
Výročná správa za rok 2018 

 

V roku 2018 sme prijali do útulku 481 túlavých, opustených a nechcených zvierat,z toho psíkov 
411 a 70 mačičiek. 309 psíkov a 59 mačičiek odišlo do nového domova,95 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 spoločenských 
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. 
Hospodárske výsledky za rok 2018 viď. príloha 

Prehľadné tabuľky Stav a pohyb zvierat RC SZ Piešťany viď. príloha. 

HOSPODÁRENIE v roku 2018 

 

Výnosy:  Z darov a príspevkov fyzických osôb                           36,3 tis. € 
                 Z darov a príspevkov organizácií                                 26,3 tis. € 
               Z podielu zaplatenej dane 2%                                       24.359 € 
               Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami      17,5 tis. € 
                  a mestom Piešťany 
               Prijaté dary                                                                         1,2 tis. € 
               Dotácie                                                                                0,5 tis. € 
               Príspevky zo  zbierok                                                        0,6 tis. €                                                                             
Výnosy celkom:                                                                           106,7 tis. € 

 
Náklady: Náklady na veterinárne ošetrenie, čipovanie 

                 sterilizácie, kastrácie, operácie, vakcinácie              32,2 tis. € 
                Mzdové náklady                                                             41,0 tis. € 
                Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie         13,8 tis. € 

                Zákonné sociálne náklady                                              2,9 tis. € 
                Materiál, opravy a udržiavanie areálu                         4,4 tis. € 
                Odpisy dlhodobého majetku                                         0,6 tis. € 
                Ostatné náklady /materiál, energie, PHM, krmivo, 
likv. odpadu, telefóny, poštovné, daň z MV .../                        14,8 tis. € 
Náklady celkom:                                                                           109,7 tis. € 

 



DOTÁCIE 

V roku 2018 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 500 € od mesta Piešťany  na kastračný 
projekt pouličných mačiek a grant z nadácie TESCO za projekt Relaxačná zóna 1300€,kde sme 
sa umiestnili na prvom mieste.  

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Stav zamestnancov zostáva nezmenený: 

4 pracovnící na trvalý pracovný pomer , 1 pracovník na dohodu-dôchodcu a 1 pracovník v 
spolupráci s ÚPSVaR.  

MATERIÁLNE VYBAVENIE 

Jarné mesiace začínajú propagáciou na získavanie 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 zveľaďovať 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 2018 
sa podarilo zrealizovať kvartálne burzy, kontroly adopcií,novú stredovú bránu,novú podlahu 
v mačacom domčeku a nové mreže v predných bunkách,opravu kotercov,nové búdy,výsadbu 
kvetov,časť relaxačnej zony z víťazného projektu Tesco-grant-výsadba 8 stromov,osadenie 4 ks 
lavičky , veľmi úsešný je kastračný projekt pouličné mačky vďaka dotácii mesta. 

 
 
 
 
 
 
Plán prác na rok 2019 
 
 
Zatrávnenie karantény  a výbehov tráv.kocky                                           2000 € 
Nové podlahy a nátery  v 35 kotercoch                                                       200€/1 koterec 
Kastračný program – psíkovia mesačne                                                     400 € 
Kastračný program – pouličné mačky                                                         800 € 
Vyvýšenie plotov v tvare V celý areál                                                          500 €  
Nákup čipov kvartálne                                                                                 500 € 
Krmivo dietne a  sensitive  mesačne                                                           200€ 
Výsadba kríkov pri plotoch                                                                          100€ 
Pravidelné kvartálne kontroly adoptovaných (náklady na benzín)                50 EUR  
Drobné opravy v útulku celoročne                                                               500 EUR 
Nové búdy priebežne podľa potreby                                                           150€/1ks 
Nová podlaha soc. Miestnosť a ambulancia                                              1000€ 



Nový kotol   najvýhodnejšia ponuka                                                           5000€  
Oprava okien predná časť                                                                            200€                                                                  
Výsadba kríkov pri plotoch                                                                           100€ 
Tesco projekt  lavičky,smetné nádoby,preliezky                                        1300€  
Agility stredný areál                                                                                      500€ 

Linky na činnosť v roku 2018 

Spoločosť Acana,15.12.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4239&page=2&back=archive 

Burza,24.11.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4207&page=2&back=archive 

Mars,23.11.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4206&page=2&back=archive 

Odchyt,16.11.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4195&page=3&back=archive 

Nová brána,2.11.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4179&page=3&back=archive 

Nové búdy,2.11.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4172&page=3&back=archive 

ZŠ Brestovany, 18.10.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4157&page=4&back=archive 

Svetový deň zvierat,7.10.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4142&page=4&back=archive 

Stretávka adoptovaných zvieratiek,8.9.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4105&page=5&back=archive 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4104&page=5&back=archive 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4099&page=5&back=archive 

Mačky Kúpeľný ostrov 4.9.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4092&page=5&back=archive 

Let balonom,17.8.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4064&page=6&back=archive 
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Kosačka a pelety,15.8.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4063&page=6&back=archive 

Kontroly psíkov,23.7.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4037&page=7&back=archive 

 

Oprava kotercov,23.7.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4029&page=7&back=archive 

ZŠ Podolie,22.6.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3981&page=8&back=archive 

Kastračný projekt mačky,6.6.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?Id=413&view_archive=1#uvod 

Vyhodená mačacia rodinka, 4.6.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3956&page=9&back=archive 

Jarné práce, 23.5.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3931&page=9&back=archive 

Májová burza,20.5.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3930&page=9&back=archive 

Ošetrovateľ na skúšku,6.5.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3901&page=10&back=archive 

Oprava buniek,26.2.2018 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=3785&page=13&back=archive 
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PROPAGÁCIA 

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

 

Záchrana zvierat  

 

Každoročný kolotoč začína na jar s prílevom nechcených a opustených mačiatok a šteniatok,celé 
vrhy nachádzame pred útulkom v krabiciach,ktoré pravdepodobne pochádzajú z okolitých 
obcí.Ľudia sú nepoučiteľní,zvieratá bez zváženia následkov množia a následne sa ich zbavia 
vyhodením,ak sa ich nepodarí rozdať,slovo kastrácia im nehovorí nič. 

 

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 hlavne starších a handicapovaných,ktorí u nás nemajú žiadnu šancu na 
umiestnenie v zahraničí,o tejto činnosti  informujeme pravidelne verejnosť a priaznivcov  na 
našej webovej stránke v časti Správy z útulku.  

 

ZÁVER 

Každoročne si želáme,aby bolo stále menej vyhodených a trpiacich zvieratiek, viac 
zodpovedných majiteľov,ale s ľútosťou sledujeme nárast opustených a vyhodených 
zvieratiek,hlavne starších a od množiteľov, ktoré prichádzajú v zlom zdravotnom stave ,ich 
liečba je finančne náročná,tú sme schopní kompenzovať jedine zbierkami na pomoc. Nový 
zákon,že zviera nie je vec má aj negatívnu stránku,sledujeme nárast vyhodených zvierat hlavne 
starších a chorých bez akéhokoľvek označenia,tak majiteľa sa nedopátrame.Snažíme sa osvetou 
a propagáciou zviditeľniť našu prácu a jej význam,aby si ľudia uvedomili,že  je potrebné znížiť 
stav nechcených a premnožených zvierat,nakoľko útulky nie sú schopné pomôcť vždy a všade.  

 

Vypracoval: Ľubomíra Baleková 

                 Piešťany, 15.1.2019 

 



 


