
 

 

REGIONÁLNE CENTRUM SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 

 
Ďakujeme v mene našich zvieratiek, ktoré sú stále odkázané na pomoc nás všetkých.  Dúfame, že všetci naši podporovatelia nám budú naďalej pomáhať 

 a pribudnú aj ďalší, ktorí vedia oceniť zmysel našej práce. Tá je možná len s pomocou dobrých ľudí, ktorí majú otvorené srdcia.  

 

 

 

Piešťany, 12.4.2016       Vypracoval: Ľubomíra Baleková 



 

 
 

 
 

 

HUND SUCHT SOFA Veľmi sme sa tešili na ohlásenú návštevu pani Gabi a Janchi, nevideli sme sa už dlhšie. Prišli ako vždy 

s plne naloženým autom vecí pre psíkov, hlavne diek a krmivom. Prešli sme areál a na našu ohromnú radosť psík Luko, čo sedel 

u nás neuveriteľné tri roky dostal svoju životnú šancu spolu s temperamentnou Hellou. Luko mal to šťastie, že organizácia našla 

pre neho vhodnú rodinu a vďaka nim veríme ďalej na zázraky.Sú známi tým, že sa zaujímajú hlavne o starších, 

handikapovaných a dlho sediacich psíkov a následne z opatery im hľadajú ten naj domov.Luko šiel rovno do rodiny, držíme mu 

palce, aby sa mu darilo a robil v rodine len radosť. Hella zostáva zatiaľ v opatere a bude sa jej hľadať vhodná rodina. A to 

nebolo všetko, čakalo nás ďalšie fantastické prekvapenie v podobe finančnej sumy 500€,ako vianočný darček pre všetky 

zvieratká. Sme nekonečne vďační za všetko, pocit,že nie sme sami a pomáhajú nám neustále ľudia i organizácie nás utvrdzuje v 

tom, že táto fyzicky a psychicky náročná práca má zmysel, aj keď sme niekedy na dne , vždy zažiari svetielko nádeje a radosti. 

Ďakujeme touto cestou všetkým ľuďom v Rakúsku, ktorí podporujú túto organizáciu, aby mohli naďalej pomáhať bez hraníc. 

Dátum pridania : 10.01.2015, 06:54 
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MARION    
 ktorí pomáhali pri zbierke aj teraz, pani Margaret za finančnú podporu pre Barnabyho, pani Eve za krmivo, pani Petre a Doris za užitočné veci 

 do búd a košíkov pre psíkov a predovšetkým pani Marion, ktorá všetko organizuje. Počasie bolo ukážkové, prešli sme celý areál, všetci psíkovia 

dostali pochúťky, ani jeden neobišiel naprázdno a čas utekal ako bláznivý. Zostáva nám len povedať, ako pri všetkých milých návštevách 

DOVIDENIA 

Dátum pridania : 20.03.2015, 19:40 
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ŠTENIATKA  Je tu opäť očakávaný boom šteniatok, čoskoro aj mačiatok. Šteniatok je zatiaľ len ”15” ,šesť od fenky Nerity 

šesť od Labely a 3 huňáči od Tesca, pravdepodobne kríženci kaukazáka. Štatisticky je koniec marca a apríla najsilnejší na 

príjem šteniat a mačiatok a pritom stačí tak málo, dať svoje zvieratká kastrovať.  

Teraz je ich čas, aby sa dostali do rodín a nevyrastali v útulku. Každé jedno z nich potrebuje domov. Neritine a Labeline 

šteniatka budú vhodné na adopciu od budúceho týždňa, v utorok budú čipované a vakcinované. Budú vydané pod 

podmienkou kastrácie v dospelom veku. Traja mackovia sú už čipovaní a vakcinovaní, sú vhodní skôr na dvor, budú 

väčšieho vzrastu. V prípade vážneho záujmu prosíme ozvať sa mailom utulok@utulok-piestany.sk, alebo telefonicky 

0904170913.Dlhodobé rezervácie nerobíme, šteniatka potrebujú čo najskôr svoju rodinu. 

