
Venujte nám 2% zo zaplatenej dane za rok 2012 a 

Vrátime vám oveľa viac! 
 

 
Vážená pani, vážený pán, 

dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o venovanie 2%-nej asignácie 
dane za rok 2012. 
 
Prečo venovať 2%-nú asignáciu dane SWS? 
 
SWS (Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou) je občianske 
združenie, ktoré sa už viac ako 12 rokov venuje výskumu veľkých šeliem (medveď 
hnedý, vlk dravý a rys ostrovid) na Slovensku, osvete verejnosti v tejto oblasti a 
praktickej pomoci miestnym obyvateľom, ktorí majú škody zapríčinené veľkými 
šelmami. 

Účinnými opatreniami na redukovanie konfliktov sa snažíme dosiahnuť hlbšie 
chápanie a tolerovanie týchto prirodzených predátorov na Slovensku. Pre miestne 
komunity poskytujeme odborné poznatky, ako aj spoluprácu pri inštalácii 
a financovaní preventívnych opatrení, ako sú strážne pastierske psy, elektrické 
oplôtky a medveďom nedostupné kontajnery. Náš výskum vytvára podklad pre 
zodpovedné orgány a ich manažment šeliem, ako aj dopĺňa informácie pre 
vzdelávacie a osvetové kampane, ktorých sa aktívne zúčastňujeme. 

Od roku nášho vzniku v 1998 je súčasťou našej práce zahrnutie miestnych 
obyvateľov. Pracujeme s dobrovoľníkmi a poskytujeme praktickú a finančnú pomoc 
pre tých, ktorí sú najviac poškodení prítomnosťou šeliem. Vedieme tiež jeden z 
najdlhodobejších ekoturistických programov na Slovensku, z ktorého profituje ako 
miestne obyvateľstvo, tak aj voľnožijúce zvieratá. 

Sme aktívnym členom Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN) a 
Medzinárodnej asociácie pre výskum a manažment medveďov (IBA). Viac informácií 
nájdete na našej domovskej stránke www.slovakwildlife.org aj na www.medvede.sk. 
 
Povedomie verejnosti, vzdelávanie a informácie: 

• webová stránka 
• putovná výstava fotografií s náučným textom o medveďoch 
• odborné prezentácie, besedy, náučné exkurzie pre školy aj verejnosť 
• súbory metodicko-didaktických materiálov pre učiteľov a ich žiakov: 
  „Po stopách medveďov“ a „Po stopách vlkov“  
• slovenská verzia náučného filmu „Ako byť v bezpečí na území s výskytom 

medveďov“  
• letné tábory „Medvede a príroda“ a ďalšie aktivity pre deti a mládež  
• literárno-výtvarné súťaže pre deti a mládež  
• informačné materiály  
 

Prevencia a obmedzovanie škôd: 

• spôsoby ochrany hospodárskych zvierat pomocou pastierskych strážnych 
psov  



• návrh a inštalácia medveďom nedostupných kontajnerov 
• inštalácia elektrických ohradníkov na ochranu včelích úľov, salašov a pod. 
• dovoz a distribúcia „bear spreja“ na ochranu pred útokom medveďa 
• fond „Biely pes“ z dobrovoľných príspevkov finančne podporuje preventívne 

opatrenia 
 
Výskum a monitoring:  

• prieskum verejnej mienky  
• štúdium ekológie medveďa  
• monitorovanie a vyčíslenie konfliktov medzi medveďom a človekom  
• monitoring výskytu a pohybu vlka a rysa na Liptove 
• vypracovanie stratégie zredukovania konfliktov 

 
V rámci projektu BEARS sme vytvorili prvú a jedinú stránku na Slovensku, ktorá sa 
venuje medveďom komplexne. Poskytuje pestrý zdroj informácií, zaujímavé články, 
aktuálne správy a pozorovania, a pre milovníkov fotografií galériu medveďov zo 
Slovenska aj iných kútov sveta. Naučíte sa, ako ochrániť seba aj medvede - budete 
vedieť ako sa správať, keď sú nablízku. 
 
SWS bola zaregistrovaná ako prijímateľ asignácie dane na Notárskom úrade 
v Liptovskom Hrádku, dňa 14.12.2012, a to notárkou JUDr. Soňou Šuvadovou pod 
spisovou značkou NCRpo 11036/2012. 
 
Údaje o organizácií k venovaniu 2%-nej asignácie:  

IČO: 37972979 
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno: Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou 
Sídlo – ulica: Belanská štvrť 
Číslo: 574/6 
PSČ: 033 01 
Obec: Liptovský Hrádok 
 
Právnické a fyzické osoby deklarujú venovanie 2%-nej asignácie dane 
prostredníctvom prehlásenia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci vypĺňajú 
„potvrdenie“ a „vyhlásenie“ (na požiadanie na elektronickej adrese 
info@slovakwildlife.org Vám ich zašleme). 
 
Uvedomte si prosím, že 2%-ná asignácia nepredstavuje pre Vás žiadne zvýšené 
finančné náklady, nakoľko ide o finančné prostriedky, ktoré buď venujete 
mimovládnej organizácií alebo „prepadnú“ v prospech štátneho rozpočtu. 
 
Vopred Vám ďakujeme za podporu. 

 

 
 

Robin Rigg, BA MSc., predseda a zoológ SWS 


