
Výročná správa za rok 2020 

V roku 2020 sme prijali do útulku 375 túlavých, opustených a nechcených zvierat,z toho psíkov 
264 a 111 mačičiek. 240 psíkov a 75 mačičiek odišlo do nového domova,51 psíkov bolo 
vrátených pôvodným majiteľom. Všetky prijaté zvieratá sú v útulku  čipované a dospelé jedince 
kastrované. 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  

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=tabulka&lang= 

HOSPODÁRENIE v roku 2020 

 

Výnosy:  Z darov a príspevkov fyzických osôb                           37,2 tis. € 

               Z podielu zaplatenej dane 2%                                        23.8 tis. € 
               Z poskytnutia služieb na základe zmlúv s obcami      18,8 tis. € 
                 / z toho mesto Piešťany 16,6 tis. €/ 
               Príspevky od iných organizácií                                      36,9 tis. € 
               Dotácie                                                                                0,5 tis. € 
               Príspevky zo  zbierok                                                        0,5 tis. €                                                                             
               Výnosy celkom:                                                               117,7 tis. € 

 
Náklady: Náklady na veterinárne ošetrenie, čipovanie 

                 sterilizácie, kastrácie, operácie                                  25,0 tis. € 
                Mzdové náklady                                                             45,7 tis. € 
                Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie         15,5 tis. € 

                Zákonné sociálne náklady                                              3,0 tis. € 
                Materiál, opravy a udržiavanie areálu                       16,1 tis. € 
                Odpisy dlhodobého majetku                                         0,5 tis. € 
                Ostatné náklady /energie, PHM, krmivo, 
                likv. odpadu, telefóny, poštovné .../                           10,8  tis. € 
Náklady celkom:                                                                          116,6 tis. € 
 
Výsledok hospodárenia r. 2020                                                     1,1 tis. €  
 

31.3.2021   Kováčová  

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=tabulka&lang


 

DOTÁCIE 

V roku 2020 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 500 € od mesta Piešťany  na kastračný 
projekt pouličných mačiek v neskoršom termíne.  

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Stav zamestnancov : 

5 pracovníci na trvalý pracovný pomer ,prijatý 1 pracovník na polovičný úväzok na zastúpenie 
dlhodobo práceneschopného nášho pracovníka  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.Pandemická situácia nám narobila starosti v 
rozpočte,bolo tiež pozastavené venčenie a návštevy útulku v čase lockdownu,ale veľmi nás teší, 
že obyvatelia mesta i okolitých obcí pomáhajú naďalej hlavne materiálne a formou patronátu.Z 
našich plánov na rok 2020 sa podarilo zrealizovať opravu niektorých kotercov v 
karanténe,vymeniť 20 starých búd v zlom stave za nové z finančnej podpory portálu ZaMenej 
a zahraničnej organizácie,výsadbu kvetov pred a v areáloch a vykastrovať 41 pouličných mačiek 
vďaka  vyzbieraným príspevkom na tento účel,pomoci rakúskych veterinárov a dotácii 
mesta.Záver roka bol pokojný,napriek nepriaznivej situácii ľudia nás zásobili v čase vianočných 
sviatkov krmivom a materiálne a sme vďační všetkým,ktorí na nás nezabudli v týchto zlých 
časoch. 
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Linky na činnosť v roku 2020 

Nové búdy a sudy 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4698&page=8&back=archi
ve 

 

Spoločnosť MARS-krmivo 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4751&page=7&back=archi
ve 

 

Nové búdy-ZAMenej 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4786&page=6&back=archi
ve 

Jesenná burza 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4901&page=3&back=archi
ve 

Oprava stropu 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4905&page=3&back=archi
ve 

Kastrácie-pomoc z Rakúska 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4911&page=3&back=archi
ve 

Nové búdy 

http://www.utulok-
piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4979&page=1&back=archi
ve 

http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4698&page=8&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4698&page=8&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4698&page=8&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4751&page=7&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4751&page=7&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4751&page=7&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4786&page=6&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4786&page=6&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4786&page=6&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4901&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4901&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4901&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4905&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4905&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4905&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4911&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4911&page=3&back=archive
http://www.utulok-piestany.sk/index.php?s=1&u=6&do=open&lang=&Id=4911&page=3&back=archive


PROPAGÁCIA 

Zviditeľnenie našej práce je cez propagáciu na našej FB stránke Viac úsmevov, webovej stránke 
www.utulok-piestany.sk –Správy z útulku,v periodikách Piešťanský týždeň,TV Piešťany,PN-ky,To 
najlepšie z Piešťan a na rôznych sociálnych sieťach.Infotabuľa v meste musela byť zrušená,bola 
premiestnená pred areál útulku,kde naďalej slúži pre informáciu obyvateľstva. 

Záchrana zvierat  

Každoročne znakom jari je prílev nechcených a opustených mačiatok a šteniatok,jedná sa o celé 
vrhy, nachádzame ich pred útulkom v krabiciach,zväčša pochádzajú z okolitých obcí.Mnohí ľudia 
ešte stále zvieratá nepremyslene množia a následne sa ich zbavia vyhodením,ak sa ich nepodarí 
rozdať,prichádzajú v zlom stave a ich úmrtnosť je vysoká,viaceré neprežijú kvôli zanedbanej 
alebo žiadnej starostlivosti pôvodných majiteľov,ich záchrana je náročná hlavne finančne 
a často neúspešná. 

 

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 opakuje sa to pravidelne, sledujeme nárast opustených 
a vyhodených zvieratiek,hlavne starších a od množiteľov v zlom zdravotnom stave ,ich liečba je 
finančne náročná,tú sme schopní kompenzovať jedine zbierkami na pomoc. Nový zákon,že 
zviera nie je vec nemá stále v realite uplatnenie,postihy sú často nevymáhateľné,hlavne pri 
zvieratách bez akéhokoľvek označenia, 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.Pandemická situácia je likvidačná pre všetkých, sťažuje a obmedzuje nám všetku našu 
činnosť, je málo finančných prostriedkov aj na udržanie zamestancov,je to dennodenný boj 
o prežitie,ktorý zvládame jedine s pomocou sponzorov a dobrých ľudí.  

 

Vypracoval: Ľubomíra Baleková 

                 Piešťany, 8.2.2020 

http://www.utulok-piestany.sk/

