
Stanica pre odchyt  
túlavých zvierat  
a mestský útulok

Otvaracie hodiny pre verejnosť, možnosť venčenia psíkov:
pondelok, utorok sanitárny deň 
streda - piatok: 15.00 hod. – 17.00 hod. 
sobota - nedeľa: 10.00 hod. – 12.00 hod.

Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 
1.7.1995 mestom Spišská Nová Ves.
Hlavnou úlohou stanice je vykonávanie odchytu túlavých 
zvierat v katastrálnom území mesta, ak nie je možné toto 
zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou 
zodpovednou osobou.

SPOTZ má 2 časti: 
Karanténna stanica / Útulok pre zvieratá

Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu 
odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným sta-
vom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných 
vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na 
vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera 
alebo na človeka.

Útulok pre zvieratá slúži na držbu odchytených túlavých 
zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení 
vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka, 
vykonaných v karanténnej stanici zvierat, na ktoré sa vzťahujú 
opatrenia uložené podľa osobitného predpisu.

Odchyt túlavých zvierat, ich umiestnenie 
do karanténnej stanice a následne umiestnenie 
jedincov do útulku je len jedna z činností, ktorou 
sa táto mestská štruktúra zaoberá.

0905 349 152
utulok@mestosnv.sk
www.facebook.com/snvutulok/



 „Veľkosť národa 
a jeho morálny pokrok 

sa dá merať tým,
 ako zaobchádza 
so zvieratami.”
Mahatma Gandhi

V súčasnej dobe, okrem iného, pracujeme na monitorovaní 
okolitých častí mesta s problematikou túlavých psov.

Jedná sa o jedincov, ktorí existujú, sú súčasťou našej 
spoločnosti, ale reálne nikde nefigurujú...

Zisťujeme:

a	 odkiaľ prišli, aký je ich pôvod
a	 prečo sú tu medzi nami, resp. aký je dôvod vzniku 

tejto situácie
a	 prečo sa pohybujú práve v daných teritóriách
a	 aký je spôsob ich obživy
a	 kde sú miesta ich obživy
a	 aká je štruktúra ich sociálnej skupiny
a	 ako a kde sa pohybujú, aké stratégie používajú pri 

zaobstarávaní potravy, kde odpočívajú
a	 aký je ich rozmnožovací cyklus a zabezpečovanie 

teritória
a	 aký je zdravotný stav daných jedincov, či hrozia riziká 

prenosných chorôb – zoonózy
a	 systematické podchytenie danej situácie
a	 funkčné riešenie problému v súlade 

- s platnou legislatívou 
- s etologickými potrebami daných jedincov 
- s etickými a morálnymi zásadami

Kríženci náhod