Dátum pridania : 22.03.2015, 07:21 
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SEGAL    S krutosťou sa stretávame skoro denne, ale niektoré činy tzv. ľudí otrasú a pobúria verejnosť, tak ako príbeh uväzneného psíka Segala v 

poľovníckom posede neďaleko Pastuchova. Mal obrovské šťastie a neskutočnú výdrž, nevzdával sa a bojoval o svoj holý život .Komu sa zunoval, prečo 

dotyčný v snahe zbaviť sa ho našiel to najkrutejšie riešenie? To sa asi nedozvieme, tento krát psík prežil, vďaka svojmu pudu sebazáchovy, vďaka skvelým 

ľuďom, ktorí ho objavili a pomáhali pri jeho záchrane. Je ešte mladý , starší by už zrejme neprežil. Je živým mementom ľudskej zloby, dostane to, za čo 

týždeň bojoval, dostane svoj nový život v rodine, ktorá ho bude ľúbiť, aby zabudol na traumu. ÚTULOKDostane novú šancu pri ľuďoch, ktorí mu dokážu 

,že medzi nami sú aj tí dobrí s veľkým srdcom pre zvieratká.  

http://www.tvnoviny.sk/domace/1789062_rozkosneho-psika-uvaznili-v-posede.-bez-vody-vydrzal-asi-tyzden  

Dátum pridania : 26.03.2015, 15:51 
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ÚTULOK    Útulok Piešťany vytvára úsmevy na tvárach ľudí aj chlpáčov… Pridajte sa k nám!  

Útulok Piešťany vznikol v r. 1999 ako reakcia na nepriaznivú situáciu v meste Piešťany a okolí, kedy bolo s túlavými 

zvieratami zaobchádzané nehumánne a väčšina z nich bola zabíjaná. Od jeho založenia ním do dnešného dňa prešlo viac ako 

7 tisíc zvierat, drvivá väčšina bola umiestnená v nových domovoch alebo navrátená k pôvodným majiteľom. Zvieratá tu nie 

sú utrácané, len vo výnimočných prípadoch, ak je zvieratko neliečiteľne choré a trpí, každé jedno zviera má šancu až do 

svojho prirodzeného skonu.Aj keď sme dosiahli za tie roky toho veľa, čaká nás ešte stále veľa práce, úsilia, každý deň 

prinesie niečo nové, s čím sa musíme popasovať. Darí sa nám to len vďaka občanom, organizáciám, darcom a 

podporovateľom.  

 

www.utulok-piestany.sk 

Dátum pridania : 29.03.2015, 11:36 
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CLAUDIA   Po dlhšom čase nás navštívila pani Claudia s bratom a manželkou, ktorí majú od nás fenku  Lou-lou a pani 

Claudia Brixi a psíka Normana. Priviezli kopu vecí na oblečenie aj pre psíkov, veľmi pekne Ďakujeme. Lou-lou, teraz Elli je 

krásavica na pohľadanie, veľmi dobre vychovaná, počúva na slovo a je to miláčik rodiny. Claudia vzala na venčenie svojho 

obľúbenca Teofila a jej rodina psíka Piťa, ktorý zostal teraz sám, jeho partnerka Rodika je adoptovaná a Piťo veľmi smúti. 

Ďakujeme veľmi pekne za milú návštevu a tešíme sa na ďalšiu o mesiac. 

Dátum pridania : 11.04.2015, 20:14 
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TORKA   Torka so svojou partiou praje všetkým krásne sviatky. Užíva si slnko na záhrade v Sommerfelde /DE/.Majiteľke 

sa zdá trochu pribratá ,na fotkách to tak vyzerá, ale hlavne, že sa jej vodí dobre a aj sa cíti dobre. Dnes ráno objavila zajačiu 

dieru a hrabala a hrabala, nemohla som ju odtiaľ dostať, je to jej obľúbené miesto na hranie. Ináč počúva na slovo a je veľmi 

dobrá. Tiež susedia boli milo prekvapení, keď sme sa chvíľu bavili, sedela pekne pri nás, pred 5 mesiacmi s nimi nechcela 

mať nič. 

