
VÝROČNÁ SPRÁVA za rok  2009 
 
 Rok 2009, ktorý bol desiatym rokom existencie útulku, možno označiť za úspešný. 
Vďaka dvom väčším finančným darom sa nám podarilo zlepšiť chovné podmienky zvierat, 
v spolupráci s Koordinačným centrom SZ Bratislava sme dali sterilizovať či kastrovať nebý- 
valý počet zvierat a v neposlednom rade sme – opäť s podporou SZ Bratislava – pristúpili 
k celoplošnému čipovaniu zvierat. 
 Žiaľ, nepodarilo sa nám vyriešiť personálne problémy, naopak, zdá sa, že so zvyšu- 
júcimi sa nárokmi na kvalitu a množstvo práce sa ešte zväčšujú. 
 
Hospodárenie 
  Rozpočet sme prekročili v príjmovej i výdavkovej časti.  
Príjmy z darov a príspevkov boli vyše 39 tis. €,  
            z podielu zaplatenej dane z príjmu 19 105,61 €, 
            z poskytnutia služieb na základe zmlúv s mestami a obcami 18,5 tis. € 
               (z toho Mesto Piešťany 16 597 €), 
            z podpory za aktivačné práce od ÚPRaSV  1 124,63 €, 
            spolu príjmy boli 79 tis. €. 
 
Výdavky činili 74,4 tis. €, pričom však ostali nezaplatené faktúry v sume 3,2 € za veterinárne 
ošetrenie a vyše 1 tis. € nedoplatok za elektrickú energiu.  
V jednotlivých výdavkových položkách (krmivo, pohonné hmoty, poistky a opravy odchytového 
vozidla, ochranné pracovné pomôcky, krmivo, komunálny odpad, kafiléria, čistiace prostriedky, 
kočkolit, príspevky na stravu zamestnancov, poštovné, bankové poplatky, telefónne poplatky) 
sú v porovnaní s minulými rokmi len malé výkyvy. Nárast je v položke opravy a údržba a DHIM, 
o čom podrobnejšie píšeme v nasledujúcej časti a tiež v položke elektrická energia (samostatná 
prípojka a nutnosť vykurovania unimobuniek v zimnom období). 
 Ako obvykle, okrem miezd sme najviac zaplatili za veterinárne ošetrenie a lieky, takmer 
17 tis. €. Zvýšenie nákladov nespôsobili len závažné chirurgické zákroky, ale starostlivosť 
o šteniatka a mačiatka, ktorých sa nezodpovední majitelia zbavujú tým najodpornejším spôso-
bom a ktoré v šťastnom prípade končia v útulku. Súkromní opatrovatelia ich vo svojich domác- 
nostiach kŕmia z fľašky každé 2-4 hodiny veľmi drahým umelým materským mliekom až do veku  
4 týždňov, kedy sa dokážu napapať už samé. Treba povedať, že všetky takto odchované mlá- 
ďatká s výnimkou dvoch majú už svoj domov. 
Výrazným krokom je celoplošné čipovanie zvierat. Ako sme na to už vo vyhláškach o zvieratách 
zvyknutí, zákon síce stanovil povinnosť zvieratá čipovať, ale už nestanovil, odkiaľ majú útulky, 
ktoré žijú len z milodarov, na to brať peniaze. Cena za čipovanie a vystavenie pasu sa pohybu- 
je od 21 do 40 €. 
 V roku 2009 sme dali sterilizovať resp. kastrovať 32 psov a 17 mačiek. V súčasnosti je 
vyše polovice dospelých zvierat v útulku sterilizovaných resp. kastrovaných, čo považujeme za 
splnenie jedného z našich dlhodobých, takmer neuskutočniteľných zámerov. 

V roku 2009 sme prijali do útulku 597 zvierat, z toho 58 sa vrátilo k pôvodným majiteľom, 
uhynulo len 21, uspaných bolo 7 (toto je dosiaľ najmenší počet, čo nás nesmierne teší). Zvie-
ratá v našom útulku sa uspávajú (eutanazujú) len v krajnom prípade, výlučne na základe roz- 
hodnutia veterinárneho lekára, a to keď ide o nezvratný stav, ktorý spôsobuje zvieraťu veľké 
utrpenie, ak ide o neliečiteľné zranenie ap. Väčšinou ide o šteniatka a mačiatka, ktoré trpia 
vírusovými ochoreniami bez nádeje na záchranu (panleukopénia, herpes vírus, infekčná peri- 
tonidíta mačiek, parvoviróza, hemoragický zápal pľúc ai.) a prišli do útulku už choré alebo o 
zvieratká, ktoré sa k nám dostali po autohaváriách a iných úrazoch v beznádejnom stave. 
 Osobitným problémom sú týrané zvieratá. Aj v roku 2009 sme poskytli útočisko viace- 
rým zvieratkám, odobratým nezodpovedným, krutým majiteľom. 
  Za 10 rokov existencie útulku ním prešlo 5 598 zvierat, z toho nový domov našlo 4 270, 
k pôvodným majiteľom sa vrátilo 600. (Osobitná príloha) 
 



