
Správa o činnosti 2013 
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany 

HOSPODÁRENIE v roku 2013 

Výnosy:  Z darov a príspevkov fyzických osôb                           41,0 tis. € 
               Z podielu zaplatenej dane 2%                                       18.245,31 € 
               Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami     18,2 tis. € 
                 / z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/ 
               Prijaté dary                                                                         0,5 tis. € 
               Príspevky od iných organizácií                                        3,4 tis. € 
               Dotácie                                                                                0,4 tis. € 
               Príspevky zo  zbierok                                                        2,3 tis. €                                                                             
               Ostatné výnosy                                                                  2,9 tis. € 
Výnosy celkom:                                                                             86,9 tis. € 
 
Náklady: Náklady na veterinárne ošetrenie, čipovanie 
                 sterilizácie, kastrácie, operácie                                  16,3 tis. € 
                Mzdové náklady                                                            31,9 tis. € 
                Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie        11,1 tis. € 
                Zákonné sociálne náklady                                              2,1 tis. € 
                Materiál, opravy a udržiavanie areálu                         9,7 tis. € 
                Odpisy dlhodobého majetku                                         5,2 tis. € 
                Ostatné náklady /energie, PHM, krmivo, 
                likv. odpadu, telefóny, poštovné .../                          11,9 tis. € 
Náklady celkom:                                                                           88,2 tis. € 

V uplynulom roku sme prijali do útulku 405 túlavých, opustených a nechcených 
zvierat. 327 odišlo do nového domova a 66 sa vrátilo pôvodným majiteľom.. 
Všetky zvieratá, ktoré boli do útulku prijaté, sme dali začipovať a všetky 
dospelé zvieratá boli kastrované. Čipovanie a kastrácie považujeme za veľmi 
dôležitú súčasť veterinárnej starostlivosti, lebo iba tak sa dá dosiahnuť 
sprehľadnenie a zníženie stavov spoločenských zvierat. Náklady na veterinárnu 
starostlivosť dosiahli v minulom roku  hodnotu  16,3  tis. €. Okrem čipovania a 
kastrácií, kompletná vakcinácia všetkých zvierat, všetky potrebné ošetrenia 
chorých a ranených zvierat, operácie atď. 

Prehľadné tabuľky s počtami prijatých, adoptovaných, vrátených a uhynutých 
zvierat v roku 2013, ako i sumár za posledných 13 rokov fungovania útulku viď. 
príloha. 



Po celý rok sa snažíme vylepšovať rozpočet rôznymi akciami, zbierkami, 
burzami a aukciami. Veľmi nám pomohli rôzne organizácie zbierkami ktoré 
organizovali  cez vlastné portály – ZAMENEJ, Naplňte misky, Gilpa, Superpes 
ale aj aktívni jednotlivci ktorí iniciatívne organizovali zbierky a aukcie 
v prospech útulku. Na webovej stránke útulku sme zorganizovali taktiež 
niekoľko vlastných aukcii použitých vecí. Spolu s príležitostnými burzami 
a zbierkou ku dňu zvierat – 4.10 ktorú pravidelne organizujeme na  
piešťanských  základných školách sa aj takýmto spôsobom snažíme vylepšovať 
náš rozpočet. 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

V minulom roku sme zamestnávali 4 pracovníkov na plný pracovný pomer a 2 
pracovníkov na ½ pracovný pomer /títo pracovníci v minulosti pracovali na 
dohodu/. Z dôvodu sprísnených pravidiel pri zamestnávaní pracovníkov na  
aktivačných prácach /nepodarilo sa nám zabezpečiť pracovníkov, ktorí ešte 
nikdy nepracovali na aktivačných prácach a ktorí by zároveň spĺňali všetky 
podmienky ÚP a útulku, sme od polovice minulého roka od tohto spôsobu 
zamestnávania upustili. V spolupráci s ÚP sme od 1. novembra 2013  zamestnali 
1 pracovníčku na absolventskú prax na pol roka. Zároveň sme prijali ponuku 
okresného súdu v Piešťanoch a začali sme umožňovať odsúdeným na trest 
povinnej práce, aby si ho odpracovali v útulku. Tak sme získali účinnú výpomoc 
hlavne počas víkendov /keďže sa jedná väčšinou o ľudí, ktorí sú riadne 
zamestnaní/. Personálna skladba zamestnancov je v súčasnosti optimálna. Stále 
však bojujeme s nedostatkom financií a veľkým problémom je, že nemôžeme 
našich zamestnancov adekvátne ohodnotiť – mzdy sú dlhodobo na  nízkej 
úrovni. 