Dátum pridania : 06.04.2015, 20:30 
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FANJA     Stratila sa hneď prvú noc v adopcii, jednoducho sa podhrabala popod plot. Fanju sme zdieľali na FB a hneď 

prišli oznamy od všímavých obyvateľov mesta Leopoldov, na základe ktorých sme Fanju aj v meste našli. Jej radosť bola 

veľká a nesmierne sa tešil aj jej opustený partner Shop. Tento krát to skončilo šťastne a my sme si vydýchli, mali sme veľké 

obavy, či neskončila pod kolesami áut. Ďakujeme obyvateľom mesta, že nezostali ľahostajní a snažili sa fenke pomôcť. 

Dátum pridania : 08.05.2015, 06:48 
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KVETINOVÁ VÝZDOBA    Ako po iné roky aj teraz sme poprosili pani riaditeľku Stručkovú z SOŠ Záhradnícka, 

Brezová ulica o kvetinovú výzdobu pre náš útulok a tu je výsledok. Ďakujeme veľmi pekne za krásny a voňavý darček 

skvelej pani riaditeľke a super škole. Kvietky nám robia radosť, sú nádherné a rozžiarili svojou nežnou krásou areál útulku. 

Dátum pridania : 20.05.2015, 17:33 
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ZŠ SOKOLOVCE     Dobrý deň. Dňa 10.6.2015 boli žiaci z 1.stupňa ZŠ u vás na  

návšteve. Posielam pár fotografií . Vráblová Michaela ZŠ s MŠ Sokolovce.  

 

Ďakujeme za milú návštevu, detí bolo skoro 80,veľmi nás teší, že pani učiteľky ich vedú od malička k láske k zvieratkám a 

dúfame, že tieto návštevy sa zopakujú. Privítali by sme podobnú iniciatívu aj od iných ZŠ.  

PS. Fotiek je žiaľ málo, v tom čase v útulku nebol prítomný nik s fotoaparátom, ale hlavne, že sa u nás deťom páčilo. 

Dátum pridania : 17.06.2015, 06:50 
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KONTROLY    Opäť sme začali s kontrolami, nakoľko prišla naša výdatná pomocníčka pani Broňa a sme veľmi vďační, že 

si našla čas takto pomôcť.  

Vodo sa už dnes vola Buddy... =)  

Veľmi  pekne sa oňho starajú a ma sa super!  

Ma tam aj kamoša, a zopár susedov (psov), s ktorými sa pravidelne navštevujú...a tiež spolu popri potoku behávajú... Buddy 

ma rád rôzne aktivity, a hlavne skákanie do vody...a plávanie. 

Dátum pridania : 06.07.2015, 07:10 
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BAZÉNY   Ďakujeme organizácii Glück für Tiere za sponzorstvo pri nákupe piatich bazénikov pre psíkov v sume 60€.  Prvý 

testovala malá Reda. Jeden je vpredu, 2 v strednej časti a dva v karanténe. 

Dátum pridania : 10.07.2015, 05:41 
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ARLIN    Totálne zanedbaná po všetkých stránkach sa našla vyhodená v úbohom stave pri obci Šterusy. Očká boli hneď 

operované, na jednom veľká cysta cez ktorú ani nevidela bola odsatá, na druhom defekt rohovky staršieho dáta, ale najhoršia 

je generalizovaná demodikoza. Boli nasadené lieky, musí sa kúpať 2x do týždňa v špeciálnom šampóne, koža je až čierna, 

mastná a bez srsti a po dvoch týždňoch budeme vedieť, či je demodex len vonkajší. Ak sa začne koža obnovovať a srsť rásť, 

je to dobré znamenie, ak nie, znamená to, že demodex postihol vnútorné orgány, najviac sa sťahuje do pečene, čo je pre 

zvieratko neliečiteľné a smrteľné. Držte palce statočnej Arlin, je ešte mladá, doteraz si nič dobré neužila, je nesmierne 

prítulná, vďačná za každé poláskanie, v zúboženom telíčku bije krásne srdiečko s veľkou vôľou žiť. 