 
Materiálne vybavenie útulku 
  
 Ako sme spomenuli už v úvode, nečakané dary nám umožnili konečne zlikvidovať 
posledné provizórne koterce a nahradiť ich novými, bezpečnými, vybudovali sme koterec 
pre obrovských psov (Dius) a ďalšie štyri koterce v prednej a zadnej časti, spolu 8 kotercov. 
Takisto sme nahradili väčšinu silne poškodených búd za nové, zateplené. Získali sme pou- 
žitý lexan a zabezpečili sme ním viacero kotercov proti snehu a vetru. Tieto úpravy znamena- 
li pre našich psíkov, že zimné obdobie strávili v relatívnej pohode. 
 V prednom areáli sme osadili veľmi potrebné osvetlenie.  
  Upravili sme priestory v unimobunke pre šteniatka, vymenili sme čerpadlo na vodu a 
batériu pre odchytové vozidlo. 
 Kúpili sme vysávač na exkrementy a čítačku čipov. 
 Osadili sme zvonec pre návštevníkov útulku. 
           Opravy zariadenia, úpravy areálu sa vykonávajú priebežne, pri existujúcom počte zvie- 
rat je to nevyhnutné.  
 Opravy a údržba a nákup DHIM nás stáli v roku 2009 takmer 14,5 tis. €. 
 V havarijnom stave sú chodníky, kde hrozí zrútenie sa striešok, ďalej drôtené oplotenie 
po celej dĺžke areálu, sústavne devastované psami a kritický je tiež nedostatok miesta pre šte- 
niatka a zvieratká po chirurgických zákrokoch resp. pre choré zvieratká v unimobunkách. 
 
Personálne zabezpečenie 
 Existenčným problémom útulku je nedostatok vhodných pracovníkov, a to nielen kvôli 
nízkej mzde ale najmä pre neochotu či nespôsobilosť vykonávať túto prácu. Celá ťarcha pre- 
vádzky útulku zostáva stále na pleciach dobrovoľníkov, najmä však predsedu. 
 
Spolupráca so zahraničím 
 Pokračovali sme v spolupráci s viacerými partnermi z Rakúska a Nemecka. Potešiteľné 
je, že stav útulku, prístup pracovníkov a starostlivosť o zvieratá hodnotili veľmi pozitívne, a to 
dokonca i v porovnaní s niektorými útulkami v ich vlastných krajinách. Títo ochrancovia zvierat 
nám pomáhali nielen materiálne (rôzne pomôcky pre zvieratá, deky, liečivá, najmä však krmivo), 
ale ujímali sa i ťažko adoptovateľných zvierat. Adopcií bolo síce podstatne menej ako v minu-
lých rokoch, ale sme radi, že sú ochotní pomôcť v situáciách, ktoré sú pre nás ťažko riešiteľné. 
 
Iné aktivity 
 Súťažná prehliadka psích krížencov Piešťanský oriešok 2009 sa konala v réžii pani Ba- 
lekovej a sl. Valentovičovej, tentokrát však začiatkom septembra. Mala opäť veľký úspech a  
stala sa už milou stálicou letnej sezóny. 
 
Očakávania 
 Boli by sme šťastní, keby sme mohli v budúcom roku pokračovať v zveľaďovaní útulku a 
v skvalitňovaní starostlivosti o zvieratá tak, ako to dlhodobo plánujeme a ako je to potrebné. 
Obávame sa však, že neblahý vplyv krízy sa prejaví už v tomto roku na podieloch zo zaplatenej 
dane, čo je jeden z našich najvýznamnejších príjmov. Zostáva nám len dúfať, že stále tu budú  
ľudia, ktorým osud opustených a týraných zvierat nie je ľahostajný a s ich podporou budeme 
môcť útulok prevádzkovať i naďalej. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali finančne, materiálne, svojou prácou, energiou 
a dobrým slovom. Ďakujeme v mene zvieratiek. 
 
 
       Ľubomíra  B a l e k o v á 
           predsedníčka RC SZ Piešťany 
 
Piešťany, február 2010 



 


