
Dagmar Fecková zachraňuje vo 
svojom útulku u psej matere životy, 
často na úkor prežívania toho vlastného. 
Psíkov, mačiek, dokonca aj koní, ktoré 
„postavila“ na nohy, uzdravila, bdela 
pri nich a zabezpečila im lepší život, 
je neúrekom. Nemé tváre sa jej svojou 
vernosťou odvďačujú viac, ako ľudia 
a kompetentní naokolo. Keď sme pani 
Feckovú, prezývanú aj Psia mater, 
navštívili, mala okolo 35 psíkov a početnú 
mačkáreň. Veľmi nás prekvapilo, v akej 
symbióze funguje ten po dvore pobehujúci 
rôznorodý hlúčik.
 
Ako dlho už vediete útulok a organizáciu 
U psej matere?
	 Občianske	združenie	sme	založili	v	roku	
1999,	no	postupne	všetci	poodpadávali,	keď	
zistili,	že	mnoho	vecí	je	nepriechodných.	
Prenajali	sme	si	veľký	12	hektárový	
pozemok,	nedovolili	nám	na	ňom	nič	urobiť,	
postaviť,	keďže	bol	iba	prenajatý.	Bolo	
by	tam	treba	zaviesť	všetky	siete.	Ale	na	
výstavbu	a	spravovanie	sú	také	obrovské	
náklady,	že	z	vlastných	peňazí	by	som	to	
samozrejme	nezvládla.	Stále	ho	máme	
prenajatý	a	čakáme,	že	príde	niekto	solventný	
s	cítením	pre	zvieratká,	kto	mi	pomôže.

Aké činnosti v súčasnosti vykonáva váš 
útulok? Aký je postup odchytávania 
nájdených zvieratiek?
	 Tým,	že	sme	OZ	a	nie	útulok,	platia	pre	
nás	iné	podmienky	a	pravidlá.	Napriek	tomu	
sme	kontrolovaní	Regionálnou	veterinárnou	
a	potravinovou	správou.	Staráme	sa	
o	zatúlané	zvieratká,	stáva	sa,	že	nám	donesú	
aj	mladé	z	vlastných	chovov,	ak	si	ich	nemôžu	
nechať.	Čo	sa	týka	odchytov,	ľudia	mi	volajú,	
že	tam	a	tam	je	napríklad	psík	a	ja	sa	ho	
snažím	odchytiť.

Odchytávate ich sama?
	 V	podstate	sama.	Cez	týždeň	mi	chodí	
pomáhať	priateľka,	vtedy	sa	to	dá	ľahšie	
zvládnuť.	Robím	to	tak,	že	buď	ich	nalákam	
na	jedlo	alebo	vábim	na	fenku	či	psíka.	
No	napríklad	naposledy	sme	v	Šenkviciach	
odchytávali	veľmi	veľkého	psa,	tak	som	si	
musela	od	veterinára	odkúpiť	sedatívum	
a	museli	sme	ho	prispať.

Nie je to nebezpečné? Pre psa, i pre vás?
	 Nie,	nie	je.	Psíka	utlmíme,	neuspíme.	
Nevládze	po	nej	utekať.	Ak	mi	pomôžu	
ľudia,	ak	sme	dvaja-traja,	podarí	sa	ho	

odchytiť.	Niekedy	sa	stane,	že	pes	pohryzie,	
lebo	je	vydesený,	nevie,	čo	sa	ide	diať.	Keď	
je	pes	dlhodobo	vonku	a	ľudia	mu	ubližujú,	
potom	už	neverí	nikomu.

Pomáhajú vám dobrovoľníci?
	 Minimálne,	a	tých	by	som	potrebovala	
najviac.	Občas	chodia	deti	a	pomáhajú	
s	venčením.	Občas	mi	prídu	pomôcť	priatelia.

 Je jasné, že hlavnú činnosť organizácie, 
teda starostlivosť o psíkov a mačky 
v útulku, sama ledva zvládate, ale robíte 
napríklad osvetu na školách? Informujete 
o svojej činnosti?
	 Robila	som.	Zapájali	sme	sa	do	akcií	ako	
napríklad	Za	čistejší	Pezinok.	Robila	som	
prednášky	a	ukážky	so	psíkmi	na	školách,	
chodila	som	do	mestskej	knižnice,	pracovala	
som	s	postihnutými	deťmi.	Do	škôl	nás	
pustili	najmä	v	popoludňajších	hodinách	
a	pracovali	sme	s	družinárskymi	deťmi.
 