Dátum pridania : 23.07.2015, 07:04 
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ČERPADLO   Ako sa hovorí, čo čert nechcel, práve v tých najväčších horúčavách sa nám pokazilo vodné čerpadlo. 

Chlapci vláčili vodu v krhlách zo studne, bolo to náročné, ale prežili sme vďaka pánu Bezákovi, ktorý aj tento krát nezištne 

pomohol. Ďakujeme, zlaté slovenské ručičky. 

Dátum pridania : 31.07.2015, 20:06 
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ITALO     V pondelok, 27.7.2015 sme boli v Bratislave na kontrolu u MVDr. Kapalku, ktorý nášho drobčeka operoval. 

Vyskytol sa problém, že Italo prestal operovanú nožičku používať. Bolo to spôsobené opuchom a infektom, čím nastal 

dvojtýždňový sklz v rehabilitácii. Italo dostal nové lieky, začína už na nohu našľapovať, pán doktor nás ubezpečil, že psík 

bude v poriadku .Je aj veselší, začína sa opäť blázniť, potrebuje čo najviac pohybu, aby sa svalstvo spevnilo. Ešte raz 

ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli na jeho OP a liečbu. 

Dátum pridania : 01.08.2015, 06:54 
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STRETÁVKA  ADOPTOVANÝCH   Počasie nám prialo a my sme čakali, či vôbec niekto príde. Ako prvá prišla Samba z 

Nitry a po nej prichádzali ďalší. Boli sme veľmi milo prekvapení, nakoniec prišlo 9 psíkov so svojimi rodinami z Veľkých 

Kostolian, Piešťan, Leopoldova, Moravian n/Váhom a Hlohovca .K tejto akcii nás inšpirovalo podobné podujatie, ktoré 

každoročne organizuje naša spriatelená organizácia Hund sucht Sofa a kde sme vždy pozvaní. Takže toto bol prvý nesmelý 

pokus a veľmi dúfame, že sa z akcie stane tradícia. Bol to len taký pioniersky začiatok, ale už máme predstavu, ako by to 

mohlo prebiehať na ďalší rok a čo všetko máme pripraviť, aby prišlo viac ľudí so psíkmi.  

Trochu sme sa zabavili pri malej agility akcii, psíkovia zdolávali provizórne prekážky a všetci boli skvelí. Meral sa aj čas a 

víťazkou malej súťaže sa stala Cameron-Maxa.  

Každý súťažiaci dostal odmenu, majitelia psíkov malé občerstvenie, porozprávali nám o svojich ratolestiach a ich zvykoch. 

Veľmi nás teší, že sme na vlastné oči videli, ako sa psíkovia majú a všetci do jedného sú šťastní vo svojich rodinách. Fotilo 

sa ostošesť, bola prítomná aj redaktorka z Piešťanského týždňa, takže v niektorom čísle sa bude akcia spomínať. Ďakujeme 

všetkým, ktorí si našli čas a prišli sa ukázať so svojimi psíkmi .Je to pre nás veľké povzbudenie, že táto práca má stále 

zmysel a pohľad na spokojných psíkov a ich majiteľov sa nedá zaplatiť ničím.  

P.S. Fotiek je veľa, v druhej správe sa všetci nájdete aj s popisom. 

Dátum pridania : 16.09.2015, 18:38 
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VÝBEH     Čas dovoleniek je preč a znova začali plánované práce v útulku. Pokiaľ to čas dovolí, chceme stihnúť výbeh v 

prednej časti pre psíkov, ktorý realizuje náš správca útulku Zdenek s partiou svojpomocne. Vybetónovaný bol aj vstup pred 

malou bránou, práce by mali byť hotové do budúceho týždňa. Tešíme sa, že v prednej časti môže tak behať viac psíkov 

vonku.  

Výbeh je hotový, Zdenek je nesmierne šikovný, krásna práca, veľmi sa tešíme. 

Dátum pridania : 17.09.2015, 09:19 
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MIUŠKA    5 feniek a 2 psíkovia rôznych farieb aj veľkostí, ale všetky do jedného hľadajú ten najlepší domov. Na adopciu 

budú vhodné koncom októbra po prvej vakcíne .Zatiaľ sa držia skvele, pomáhajú upratovať, priberajú na váhe a robia nám 

radosť. 

