
Správa o činnosti za rok 2014 
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany 

HOSPODÁRENIE v roku 2014 

Výnosy:  Z darov a príspevkov fyzických osôb                          37,0 tis. € 
               Z podielu zaplatenej dane 2%                                       17.171,06 € 
               Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami     17,4 tis. € 
                 / z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/ 
               Prijaté dary                                                                         0,8 tis. € 
               Príspevky od iných organizácií                                        3,4 tis. € 
               Príspevky zo  zbierok                                                        1,4 tis. €                                                                             
                                                                                  
Výnosy celkom:                                                                             77,2 tis. € 
 
Náklady: Náklady na veterinárne ošetrenie,  
                 sterilizácie, kastrácie, operácie                                 14,6 tis. € 
                Mzdové náklady                                                            32,2 tis. € 
                Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie        11,2 tis. € 
                Zákonné sociálne náklady                                              2,1 tis. € 
                Materiál, opravy a udržiavanie areálu                         3,9 tis. € 
                Odpisy dlhodobého majetku                                         5,9 tis. € 
                Ostatné služby /telefóny, lik. odpadu, 
                poštovné, účt. služby, web, popl. stravné                   7,2 tis. € 
                Energie                                                                               0,8 tis. € 
                Spotreba materiálu /krmivo, čipy, prac. oblečenie, 
                prac. náradie a materiál, PHM, čist. a dezinf. prostr. 
                kancelárske potreby .../                                                  5,8 tis. € 
                Ostatné náklady /poistky, cestovné/                            0,8 tis. € 
Náklady celkom:                                                                            84,5 tis. € 
 
Rozdiel je krytý prostriedkami na účtoch. 

V uplynulom roku sme prijali do útulku 479 túlavých, opustených a nechcených 
zvierat. 330 odišlo do nového domova a 118 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  14,6  tis. €. Okrem čipovania a 



kastrácií, kompletná vakcinácia všetkých zvierat, všetky potrebné ošetrenia 
chorých a ranených zvierat, operácie atď. 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

V minulom roku sme zamestnávali 4 pracovníkov na plný pracovný úväzok a 2 
pracovníkov na polovičný pracovný úväzok (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. Takýchto 
pracovníkov bolo doteraz 6. 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 A AKTIVITY 

Začiatkom januára sme dostali 4 nové búdy  s ochrannými plastami na otvoroch 
vďaka zbierke cez portál ZaMenej. Vo februári sme zorganizovali benefičný 
koncert s hlavným hosťom programu Thomasom Puskailerom . Na koncerte sa 
vyzbierala suma 299 € na podporu útulku. V marci bola vybetónovaná podlaha v 
garáži a búde v prednej časti. V apríli sme zrealizovali spoluprácu s umelkyňou 
Abbie Puskailer, ktorej diela boli ponúknuté na predaj v našom e-shope a 
výťažok 20% z predaja obrazov šlo v prospech nášho útulku. V máji pokračovali 
svojpomocne práce na štyroch kotercoch v strednom areáli, boli 
vydlaždičkované, prestrešené a práce  sa ukončili začiatkom mája. V tomto 
období už tradične pracujeme na výzdobe areálu kvetmi, ktoré nám darovala 
SOŠ záhradnícka v Piešťanoch. V júni sa konal  tradičný Piešťanský oriešok, 
ktorý má veľkú obľúbenosť. V júli prebiehali kontroly adoptovaných psíkov 
a s ich výsledkom sme veľmi spokojní. Záver leta v auguste sme oslávili spolu s 
našimi priateľmi z organizácie Hund sucht Sofa a Hundezukunft na tradičnom 
stretnutí adoptovaných psíkov v Rakúsku, medzi ktorými sme stretli mnohých z 
nášho útulku. Zúčastnili sme sa aj obľúbenej akcie Nájdite sa v bratislavskom 
horskom parku. Každoročne v októbri prebiehajú nátery mreží na kotercoch, kde 
výdatne pomáhali aktivisti z úradu práce. V polovici mesiaca prebehla 



plánovaná drenáž v prednej časti útulku, boli urobené ríny na odtok vody, nové 
žľaby a nátery kotercov  v karanténe a v strednej časti, náter hlavnej brány 
a vonkajších stien v prednej časti areálu. Na budúci rok nás čaká ešte drenáž 
areálu v strednej časti, ktorá závisí od finančných darov. 

 

PROPAGÁCIA 

Po celý rok sme organizovali priebežne burzy, aukcie a zbierky, pri ktorých nám 
pomohli hlavne rôzne organizácie  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 aukcií 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. 

Pravidelne uverejňujeme výzvu na adopciu psíkov z útulku v reklamných 
novinách AB, na nástenke v meste, článkami v Piešťanskom týždni a na 
internetovom portáli PNky. Nadviazali sme spoluprácu s novovzniknutým 
portálom ZPiešťan. Veľkým prínosom pre propagáciu našej činnosti je webová 
stránka útulku www.utulok-piestany.sk ,ktorú teraz spravuje webmaster Michal 
Hudák a ako  administrátor vedie predseda organizácie Ľubomíra Baleková, FB 
Viac úsmevov naďalej úspešne aktualizuje správkyňa FB  Janka Talavašková.  

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 prebiehajú kontroly adoptovaných zvieratiek, iniciatívne hľadáme 
patrónov a sponzorov pre zvieratká, opätovne sme oslovili starostov okolitých 
obcí s upravenou zmluvou na odchyt túlavých zvierat, ponúkli sme cyklus 
prednášok o zvieratách na základných školách, dve sa už konali pre základné 
ročníky a mienime v spolupráci ďalej pokračovať. Na podnet občanov 
a Komisie životného prostredia pri MsÚ Piešťany sme zorganizovali odchyt 
a následnú kastráciu mačiek na jednotlivých sídliskách mesta. 

 



 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 

Naďalej spolupracujeme so zahraničnými organizáciami, ktoré sú našou veľkou 
oporou v podobe dodávok krmiva, vecí na  naše  burzy a adopciou hlavne 
starších a handicapovaných psíkov.  

 

 

ZÁVER – POĎAKOVANIE SPONZOROM A DARCOM 

Naše občianske združenie dosiahlo úspechy v uplynulom období  v oblasti 
záchrany a ochrany spoločenských zvierat hlavne vďaka  výdatnej pomoci 
prispievateľov, darcov, sympatizantov a sponzorov. Všetkým patrí naša veľká 
vďaka.  

 

 

Vypracoval: Ľubomíra Baleková 
Piešťany,  30.5.2015 

 

 

 