MATERIÁLNE VYBAVENIE  

Po materiálnej stránke sme ihneď na začiatku roka museli riešiť situáciu s 
našim dosluhujúcim starým autom, ktoré už nebolo bez väčších investícii 
pojazdné a jazda v ňom už nevyhovovala bezpečnosti /brzdy, vyjazdené 
pneumatiky a celkové opotrebenie/, nebolo by už prešlo ani technickou 
kontrolou. Toto staré auto sa nám podarilo za malú sumu odpredať a museli sme 
investovať do auta nového. S finančným príspevkom  od  nášho sponzora sme 
zakúpili staršie, ale veľmi zachovalé auto FIAT DUCATO. Táto investícia však 
poznačila celé naše hospodárenie v roku 2013.  

V minulom roku sa nám podarilo v zbierke, ktorú už tradične pre nás 
zorganizoval zľavový portál Zamenej vyzbierať 1.2012,00 €. Vďaka tejto 
zbierke sme mohli vymeniť v celom areáli útulku plotové pletivo a pletivo na 
kotercoch. Zakúpili sme pred zimou tiež plastové dvierka na búdy, drevo na 
kúrenie a už tradične pred zimným obdobím niekoľko nových zateplených búd. 



V letných mesiacoch  naši zamestnanci vybetónovali a vydláždili  pod bunkami 
podlahu a urobili kovové členenie jednotlivých kotercov v bunkách. Celkový 
vzhľad areálu útulku sme vylepšili novou kvetinovou a stromovou výsadbou.  

Vymurovanie 4 kotercov v strednej časti, vybetónovanie podlahy v 2. garáži  
a zemnú drenáž strednej a prednej časti sme z finančných dôvodov museli 
presunúť do ďalšieho obdobia.     

PROPAGÁCIA 

Tradične usporiadaná súťaž o Piešťanského orieška mala opäť veľmi pozitívny 
ohlas u verejnosti a po prvý krát sa jej zúčastnil aj psík z Českej republiky, čím  
získala prívlastok medzinárodná J.  Veľmi dúfame, že sa tejto súťaže 
v budúcich rokoch bude zúčastňovať čoraz viac psíkov aj zo zahraničia. 
Pravidelne uverejňujeme výzvu na adopciu psíkov z útulku v reklamných 
novinách AB. Uverejnených bolo viacero článkov v Piešťanskom týždni a na 
internetovom portály PNky. Veľkým prínosom pre propagáciu našej činnosti je 
webová stránka útulku www.utulok-piestany.sk ,ktorú pre nás vytvoril a dlhé 
roky skvelo ako webmaster spravoval  p. Daniel Tatar a ako  administrátor vedie 
vedúca útulku p. Baleková. Zúčastnili sme sa akcie Nájdite sa poriadanej 
v Bratislave.  

Stále sa nám nedarí  vyčleniť finančné prostriedky na spracovanie vlastného 
kalendára a reklamných materiálov, ktoré by sme distribuovali obciam a školám 
v našom regióne. 

                                        ĎALŠIE AKTIVITY   

Naďalej stále venujeme pozornosť kontrolám adopcií, rozširujeme sieť 
patronátov jednotlivých zvieratiek, snažíme sa prehlbovať spoluprácu so za 
starostami obcí nášho okresu. Na podnet občanov a komisie životného 
prostredia sme zorganizovali odchyt a následnú kastráciu mačiek na Dubčekovej 
ulici a na Kúpeľnom ostrove.  

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 

V roku 2013 sme naďalej prehlbovali spoluprácu so 
zahraničnými organizáciami.   Pribudla nová spolupráca s českou organizáciou 
Russel Rescou ktorá sa venuje záchrane psíkov plemena Jack Russel. Všetky 
tieto organizácie a aj jednotlivci zo zahraničia nám naďalej poskytujú 
neoceniteľnú pomoc v podobe dodávok krmiva, vecí na  naše  burzy 
a v neposlednom rade aj v podobe organizovania zbierok na podporu nášho 
útulku.  



 

 

ZÁVER – POĎAKOVANIE SPONZOROM A DARCOM 

Uvedomujeme si, že to, čo naše občianske združenie dosiahlo v uplynulom 
období  v oblasti záchrany a ochrany spoločenských zvierat - hlavne psíkov 
a mačičiek by sa neuskutočnilo bez pomoci našich prispievateľov, darcov, 
sympatizantov a sponzorov.  Všetkým patrí naša srdečná vďaka.  

 

 

Vypracoval: Daniela Kováčová 
Piešťany,  31. 3. 2014 

 


