R O Z P O Č E T na rok 2008

S K UT O Č N O S Ť roku 2008

Príjmy:
MsÚ Piešťany
MsÚ Hlohovec a obce
OÚP
úroky
dotácia MSÚ na koterce

500 000,–
50 000,–
20 000,–

Dary
-od osvojiteľov
zbierka na Sv.deň zvierat

650 000,–

členské príspevky
2 % dane z príjmu

570 000,–

500 000,–
71 700,–
45 775,50
22,06
15 500,–

632 997,56

411 226,–
563 212,23
16 895,–

991 333,23

750,–
448 595,–

300 000,–
950 000,–

Spolu
rozdiel

1 520 000,–
+

2 203 676,07
683 676,07

Výdavky:
Mzdy a odvody

700 000,–

615 167,–

Prevádzková réžia:
z toho:
DHIM
účtovníctvo a mzdy
benzín
oprava auta,poistky
kancelárske náklady
OOP
telefóny
krmivo
veterinárne ošetrenie
odpad,kafiléria,hygiena
opravy a údržba, inventár
elektrina
stravné pre zam.
cestovné
ostatné

820 000,–

1 402 151,70
308 991,–
20 700,–
41 087,50
62 791,50
37 490,50
12 829,–
100 292,60
78 220,–
532 825,60
45 494,–
90 348,50
16 196,–
56 177,–
3 567,–
4 141,50

35 000,–-

400 000,–
55 000,–
120 000,–

210 000,–

Spolu

1 520 000,–

HIM - el. prípojka
vr.poplatok za psíkov
Spolu
rozdiel
rozdiel medzi príjmami a výdavkami
nezaplatené fa za vet. ošetrenie
Piešťany, 15. február 2008

2 019 968,70
55 000,–
2 220,–

1 520 000,–

57 220,02
2 077 188,72
+ 557 188,72
+ 126 487,35
71 121,92

Piešťany 5. 2. 2009

R O Z P O Č E T na rok 2009
Príjmy:
MsÚ Piešťany
MsÚ Hlohovec a obce
OÚP

500 000,–
50 000,–

Dary

700 000,–

2 % dane z príjmu

400 000,–

550 000,–

1 050 000,–
Spolu

1 650 000,–

Výdavky:
Mzdy a odvody

1 120 000,–

Prevádzková réžia:
z toho:
benzín
veterinárne ošetrenie
odpad,kafiléria,hygiena
opravy a údržba, inventár
ostatné

