovia o týchto povinnos8ach stále nevedia a úlohy samospráv a štátu suplujú 
útulky, ktoré zachraňujú zvieratá z darov občanov. Ak si obec odmieta plniť svoje zákonné 
povinnos8, môžu ju občania nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. 



C/ Ochrana zvierat pred  týraním 

Pokračovanie projektu „Linka pro9 krutos9“( systém inšpektorov ochrany zvierat v rámci 
Slovenska)  

Sloboda zvierat v projekte „Linky pro8 krutos8“ pokrýva cele územie Slovenska, našim inšpektorom sa 
podarí každý rok pomôcť stovkám desiatkam, hlavne spoločenských  zvierat.  

Linka pro8 krutos8 (LPK) prostredníctvom siete inšpektorov prešetruje hlásenia verejnos8 o 
nevyhovujúcich chovných podmienkach, týraní či inom porušovaní legislaavy a zjednáva nápravu. 
Minulý rok dostala LPK od občanov 1200 podnetov o zlom zaobchádzaní so zvieratami. 

Pomohla v 930 prípadoch 
201 zvierat inšpektori prevzali do starostlivos8 útulkov Slobody zvierat. 

 Jozef Chmel, hlavný inšpektor LPK informoval: odobrali sme najmä týrané zvieratá - dlhodobo 
zanedbávané a choré, trpiace podvýživou, s vrastenými reťazami. Mnohé potrebovali okamžitú 
operáciu či liečbu. Razantnejšie by mali postupovať aj RVPS. Ak držanie bytového psa na reťazi v 
mrazoch bez zateplenej búdy označí RVPS za prijateľné, a majiteľ s nami ako občianskym 
združením odmietne spolupracovať, nemáme zvieraťu ako pomôcť. 
 LPK poskytuje poradenstvo nahlasovateľom aj majiteľom zvierat, kontroly v teréne, odoberanie 
týraných zvierat (samostatne/ v súčinnos8 s RVPS) a podáva trestné oznámenia. Veterinárny 
zákon ukladá povinnosť vykonávať kontroly zdravia a pohody zvierat regionálnym veterinárnym 
správam (RVPS), 8e môžu ukladať nápravné opatrenia, pokuty, a v prípadoch vážnych porušení 
odobrať zviera i zakázať chov. Ak občania vedia o zviera8 v núdzi, môžu kontaktovať LPK alebo 
žiadať o kontrolu a nápravu RVPS. „Najčastejšie nám verejnosť hlási zvieratá držané permanentne 
na krátkej reťazi, bez adekvátneho pohybu, výživy a prístrešku. 
 Vyhláška hovorí, že zviera musí mať umožnený denný voľný pohyb, nesmie byť celodenne na 
reťazi ani vo voliére, predpisuje 8ež riadny prístrešok s podlahou, ktorý z troch strán chráni pred 
nepriazňou počasia, prístup k vode a krmivu, očkovania a veterinárne ošetrenie,“ východnom 
Slovensku a práve od8aľ sme minulý rok prevzali takmer 500 zvierat. Najvážnejších pacientom v 
ohrození života, týraným či zraneným vieme v Bra8slave zabezpečiť špičkovú veterinárnu 
starostlivosť a ľahšie nájsť nový domov.  

Prešovský                50 

Náklady na prevádzkovanie linky pro8 krutos8:  17685,44 Eur   
Náklady za veterinárne úkony:   60290,98 Eur 
Náklady za lieky  : 58263,76 Eur 

 Spolupráca s REGIONÁLNYMI CENTRAMI 

 Predsedníčka Pavla Dugovičová informovala prítomných o spolupráci s Regionálnymi centrami 
a vzniku nových. O činnos8 za rok 2020  informovali jednotliví predsedovia Regionálnych cen8er: 
  

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



Činnosť oddelenia KAMPANÍ 2020  

Tlačové správy za rok 2020 v prílohe 
Na web: hrps://slobodazvierat.sk/2020/ 

G/ Činnosť   VÝCHOVNÉHO CENTRA 

Jana Liptáková lektorka výuky informovala prítomných o činnos8 výchovného centra: 

6 Bánovskí chlpáči Jana Porubská

7 RC Pomáhaj a chráň Humenné Lubica Kizáková

8  Štastný psík- Matejovce nad Hornádom Silvia Valkošáková

9 Záchrana zvierat - Banská Š8avnica Jarmila Simonidesová

10 Záchraňme opustené mačičky - Vištuk Karol Hučko

11 OZ Ha}áči- 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 štas8e Mar8n 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

Šta9s9ka RC (25 RC): 
POČET prijatých 4708 
POČET umiestnených zvierat : 3 
593 
Pôvodnému majiteľovi : 525 

Príspevky pre Regionálne centrá 
 18781,00  
Príspevky pre Regionálne centrá 
veterinárne poplatky 11362,81  



 V školskom roku 2020 boli ak8vity  výchovné centrum vzhľadom na  pandemické opatrenia 
v obmedzenom režime.   
Prednášky prebiehali formou online prezentácie. 
Výchovné centrum SZ predovšetkým vzdeláva de8 v problema8ke ochrany prírody a zvierat. 

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 činnos9 a hospodárení 
občianskeho združenia za rok 2020. 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Pro8: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu 5 
Informácia o činnos9 v roku 2021 
Predsedníčka organizácie Ing. Pavla Dugovičová informovala prítomných o činnos8 v roku 2021 
nasledovne: 

  

1.pokračovanie vo všetkých ak9vitách z roku 2020 
2.nové- rozvojové ak9vity  

             
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 činnos9 občianskeho združenia na rok 
2021. 

Výsledok hlasovania: 
Za: 100 % hlasov prítomných členov, 
Pro8: 0, 
Zdržal sa: 0 

K bodu 6 
Menovanie a vylúčenie členov združenia 



Predseda zhromaždenia členov občianskeho združenia Ing. Pavla Dugovičová informovala prítomných 
o konaní zasadnu8a Výboru občianskeho združenia dňa 25.9.2021 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, 
Pro=: 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 
pro8 rozhodnu8u 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.Mar8na Mužiková 

Prílohy:  Zoznam členov občianskeho združenia 
   

predseda zhromaždenia členov: 

Ing. Pavla Dugovičová    ____________________ 
      podpis 

zapisovateľ: 

MVDr.Mar8na Mužiková   ____________________ 



      podpis 


