
Výročná správa za rok 2019 

 

V roku 2019 sme prijali do útulku 434 túlavých, opustených a nechcených zvierat,z toho psíkov 
340 a 93 mačičiek. 224 psíkov a 60 mačičiek odišlo do nového domova,91 psíkov bolo vrátených 
pôvodným majiteľom. Všetky prijaté zvieratá sú v útulku  čipované,kompletne vakcinované 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. 

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

 

HOSPODÁRENIE v roku 2019 

 

Výnosy:  Z darov a príspevkov fyzických osôb                           34,9 tis. € 
                 Z darov a príspevkov organizácií                                 30,3 tis. € 
               Z podielu zaplatenej dane 2%                                        27,4 tis.  € 
               Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami      19,6 tis. € 
                  a mestom Piešťany 
               Dotácie                                                                                 0,7 tis. € 
               Príspevky zo zbierok                                                          1,0 tis. € 
Výnosy celkom:                                                                            113,9 tis. € 

 
Náklady: Náklady na veterinárne ošetrenie, čipovanie 

                 sterilizácie, kastrácie, operácie, vakcinácie              34,9 tis. € 
                Mzdové náklady                                                             44,6 tis. € 
                Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie         15,0 tis. € 

                Zákonné sociálne náklady                                              2,9 tis. € 
                Krmivo, materiál, opravy a udržiavanie areálu         19,0 tis. € 
                /nové kúrenie/               
                Odpisy dlhodobého majetku                                         0,6 tis. € 
                Ostatné náklady /kanc.materiál, energie, PHM,  
                likv. odpadu, telefóny, poštovné ..../                           4,3 tis. € 
Náklady celkom:                                                                         121,3 tis. € 



DOTÁCIE 

V roku 2019 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 700 € od mesta Piešťany  na kastračný 
projekt pouličných mačiek.  

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

5 pracovníkov na trvalý pracovný pomer plný úväzok, 1 pracovník na polovičný úväzok – inv. 
dôchodca a 1 pracovník v spolupráci s UPSVaR.  

 

MATERIÁLNE VYBAVENIE 

 

V jarných mesiacoch začína propagácia na získavanie finančných prostriedkov cez 2 percentá 
z dane,ktoré sú pilierom finančného rozpočtu útulku. Každý rok na jar nás čaká veľa práce  
úprava areálov,natieranie kotercov,kvetinová výzdoba,oprava zhrdzavených mreží,odvodných 
kanálov a buniek.Neustále  v rámci finančných možností zveľaďujeme prostredie pre 
zvieratká.Už tradične nás navštevujú  žiaci zo ZŠ v Piešťanoch aj z okolia.Obyvatelia mesta 
i okolitých obcí pomáhajú materiálne,formou patronátu a venčením psíkov.Z našich plánov na 
rok 2019 sa podarilo zrealizovať a doriešiť bezpečné kúrenie v zimnom období,zrenovovať 
bunku,zatrávniť karanténnu časť,kvartálne burzy, kontroly adopcií, opravu kotercov,zakúpiť 
nové búdy,výsadiť kvety,dokončiť relaxačnú zonu z víťazného projektu Tesco-grant-výsadba 2 
stromov,osadenie 4 ks lavičky  a zrealizovať už veľmi úspešný kastračný projekt pouličné mačky 
vďaka dotácii mesta. 

 
 
Plán prác na rok 2020 
 
 
Zatrávnenie 4 výbehov v strednej azadnej časti                                        4000€                                                                        
Nové podlahy a nátery  v 35 kotercoch                                                       200€/1 koterec 
Úprava predného výbehu a zatrávnenie                                                    1000€ 
Kastračný program – psíkovia mesačne                                                     400 € 
Kastračný program – pouličné mačky                                                        1000 € 
Vyvýšenie plotov v tvare V celý areál                                                          500 €  
Sociálna miestnosť nová podlaha                                                                500€ 
Bunka na koberce renovácia                                                                      1000€ 
Nákup čipov kvartálne                                                                                 500 € 
Krmivo dietne a  sensitive  mesačne                                                           200€ 
Výsadba kríkov pri plotoch                                                                          500€ 
Pravidelné kvartálne kontroly adoptovaných (náklady na benzín)                50 EUR  
Drobné opravy v útulku celoročne                                                               500 EUR 
 



Linky na činnosť v roku 2019 

Adrop,27.10.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4594&page=3&back=archive 

Kotol,4.10.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4579&page=3&back=archive 

Zatrávňovačky,20.9.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4564&page=3&back=archive 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4548&page=4&back=archive 

Štrk,16.9.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4550&page=4&back=archive 

Práce v útulku-karanténa,12.9.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4545&page=4&back=archive 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4536&page=4&back=archive 

Stretávka adoptovaných psíkov,3.9.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4529&page=4&back=archive 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4530&page=4&back=archive 

ON Semiconductor,17.8.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4517&page=4&back=archive 

Burza,23.6.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4472&page=6&back=archive 

Renovácia bunky, 20.5.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4437&page=6&back=archive 

ZŠ Brezová 2.4.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4381&page=8&back=archive 

ZŠ Bratislava, 24.3.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4367&page=8&back=archive 

Kýble,23.1.2019 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4308&page=10&back=archive 
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PROPAGÁCIA 

Našu prácu  propagujeme na našej FB stránke Viac úsmevov, v periodikách ZPiešťan,Piešťanský 
týždeň, TV Karpaty, PN-ky a na rôznych sociálnych sieťach. 

 

Záchrana zvierat  

Pravidelne každý rok  na jar zápasíme s prílevom nechcených a opustených mačiatok a 
šteniatok,ktoré pravdepodobne pochádzajú z okolitých obcí.Ľudia zvieratá bezhlavo množia 
a neuvedomujú si následky,tak sa ich zbavia pre nich najjednoduchejším spôsobom 
vyhodením,ak sa ich nepodarí rozdať,ešte slovo kastrácia im nehovorí nič,hlavne staršej 
generácii. 

 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 

Stále pokračujeme v spolupráci so  zahraničnou  organizáciou  v Nemecku a Rakúsku,ktorým 
vďačíme hlavne za krmivo pre zvieratká, deky,posteľné prádlo,veci na burzu a pod.Najväčšia  
pomoc pre nás je  nájdenie nových domovov hlavne pre staršie a handicapované zvieratká,ktoré 
u nás nemajú žiadnu šancu na umiestnenie. O dianí v útulku informujeme pravidelne verejnosť 
a priaznivcov  na našej webovej stránke v časti Správy z útulku a na FB stránke Viac úsmevov.  

 

ZÁVER 

Každoročne si opakovane želáme 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,ešte stále mnohí aj po uzákonení 
povinnosti zviera čipovať prichádzajú neidentifikovateľní.Vyvíjame veľké úsilie šírením osvety, 
že  je potrebné neustále znížovať stav nechcených a premnožených zvierat,nakoľko útulky nie 
sú schopné pomôcť vždy a všade.  

 

Vypracoval: Ľubomíra Baleková 

                 Piešťany, 15.1.2020 

 

 