880 000,–
45 000,–
460 000,–
45 000,–
120 000,–
40 000,–

Spolu
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Piešťany 5. 2. 2009

2 200 000,–
- 550 000,–

1 402 151,70

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2008
Rok 2008 bol poznamenaný niekoľkými udalosťami, ktoré nám spôsobili nemalé starosti.
Na začiatku roku to bola požiadavka firmy EKON, aby sme si zriadili vlastnú elektrickú prípojku.
S výdatnou pomocou jej pracovníkov a pracovníkov Elektrární sa nám to podarilo uskutočniť
v rekordnom čase. Akcia nás stála Sk 62 tis. a za energiu sme zaplatili v roku 2008 Sk 16 tis.
V lete nás prekvapila požiadavka majiteľa Empírie pána Maráčka na presťahovanie útulku.
Kauza bola medializovaná a skončila sa rozumným rozhodnutím MsZ útulok ponechať na terajšom
mieste. Výstavba nového útulku a s tým spojené náklady by občanov stáli asi 10 mil. korún.
Ku koncu októbra sa prakticky skončila možnosť vykonávať aktivačné práce pracovníkom,
ktorí u nás robili ošetrovateľov. Nových pracovníkov za podmienok stanovených novými pravidlami
nie je možné získať. Boli sme preto nútení zamestnať na plný úväzok dvoch ďalších ošetrovateľov.
V súčasnosti máme teda 4 ošetrovateľov na plný úväzok. Naliehavo však pociťujeme absenciu správcu
útulku. Túto činnosť vykonáva vo voľnom čase predsedníčka už od svojho zvolenia v novembri 2007,
situáciu je však treba riešiť pred tým, než príde ku kolapsu.
Hospodárenie
Príjmy roku 2008 činili Sk 2 207 tis., z toho dary a zbierky boli Sk 990 tis., 2 % z daní boli
Sk 449 tis., príspevok mesta Piešťany bol Sk 500 tis., príspevky iných miest a obcí boli Sk 72 tis.,
príspevok na aktivačné práce bol Sk 50 tis., dar od SZ Bratislava Sk 130 tis. a dotácia mesta na
koterce Sk 15,5 tis.
Výdavky činili spolu Sk 2 128 tis., z toho mzdy a odmeny do fondov boli Sk 644 tis., el. prípojka Sk 62 tis., iný drobný hmotný majetok a opravy a údržba boli Sk 402 tis., pohonné hmoty do
odchytového vozidla Sk 42 tis., opravy vozidla 63 tis., odvoz odpadu, kafiléria, kočkolit Sk 43 tis.,
elektrina Sk 16 tis., stravné zamestnancov Sk 32 tis., a ostatné výdavky spolu 319 tis. – sem patrí
krmivo, cestovné, kancelárske náklady, telefóny, ochranné pracovné prostriedky,nájomné ai.
Najvyššiu položku okrem miezd tvorí veterinárne ošetrenie zvierat, za ktoré sme zaplatili
Sk 525 tis., a ďalších Sk 71 tis. sme ostali dlžní. Túto rekordnú výšku spôsobilo zvýšenie cien vakcín,
liekov a čipov, ale aj viac vážnych pacientov – niekoľko veľmi vážnych stavov po autoúrazoch a iných
nehodách, a tiež pacientov, vyžadujúcich si náročné operácie. Treba však povedať, že v týchto prípadoch zaplatili drahé operácie a následné ošetrenie ochotní darcovia. Zvieratá, ktoré takto dostali
šancu, skončili v nových domovoch, kde si láskaví majitelia môžu dovoliť poskytnúť im primeranú
starostlivosť. Náš útulok, ako je známe, zvieratá neutráca. Bez pomoci darcov by sme si však nákladné ošetrenie pre často týrané a veľmi choré zvieratá nemohli dovoliť. Treba tu spomenúť nezištnú a
nesmierne náročnú opateru dobrovoľných opatrovateľov, ktorí takéto zvieratká berú do vlastných
domovov a tam sa o ne starajú až kým nie sú schopné adopcie. V útulku by takéto zvieratká prežiť
nemohli, preto týmto šľachetným ľuďom patrí veľká vďaka.
V roku 2008 bolo do útulku prijatých celkom 635 zvierat, z toho 493 psov a 142 mačiek.
Umiestnilo sa 508 zvierat, z toho 407 psov a 101 mačiek, k pôvodným majiteľom sa vrátilo 67 psov,
uhynulo 41 zvierat, z toho 7 psov a 34 mačiek (epidémia FIP), eutanazovaných bolo 11 zvierat 7 psov
a 4 mačky. Priemerný denný stav zvierat v útulku bol 88, z toho 76 psov a 12 mačiek.
Snažíme sa zvieratá sterilizovať resp. kastrovať, ako nám to finančné podmienky umožňujú.
V roku 2008 sme dali sterilizovať 23 sučiek a 8 psov, 1 mačku a 4 kocúrov. Začipovaných bolo 92
psov a 12 mačiek.

Materiálne vybavenie útulku
Každý rok sa snažíme zlepšovať chovné podmienky zvierat a pracovné podmienky zamestnancov.
Keďže rozpočet nám žiadne plánované akcie neumožňuje, pristupujeme k prácam tak, ako sa javí
aktuálna finančná situácia, pričom obvykle robíme to, čo už neznesie odklad. V roku 2008 sa nám podarilo realizovať striešku nad chodníkom popri kotercoch, čo prinieslo významné zlepšenie pre psíkov i
pre ošetrovateľov a ku koncu roku sme vymenili predné steny kotercov, ktoré boli zhnité a predstavovali
nebezpečenstvo úrazu pre zvieratá i pre ľudí.
Väčšiu opravu si vyžiadala kanalizačná prípojka a pri príležitosti jej opravy sa znovu vymurovali
aj odpadové žľaby.
Zriadili sme ďalší výbeh pre psov, ktorý bol veľmi potrebný a psíky si ho veľmi užívajú.
Kúpili sme plechový sklad a viacero búd pre psov.
Odviezli sme betónový odpad spred útulku, ktorý tam naviezli zrejme naši susedia, splanírovali
sme priestor a napokon sme ho vysypali štrkom, rovnako ako všetky bahnité časti útulku. Spotrebovali
sme cca 23 ton špeciálneho okrúhleho riečneho štrku, ukázalo sa však, že i toto množstvo je nedostačujúce.
Zlikvidovali sme neekonomické a nefunkčné osvetlenie kotercov a zaviedli sme nové osvetlenie,
ktoré plní svoj účel, pritom však neplytvá elektrickou energiou.
Kúpili sme samohybnú motorovú kosačku ako náhradu za už nefunkčnú darovanú. Je menej namáhavá na obsluhu a výkonnejšia.
Kúpili sme bicykel pre pracovníkov. Absencia pracovníka s vodičským preukazom je veľkým
handicapom. Na odvoz smetí a odvoz zvierat, ktorý je vopred ohlásený, dokážeme zohnať pomoc, v
akútnych prípadoch sme však odkázaní na bicykel.
Špeciálny vozík na prepravu zvierat, ktorý sa pripne za bicykel sme dostali ako dar od našich
priateľov z Rakúska.
Odchytové vozidlo Nissan Vanette podstúpilo viacero väčších opráv. Náklady na jeho údržbu
sú pomerne vysoké a budeme musieť zrejme v dohľadnom čase uvažovať o kúpe nového vozidla.
Krmivo
V tomto roku malo viacero psov problémy so zažívaním. Na dôrazné odporúčanie veterinárnej
lekárky sme zmenili stravovanie zvierat – istý čas sme vôbec nepodávali varenú stravu a granulované
krmivo sme zmenili na strednú triedu, čo je cca Sk 50,– za kg. Aj keď táto zmena výrazne ovplyvnila náš
rozpočet, odvrátili sme úporné hnačky a vracanie, ktoré zvieratá oslabovali a spôsobovali im utrpenie.
Personálne zabezpečenie útulku
Tomuto bodu sme venovali veľkú pozornosť v informácii o prevádzke na minulej schôdzi a
okrem už vyššie spomenutého sa v tejto oblasti nič nezmenilo.
Isté je, že bez zodpovedného správcu útulku sa situácia nezmení. Pri našich rokovaniach s predstaviteľmi mesta sme poukazovali na nutnosť zvýšenia rozpočtovanej čiastky kvôli mzdám, keďže príspevok mesta pokrýva len 22,7 % skutočných potrieb a keby sa suma skutočných výdavkov zvýšila o
finančné vyjadrenie práce dobrovoľníkov a naturálií, potom by dosiahla len asi 10 % celkových výdavkov.
Ako sme sa dozvedeli, rozpočet na rok 2009 zostal na úrovni roku 2008, teda 500 tis. Sk a to
i napriek tomu, že zodpovední činitelia vedia, v akých problémoch sa útulok ocitol a zároveň tvrdia,
že útulok je pre mesto potrebný. Takže ťarcha existencie a prevádzky útulku spočíva opäť len na nás,
dobrovoľníkoch a na občanoch, ktorí nás podporujú.