Máte na to čas aj teraz?
	 Nie,	lebo	mám	veľa	psíkov.	Popritom	
musím	varovať	aj	vnúčatá	a	naozaj	sa	to	nedá	
pri	takom	množstve	zvierat	všetko	skĺbiť.

Máte k dispozícii betónový dvor 
a niekoľko miestností, psíci sú od ulice 
oddelení múrmi a veľkou bránou, ale 
predsalen, ste vedľa kostola, obchodov, 
v blízkosti rušného centra mesta...
	 Samozrejme,	som	tu	príliš	na	očiach.	
Susedom	a	okoliu	to	ani	nevadí,	ale	keď	
decká	idú	venčiť	psíky,	tak	ľudia	majú	
pripomienky.	Nevidím	však	nič	zlé	na	tom,	
keď	12-ročnému	dieťaťu	dám	nejakého	
menšieho	na	venčenie.

Prekážate niekomu?
	 Máme	problémy	s	niektorými	tzv.	
ochranármi.	Internetové	občianske	združenie	
Psia	duša	proti	nám	spustilo	štvavú	
kampaň.	Vraj	predávame	psov	na	pokusy	
a	podobne.	Chodia	sem	dokonca	sliediť	ako	
paparazzovia.	Povedali	mi,	že	ma	zničia.	
Tŕňom	v	oku	im	je	najmä	naša	pobočka	
v	Korni.	Hovoria,	že	tam	jedia	a	týrajú	psov,	
čo	je	absolútny	nonsens.
	 Keď	nám	zdravotná	a	iná	starostlivosť	
o	každého	psíka	vyjde	v	priemere	1000	eur,	
načo	by	som	ich	predávala	na	pokusy?	Alebo	
na	kožu,	často	zdevastovanú	týraním?	Ďalej	
už	20	rokov	platí	zákon,	že	na	pokusy	musia	

byť	špeciálne	chovy,	pretože	pokusy	by	
potom	nepreukazovali	jednoznačné	výsledky.	
Musia	mať	jeden	chov,	jeden	rad	psíkov	
z	jedného	vrhu.

Prišli ste k nejakému vážnejšiemu 
zraneniu počas kontaktu so zvieratkami 
v útulku?
	 Samozrejme,	napríklad	rozhryzené	šľachy	
na	rukách.	Ale	nebála	som	sa	toho.	Keď	ma	
pes	pohryzie,	je	to	moja	chyba,	niečo	som	
urobila	zle	a	nabudúce	to	nespravím.	Pes,	
akonáhle	sa	cíti	ohrozený,	zaútočí.

Viem o vás, že láska k zvieratám vás 
sprevádza celým životom. Kedy ste si 
uvedomili, že bez nich nemôžete žiť?
	 Chovať	zvieratá	som	začala	aj	preto,	
že	môj	mladší	syn	v	detstve	bol	na	tom	
psychicky	dosť	zle	a	psychologička	nám	
poradila	psíka,	to	bol	náš	prvý.	A	potom	to	už	
išlo.	Aj	keď	ja	som	vlastne	od	detstva	nosila	
domov	psov	z	ulice,	liečili	sme	ich	a	hľadali	
im	domov.	

Dokážu vás osudy zvierat z ulice aj po 
takej dlhej dobe dojať alebo sa cítite ako 
lekárka psích duší z dlhoročnou praxou?
	 Dojmú	ma	zakaždým.	Naozaj.	Vidíte,	
aká	som	z	toho,	všetko	ma	rozplače.	Beriem	
preto	aj	lieky.	Keby	ste	videli,	aké	strašné	
veci	dokáže	človek	–	Pán	tvorstva,	to	zviera	
nedokáže.	

Keby ste získali dotáciu alebo investíciu, čo 
prvé by ste útulku zaobstarali?
	 Predovšetkým	by	som	ho	presťahovala	
odtiaľto.	Je	tu	jeden	krásny	90-árový	
pozemok.	Vystavala	by	som	tam	všetko,	
čo	je	potreba.	Murované	zateplené	koterce,	
priestor,	kde	by	mohli	psy	behať,	bola	by	tam	
poriadne	odčlenená	karanténa,	mačkáreň	
a	venčisko.	