Dátum pridania : 06.10.2015, 15:44 
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HAPPY  PUNK  Včera sa k nám dostavila jedna z hlavných organizátorov festivalu a veľká milovníčka psíkov Laura 

Piscová.Z vyzbieranej sumy na festivale sme skoro odpadli od radosti-neuveriteľných 420€,tak to je bingo. A k tomu navrch 

granulky a pochúťky. Ďakujeme z celého srdca všetkým, ktorí popri zábave prispeli touto prekrásnou sumou na veterinárnu 

starostlivosť pre zvieratká v útulku, ste jednoducho báječní. 

Dátum pridania : 12.10.2015, 18:16 
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ZŠ  HOLUBYHO   Popoludní k nám zavítali v sprievode pani učiteľky Mgr. Zemánkovej deti z krúžku Hráme sa zdravo 

zo ZŠ na Holubyho ulici. Prezreli si celý areál, pýtali sa na všetko možné i nemožné a my sme im s radosťou odpovedali. 

Potom v prednom areály boli vypustené šteniatka a to bolo niečo pre deti,  sa zo šteniatok tešili, hneď by ich brali. Dostali 

od nás kalendáriky a nálepky. Deti boli veľmi zlaté a nás teší, že ich vidíme v útulku čoraz častejšie v rámci rôznych 

školských aktivít. Vďaka patrí učiteľom, že ich vedú od útleho veku k láske k zvieratkám. 

Dátum pridania : 27.10.2015, 07:10 
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AILA    dnes ráno nás čakalo pred útulkom prekvapenie, v kartónovej krabici sa krčila malá fenka  mopsíka, uzimená, 

roztrasená, vyhladovaná a s ťažkou formou demodexu. Tvárička, nožičky rozškriabané do krvi, bruško posiate hnisavými 

vyrážkami. Jej majiteľ rozhodne nepatrí k tým zodpovedným, keď fenku zanechal v takom stave, alebo sa inšpiroval 

vyliečenou anglickou bludočkou  Arlin, ktorá bola takisto vyhodená kvôli demodexu a u nás úspešne preliečená. Fenka je 

mladučká, má cca 7 mesiacov, bola hneď zavezená k veterinárke, dostala lieky a liečba začína. Zatiaľ je v provizórnej 

dočasnej opatere, ale hľadáme zodpovedného človeka, čo by sa jej mohol ujať, najlepšie rodina, kde nie sú iní psíkovia, 

liečba bude zdĺhavá. V zúboženom telíčku je však veľká vôľa žiť a prežiť, napriek nepríjemnej chorobe je to veselé a šantivé 

šteniatko. 

Dátum pridania : 13.11.2015, 17:18 
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 KASTRÁCIE  MAČKY   V rámci projektu z dotácie od mesta v sume 600€ bolo odchytených 24 ferálnych mačiek, z toho 10 

kocúrov.Akcia bola spropagovaná s výzvou pre občanov, aby hlásili výskyt ferálnych mačiek vo svojom okolí a dostali sme veľmi 

rýchlo odozvu z rôznych častí mesta I. Stodolu, Valova ,Letná, Gaštanova, Stromová, Kajakárska ulica .Odchyt túlavých mačiek 

sa robil postupne, bol časovo aj fyzicky náročný pre pracovníkov útulku ,nakoľko sa jedná zväčša o polodivé a plaché zvieratá. 

Podarilo sa to aj za pomoci niektorých občanov v uvedených lokalitách, ktorí sa tam o mačky starajú a poznajú ich. Všetky boli 

kastrované u našej zmluvnej veterinárky MVDr. Štefákovej, zavakcinované na besnotu a bol podaný prípravok Advocate  proti 

svrabu. Je to bežné ochorenie u pouličných mačiek. Následne po kastrácii boli mačky umiestnené na dve noci na sledovanie v 

priestoroch útulku a pokiaľ sa nevyskytli zdravotné problémy, boli vypustené na svoje pôvodné miesto. Na rozlíšenie 

kastrovaných jedincov im bolo zacviknuté pravé ucho v tvare V. Zostali ešte niektoré lokality Slňava - hotel Máj, Sklený most, 

Valova ulica horný koniec, kde sa odchyt nekonal aj kvôli vyčerpaniu dotácie a počasiu. Osobitnou kapitolou je premnoženie 

mačiek na Kúpeľnom ostrove, kde sme sa už v minulosti pokúšali dohodnúť s vedením SLK o spolupráci, ale zatiaľ bez odozvy. 