Spolupráca so zahraničím
Spolupracujeme s ochranárskymi spolkami a jednotlivcami z Rakúska a Nemecka, ktorí nás
pravidelne navštevujú, podporujú nás, pomáhajú nám s ošetrovaním zvierat, vykonávajú rôzne údržbárske práce a vyhľadávajú nové vyhovujúce domovy pre našich zverencov. Nie sú to žiadne hromadné transporty zvierat na neznáme účely, ale prevoz konkrétnych zvierat na vopred určené miesta.
Osvojitelia sa nám, (ako si možno zistiť z našej webovej stránky, sekcia Správy z útulku) po krátkom čase
sami ozvú, pričom zvyčajne obrázkami dokumentujú spokojnosť zvieratka v novom domove. Naši
zahraniční spolupracovníci vykonávajú kontroly aj po osvojení, takže je tam väčšia záruka, že zviera
nebude chované v zlých podmienkach.
Iné aktivity
Aj v tomto roku sa uskutočnila súťažná prehliadka psích krížencov pod názvom Piešťanský oriešok 2008.
V tomto roku ju organizačne zabezpečila nová členka výboru sl. Lucia Valentovičová. S radosťou
sme zaznamenali nebývalý počet účastníkov, zaujímavý sprievodný program a vysokú sledovanosť.
Ohlasy na túto akciu boli priam nadšené, takže veríme, že v roku 2009 sa akcia zopakuje s prinajmenšom rovnakým úspechom. Slečna Valentovičová sa so svojím prekrásnym labradorom aktívne
venuje canisterapii, takže je nádej, že v budúcich ročníkoch sa program obohatí aj o informácie z tejto
nesporne veľmi atraktívnej a potrebnej činnosti.
Záver
Zostáva nám konštatovať, že sme rok 2008 napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam uzavreli úspešne. Podarilo sa nám vykonať viaceré akcie, o ktorých sme na začiatku roka len snívali a
navyše máme aj isté nádeje do roku 2009. Je samozrejmé, že náročné ciele sa nám podarí dosiahnuť
len spoločným úsilím a verme, že aj v nastávajúcom ťažkom období hospodárskej krízy na naše zvieratká
naši priaznivci nezabudnú.
Dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa zúčastňujú na záchrane zvierat akoukoľvek pomocou.
Mnohí z Vás, ktorí ste prítomní na tejto schôdzi, bez nároku na odmenu či uznanie venujete svoj čas,
svoje peniaze, svoju energiu pre cieľ, ktorý považujete za správny. Verím, že tak ako mne, i Vám prináša
uspokojenie vedomie, že sme zmiernili utrpenie aspoň časti z tých tisícov úbohých nechcených a odvrhnutých zvierat.
Ďakujem Vám.
Ľubomíra B a l e k o v á
predsedníčka RC SZ Piešťany
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Koterce po opravách
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