Výročná správa za rok 2017
V uplynulom roku sme prijali do útulku 424 túlavých, opustených a nechcených zvierat,z toho
psíkov 369 a 55 mačičiek. 259 psíkov a 51 mačičiek odišlo do nového domova,112 psíkov
bolo vrátených pôvodným majiteľom. Všetky prijaté zvieratá sú v útulku čipované a dospelé
jedince kastrované. Čipovanie a kastrácie považujeme za veľmi dôležitú súčasť veterinárnej
starostlivosti, lebo iba tak sa dá dosiahnuť sprehľadnenie a zníženie stavov spločenských
zvierat. Náklady na veterinárnu starostlivosť
čipovanie,vakcinácia,odčervenie,odblšenie,kastrácia, potrebné ošetrenia chorých a ranených
zvierat, operácie sú každý rok najvyššou položkou v rozpočte útulku,za minulý rok viac ako
28 000€.
HOSPODÁRENIE v roku 2017
Výnosy:
Z darov a príspevkov fyzických osôb
Z podielu zaplatenej dane 2%
Z poskytnutia služieb na základe zmlúv
S obcami
/ z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/
Prijaté dary
Príspevky od iných organizácií
Dotácie
Príspevky zo zbierok
Výnosy celkom:

33,3 tis. €
25.605,85 €
22,0 tis. €
0,8 tis. €
22,9 tis. €
0,8 tis. €
0,6 tis. €
106,0 tis. €

Náklady:
Náklady na veterinárne ošetrenie, čipovanie
sterilizácie, kastrácie, operácie
28,0 tis. €
Mzdové náklady
36,1 tis. €
Zákonné sociálne poistenie a
zdrav. poistenie
11,7 tis. €
Zákonné sociálne náklady
2,5 tis. €
Materiál, opravy a udržiavanie areálu
9,1 tis. €
Odpisy dlhodobého majetku
1,4 tis. €
Ostatné náklady /energie, PHM, krmivo,
likv. odpadu, telefóny, poštovné .../
4,0 tis. €
Náklady celkom:

31.3.2018 Kováčová

92,8 tis. €

Prehľadné tabuľky Stav a pohyb zvierat RC SZ Piešťany viď. príloha.
DOTÁCIE
V roku 2017 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 800 € od mesta Piešťany na kastračný
projekt pouličných mačiek a 1300€ na projekt Relaxačná zona na príjazdovej ceste cez
nadáciu TESCO.
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Stav zamestnancov zostáva nezmenený:
4 pracovnící na trvalý pracovný pomer, 1 pracovník na dohodu-dôchodca a 1 pracovník v
spolupráci s ÚPSVaR.
MATERIÁLNE VYBAVENIE
Jarné mesiace sú venované už tradične zvýšenému úsiliu získavaniu finančných prostriedkov
cez 2 percentá z dane,ktoré sú pilierom finančného rozpočtu útulku. Pravidelne na jar treba
koterce nanovo vymaľovať a upraviť areál v rámci jarného upratovania.Neustále sa snažíme
v rámci finančných možností spríjemniť a zútulniť prostredie pre zvieratká.Veľmi nás teší, že
nás navštevuje čoraz viac žiakov zo ZŠ v Piešťanoch i z okolia.Treba pochváliť aj obyvateľov
mesta i okolitých obcí,že pomáhajú hlavne materiálne,formou patronátu a venčením psíkov.Z
našich plánov na rok 2017 sa podarilo zrealizovať kvartálne burzy,zhotovenie plechových
krytov na kúrenárske potrubie,mačací výbeh v prednej časti,kontroly adopcií,novú vstupnú
bránu,nákup nových kýblov do kotercov a prístroja WAP,výsadbu kvetov, kastračný projekt
pouličné mačky vďaka dotácii mesta,ktorý je stále viac a viac úspešný.Už máme plány na
nový rok 2018 a dúfame,že bude takisto úspešný ako predošlý.
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Linky na činnosť v roku 2017
TESCO projekt December 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3634&page=2&back=archive
Návšteva ZŠ v útulku December 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3669&page=1&back=archive
TV Karpaty November 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3573&page=3&back=archive

Predvianočná burza November 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3616&page=2&back=archive
Burza október 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3518&page=5&back=archive
Plechové kryty za bunkami September -oktober 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3543&page=2
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3495&page=3
Mačací výbeh v prednej časti august 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3436&page=4
Kontroly adopcií júl 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3360&page=9&back=archive
Nová vstupná brána jún 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3307&page=8
Zamenej nové kýble a WAP máj 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3280&page=8
Kvety v prednej časti máj 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3276&page=8
Kastračný projekt mačky máj 2017-november 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3255&page=9
Bodona - odber týraných zvierat apríl 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3237&page=9
Kastrácia v osade Prašník marec 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3149&page=14&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3150&page=12
Cik stlpiky február 2017
http://www.utulokpiestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3065&page=16&back=archive
Ratnovce-záchrana hosp. zvierat január 2017
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3046&page=14

PROPAGÁCIA
Zviditeľnenie našej práce je cez propagáciu na našej FB stránke Viac úsmevov, v periodikách
ZPiešťan, Piešťanský týždeň, TV Karpaty, na rôznych sociálnych sieťach.

Záchrana zvierat od neprispôsobivých občanov

Opakovane berieme týrané zvieratá z lokality Bodona,za minulý rok ich bolo 6,tiež od
romskeho 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 a šteniatok,celé
vrhy nachádzame pred útulkom v krabiciach,ktoré pravdepodobne pochádzajú z okolitých
obcí.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM
Stále pokračujeme v spolupráci so zahraničnými organizáciami v Nemecku
a Rakúsku.Pomoc je hlavne materiálna: krmivo pre zvieratká, oblečenia pre psíkov na zimu,
deky,posteľné prádlo,veci na burzu a pod.Najväčšia pomoc pre nás je hlavne vyhľadávanie
nových domovov pre našich zverencov v zahraničí,o ktorej informujeme pravidelne verejnosť
a priaznivcov na našej webovej stránke v časti Správy z útulku.

ZÁVER
Každoročným želaním do nového roku je,aby bolo stále menej vyhodených a trpiacich
zvieratiek, viac zodpovedných majiteľov,s ľútosťou sledujeme nárast opustených
a vyhodených zvieratiek,hlavne starších a od množiteľov, ktoré prichádzajú v zúfalom stave
,ich liečba je finančne náročná,tú sme schopní kompenzovať jedine zbierkami na
pomoc.Dúfame, že navrhovaný zákon ,aby zviera nebolo vec,sa stane skutočnosťou a každý
majiteľ bude niesť zodpovednosť za zverené zviera aj s následkami a opätovne bude
nariadené povinné čipovanie.Jedine to je cesta, ako znížiť stav nechcených a premnožených
zvierat,nakoľko útulky nie sú schopné pomôcť vždy a všade.

Vypracoval: Ľubomíra Baleková
Piešťany, 15.1.2018