Projekt mal veľký úspech aj u občanov, ktorí ho prijali s porozumením a spolupracovali. V budúcnosti, ak sa nám podarí získať 

opätovne dotáciu, radi by sme pokračovali práve v tomto projekte.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii, občanom,  útulku, MVDr. Štefákovej a predovšetkým mestu Piešťany za 

finančnú podporu projektu.  

Dátum pridania : 29.11.2015, 20:56 
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DEKY    včera sme si prebrali 120 ks diek zo zbierky usporiadanej šikovnou a zlatou Monikou Kľačanskou cez e-shop 

Superpes.sk  

Ďakujeme veľmi pekne organizátorke a všetkým, ktorí na deky pre našich psíkov prispeli, teraz bude teplúčko. 

Dátum pridania : 05.12.2015, 05:04 
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BURZA   Ďakujeme všetkým, ktorí svojou kúpou podporili zvieratká v útulku a tiež OZ Kvas za poskytnuté priestory a 

horúci čaj .Bol to pekný deň, stretli sme mnohých známych a priateľov a popriali si aj pekné sviatky. Ďalšiu burzu chystáme 

po Novom roku, budeme včas informovať. 

Dátum pridania : 06.12.2015, 21:17 
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ČILA     S Čilou nám pomohla v najväčšej núdzi česká organizácia, sme im nesmierne vďační a čo sa zdá až neuveriteľné, 

behom pár dní jej našli aj domov. Sme veľmi šťastní, že dostala šancu a prajeme jej v novej rodine veľa krásnych rokov.  

Meggie je cca 2-3 leta vořešice jak Brno má cca 30 cm KV. Je to epileptička, kulhá kvůli staré zlomenine a ještě k tomu je 

střapatá a černá.... asi má všechno, co ji snižuje možnost adopce. ALE taky má ZLATÉ srdce na pravém miste, je naprosto 

BEZKONFLIKTNÍ a ZBOŽŇUJE DETI. Vlastně dokonalý NENÁROČNÝ psík do rodiny nebo ke starším lidem jako 

partačka i pro vnoučata. Meggie se ocividne celý život toulala . Bere 2x denne ( v 8:00 a ve 20:00 ) léky. Jinak žije normální 

život. Hledáme někoho, kdo má slabost pro strapate miláčky a vybírá srdcem a ne očima. Děkujeme s Meggie za sdileni.  

Meggie se moc teši na utery... pokud vse bude v pořádku tak Meggie konečne potká štěstí, pojede domu ♡  

Dátum pridania : 20.12.2015, 06:43 
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MARTIN    Štafetu s cestovinami začala pani Marion a pridávali sa ďalší návštevníci útulku ,takže máme cestovín a 

cestovín. Kotol sa spojazdnil a veselo sa varí každý deň. Martin sa činí ,pomáha si miestami aj jazykom, ale výsledok je 

slušný, psíkom veľmi chutí. Páči sa im aj vyzdobený stromček, stále chodia dokola a pozerajú či nespadne odtiaľ nejaká 

pochúťka. 

Dátum pridania : 22.12.2015, 08:01 
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VIANOCE    Počas celých sviatkoch sa vystriedalo v útulku kopec dobrých ľudí s darčekmi pre zvieratká, aby mali bohaté 

sviatky v podobe krmiva, cestovín, maškŕt, piškót a iných dobrôt a aj finančných príspevkov. Nie malou mierou prispel aj 

Chovprodukt Super Zoo v Tescu Hlohovec, ktorý tiež usporiadal zbierku a daroval krásne množstvo vecičiek. Všetkým 

veľmi pekne ďakujeme, tieto Vianoce boli ozaj k zvieratkám štedré, takú nádielku sme vôbec neočakávali, o to radostnejší 

bol pocit, že ľudia majú stále veľké srdcia pre útulkáčov . 