Koľko do mesiaca umiestnite zvierat?
	 Nedávno	som	mala	taký	šťastný	týždeň,	že	
až	12.	Mesačne	tak	20,	keď	sa	darí.	Z	Korne,	
kde	máme	väčšie	priestory	ich	berú	viac.	
Často	aj	Nemci.	Sem	do	Pezinka	chodia	ľudia	
z	okolitých	obcí.	Niekedy	z	Rakúska.	

Aký je rozdiel v starostlivosti 
o „adoptované“ zvieratko?
	 Ak	nie	je	psychicky	narušené,	tak	žiadny.	
Akurát	pes	je	vernejší	a	vyžaduje	si	viac	
citovej	pozornosti,	hladkania,	maznania	
sa,	pretože	je	to	veľmi	komunikatívny	tvor.	
Odpustí	vám.	Mačka	nie,	tá	je	osobnosť.	
Keď	mačke	raz	ublížite,	tak	na	vás	zanevrie.	

Ľudia,	čo	sa	nevyznajú,	hovoria,	že	je	to	
namyslené,	sebecké	zviera.	Ale	je	len	hrdé	
a	silné.	Prijme	od	vás	potravu,	ale	ďalej	si	
vás	nepustí,	ak	ste	spravili	chybu.	Pre	psov	je	
často	tento	útulok	prvé	dobré,	čo	zažijú.	Preto	
sa	mi	stáva,	že	keď	ich	umiestnim	blízko,	
vracajú	sa	naspäť.	Cítia	u	mňa	istotu.

Preklenú psíky tieto následky z minulosti 
v novej rodine?
	 Niekedy	nepreklenú.	Voči	cudzím	ľuďom	
zostanú	veľmi	obozretní,	skúmaví,	utiahnutí.	
O	to	intenzívnejší	vzťah	si	ale	vytvoria	
s	novými	pánmi,	na	ktorých	nedajú	dopustiť.

Organizujete verejné zbierky? Uplatňujete 
si nárok na 2 % z daní?
	 Uplatňujem.	Zbierky	mi	robili	dve	
dievčatá,	ale	Pezinčania	sú	už	na	to	pomaly	
alergickí.	Vraj	–	minule	sme	vám	dali	a	nič	
nerobíte.	Podľa	mňa	nie	je	až	také	ťažké	
si	uvedomiť,	že	pár	eur	od	niekoľkých	
prosto	nestačí.	Keď	prenajmem	stánok	na	
Cibuláku	(miestny	divadelný	festival	spojený	
s	jarmokom,	pozn.	red.),	často	v	ňom	nemá	
kto	stáť.	

Verím, že všetky zvieracie osudy, ktoré ste 
spoznali, boli silné...
	 Skutočne	ich	bolo	veľa.	Raz	nám	volali,	že	
vidia	psíka,	ktorý	prešľapuje	z	nohy	na	nohu	
a	ťahá	za	sebou	obrovskú	reťaz.	Táto	fenka	
border	kolie	sa	ledva	ťahala,	skučala,	a	reťaz	
mala	vrastenú	tak,	že	ju	skoro	nebolo	vidieť.	
Od	šteniatka	ju	tam	mala	na	jednej	veľkosti.	
	 Veľmi	silné	bolo,	keď	sme	našli	
preťaženého	koníka.	Videli	ste	niekedy	zviera	
plakať?	Ja	áno,	vtedy.	Padala	mu	hlava,	až	
po	troch	týždňoch	zobral	prvýkrát	z	ruky	
jabĺčko.	Striedali	sme	sa	pri	ňom	vo	dne	
v	noci.	Vyrobili	sme	mu	opraty	a	postupne	
začali	zaťažovať	nohy,	až	kým	sa	postavil.	
 
Tiež	sa	stáva,	že	zranený	pes	leží	tri-štyri	
dni	vedľa	cesty,	nikto	si	ho	nevšimne	a	on	
tam	bojuje	o	život.	Sú	prípady,	keď	sa	
ľudia	doslova	odbavujú	na	utrpení.	Fenka	
bola	drôtom	priviazaná	k	stromu,	nech	sa	
pozerá	na	šteňatá	nahádzané	v	jame	ako	tam	
umierajú.	
	 Tieto	prípady	sa	občas	medializujú,	ale	
nedoriešia.	Zákony	sú	vágne	a	povedomie	
ľudí	slabé.

Robím	všetko	preto,	aby	sa	to	zmenilo.

“Pes zaútočí, 
ak sa cíti ohrozený.” 

“Ľudia sa na utrpení
často zabávajú.”
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