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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 

 

V uplynulom roku sme prijali do útulku 458 túlavých, opustených a nechcených psíkov a 68 
mačičiek. 326 psíkov a 37 mačičiek odišlo do nového domova. Všetky zvieratá, ktoré boli do 
útulku prijaté boli čipované a 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 viac ako  21,9 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 
2016, ako i sumár za posledných 16 rokov fungovania útulku viď. príloha. 

DOTÁCIE 

V roku 2016 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 486,30 € od mesta Piešťany  na 
kastračný projekt pouličných mačiek. 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Väčšiu časť roka sme zamestnávali 5 pracovníkov na trvalý pracovný pomer , 1 pracovníka 
na dohodu a 1 pracovníka v spolupráci s ÚPSVaR. Personálna skladba zamestnancov je 
optimálna, sú to ľudia s veľmi pozitívnym vzťahom k zvieratám. 

MATERIÁLNE VYBAVENIE 

Jarné mesiace venujeme už tradične zvýšenému úsiliu získavaniu finančných prostriedkov cez 
2 percentá z dane, ktoré sú pilierom finančného rozpočtu útulku. V marci náš čakala úprava 
troch výbehov pre psíkov, ktoré boli vysypané štrkom. Dokončilo sa aj zastrešenie dvoch 
výbehov. V máji prebehol úspešne už druhý ročník kastrácie pouličných mačiek z dotácie od 
mesta, ktorý sa veľmi osvedčil. Koncom mesiaca bola vytvorená nová ambulancia za pomoci 
sponzorov, nakoľko pôvodná bola nevyhovujúca pre potreby zmluvného veterinára/ MVDr. 
Štefáková/ , ktorá chodí pravidelne jeden deň v týždni na revakcináciu zvierat a ambulancia 
slúži na rýchle ošetrenie a hospitalizáciu chorých zvierat. V júni sa konala posledná akcia 
Piešťanský Oriešok 2016, od súťaže sme upustili, nakoľko o ňu už nebol veľký záujem . Túto 
akciu sme nahradili stretávkami adoptovaných zvierat v útulku. Koncom mesiaca jún boli 
potrebné opravy viacerých kotercov, moč psíkov je agresívny a spodné časti kotercov už boli 
zhrdzavené a rozpadávali sa. V októbri sme slávili spoločne s našimi známymi a sponzormi 
20.výročie založenia útulku V novembri sme začali s nutnou prerábkou mačacieho domčeka, 
nakoľko bol využiteľný len v letných mesiacoch, prebehlo zateplenie, oprava strechy, na jar 
2017 bude urobená fasáda.  V decembri boli dokúpené 3 veľké búdy, ktoré treba pravidelne 
obmieňať. Naďalej máme v pláne pokračovať s vydláždením vonkajších kotercov  



protišmykovou a mrazuvzdornou dlažbou podľa toho, koľko nám finančné prostriedky 
dovolia. Okrem toho plánujeme podľa finančných možností vyvýšenie oplotenia v celom 
areály, niektoré psy dokážu preliezť 2,5 metrový plot. Pravidelne na jar treba koterce nanovo 
vymaľovať a upraviť areál v rámci jarného upratovania. 

 

PROPAGÁCIA 

Zviditeľniť našu prácu pomáha aj propagácia na našej FB stránke Viac úsmevov, zdieľaním a 
zverejňovaním našich zvieratiek a akcií na podporu útulku/burzy, aukcie a pod./v periodikách 
ZPiešťan, Piešťanský týždeň, na rôznych sociálnych sieťach. 

 

Záchrana zvierat od neprispôsobivých občanov 

 

Opakovane berieme týrané zvieratá z lokality Bodona, za minulý rok ich bolo 9 tiež od 
rómskeho spoluobčana na Obchodnej ulici, ktorý drží zvieratá v nevyhovujúcich podmienkach 
a na reťazi, boli odobraní už traja psíkovia, ale zakaždým si zabezpečí behom pár dní nového 
psíka. V tomto smere je naša legislatíva neúčinná a nariadenia RVPS títo občania 
nerešpektujú. Každoročne bojujeme na jar s prílevom nechcených mačiatok, celé vrhy 
nachádzame pred útulkom v krabiciach. 

 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 

V uplynulom roku sme pokračovali vo veľmi dobrej spolupráci so spriatelenými zahraničnými 
ochranárskymi organizáciami .Naši zahraniční priatelia nám poskytujú hlavne materiálnu 
pomoc v podobe krmiva pre zvieratká, oblečenia pre psíkov na zimu, deky, posteľné prádlo 
a pod.. Veľká pomoc pre nás je hlavne vyhľadávanie nových domovov pre našich zverencov 
v zahraničí /Rakúsko, Nemecko, ČR/ o tejto činnosti informujeme verejnosť a priaznivcov  na 
našej webovej stránke v časti Správy z útulku. Počty adoptovaných zvierat z nášho útulku do 
zahraničia – viď príloha. 

ZÁVER 

Každoročne si želáme aby bolo stále menej vyhodených a trpiacich zvieratiek, viac 
zodpovedných majiteľov, ale skutočnosť je iná, sledujeme nárast opustených a vyhodených 
zvieratiek, nový fenomén –hlavne zvieratká od množiteľov, ktoré prichádzajú v zúfalom stave 
a ich liečba stojí útulok značné financie, ktoré sme schopní kompenzovať zbierkami na 
pomoc. Dúfame, že sa nám spoločne s ochranármi konečne podarí presadiť zákon, aby 
zviera nebolo vec, každý majiteľ aby niesol zodpovednosť za zverené zviera a bolo nariadené 
povinné čipovanie. Prvý maličký krok je tzv. antimnožiteľský zákon, ktorý však situáciu 
s opustenými a premnoženými zvieratami na Slovensku nerieši.  

 



 

 

 

HOSPODÁRENIE v roku 2016 

 

Výnosy:  Z darov a príspevkov fyzických osôb                           38,4 tis. € 

               Z podielu zaplatenej dane 2%                                       21.365,16 € 
               Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami      18,3 tis. € 
                 / z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/ 
               Prijaté dary                                                                         0,3 tis. € 
               Príspevky od iných organizácií                                       10,8 tis. € 
               Dotácie                                                                                0,5 tis. € 
               Príspevky zo  zbierok                                                        1,7 tis. €                                                                             
               Výnosy celkom:                                                               91,3 tis. € 

 
Náklady: Náklady na veterinárne ošetrenie, čipovanie 

                 sterilizácie, kastrácie, operácie                                  21,9 tis. € 
                Mzdové náklady                                                             34,8 tis. € 
                Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie        11,3 tis. € 

                Zákonné sociálne náklady                                              2,5 tis. € 
                Materiál, opravy a udržiavanie areálu                         8,7 tis. € 
                Odpisy dlhodobého majetku                                         2,7 tis. € 
                Ostatné náklady /energie, PHM, krmivo, 
                likv. odpadu, telefóny, poštovné .../                           7,7  tis. € 
Náklady celkom:                                                                           94,9 tis. € 
 

 

 

 

Vypracoval: Ľubomíra  Baleková 

                 Piešťany, 1.3.2017 

 