Dátum pridania : 26.12.2015, 17:30 
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GIOVANNI A GIOVANNA    teraz Jack a Rosa sú už v rodine krásne dva roky. Medzitým sa presťahovali, kde sa ctia 

veľmi dobre, posielame aktuálne fotky a prajeme krásne sviatky. 

Dátum pridania : 26.12.2015, 18:42 
 

     

  

Ďalšie informácie o našej činnosti, o našich zverencoch, o ich ďalších osudoch po opustení útulku nájdete na našej webovej stránke 

 www.utulok-piestany.sk   v časti   Správy z útulku.  

 

Ďakujeme, že v roku 2015 Piešťanský útulok pre opustené a týrané zvieratá mohol fungovať.  S podporou mesta Piešťany a mnohých ochranárskych 

organizácií zo Slovenska, Rakúska, Nemecka a Čiech sme uplynulý rok opäť zvládli a podarilo sa nám v útulku umiestniť 477  túlavých, opustených 

a nechcených zvierat.  328  odišlo do nového domova a 104  sa vrátilo pôvodným majiteľom. Všetky zvieratá, ktoré boli do útulku prijaté, sme dali začipovať 

a všetky dospelé zvieratá boli kastrované.  

 

Ďakujeme všetkým pracovníkom a členom občianskeho združenia,  organizáciám, firmám a mnohým priaznivcom za ich nezištnú a častokrát aj mnohoročnú 

podporu. Ďakujeme všetkým sponzorom a prispievateľom do nášho rozpočtu – bez toľko potrebných finančných prostriedkov by sme nemohli zabezpečiť 

veterinárnu starostlivosť, krmivo, dennú opatrovateľskú činnosť našim zverencom. Bez Vás všetkých, by naše občianske združenie nemohlo vyvíjať svoju 

činnosť.  

http://www.utulok-piestany.sk/spravy/2224/nvhaiv.jpg
http://www.utulok-piestany.sk/spravy/2224/pfeuih.jpg
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HOSPODÁRENIE  V ROKU  2015 

Výnosy:    Z darov a príspevkov fyzických osôb                                                                             43,7 tis. € 

                      Z podielu zaplatenej dane 2%                                                                                        20.521 € 

                      Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami                                                        18,2 tis. € 

                      / z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/ 

                      Prijaté dotácie                                                                                                                    0,6 tis. € 

                      Príspevky od iných organizácií                                                                                        6,1 tis. € 

                      Príspevky zo zbierok                                                                                                         1,3 tis. € 

                                                               

Výnosy celkom:                                                                                                               90,4 tis. € 

 

 

 

Náklady:    Náklady na veterinárne ošetrenie, sterilizácie, kastrácie, operácie                            20,8 tis. € 

                       Mzdové náklady                                                                                                               32,5 tis. € 

                       Zákonné sociálne poistenie a zdrav. Poistenie                                                              10,5 tis. € 

                       Ostatné zákonné sociálne náklady                                                                                   2,2 tis. € 

                       Materiál, opravy a udržiavanie areálu                                                                            2,8 tis. € 

                       Odpisy dlhodobého majetku                                                                                             3,7 tis. € 

                       Ostatné služby /telefóny, lik. odpadu, poštovné, účt. Služby, webhosting/                   6,6 tis. €  

                       Energie                                                                                                                                1,0 tis. € 

                       Spotreba materiálu /krmivo, čipy, prac. oblečenie, pracovné náradie,                        6,7 tis. € 

                                                          PHM, čist. a dezinf. prostriedky, kanc. potreby/ 

                       Ostatné náklady /poistky, cestovné, dane a poplatky/                                                    1,2 tis. € 

                       Dary                                                                                                                                     0,8 tis € 

 

Náklady celkom:                                                                                                              88,8 tis. € 

 

 

 
                                                   


