Chronológia činnosti košických šarhov,
ktorú sme zaznamenali za uplynulé roky

Január 2005, obec Veľká Ida
Veterinárna pohotovostná služba – Košice (v skratke VPS), na čele s MVDr.
Milanom Belákom zabezpečila odchyt a okamžité utratenie 42 zvierat. VPS sa od
celej udalosti dištancovala, pričom MVDr. Martin Král (vtedajší majiteľ
a prevádzkovateľ asanačnej služby, ktorá oficiálne vykonávala odchyt psov na území
mesta Košice) jasne uviedol, že doktor Belák a ani Szilárd Tóth už pre túto asanačnú
službu nepracujú. V tomto období prišli o svojich psov krutým a bezohľadným
spôsobom dve majiteľky psov. Ich podnety boli „posúdené“, s výsledným statusom:
neopodstatnená sťažnosť. Podľa slov vtedajších zamestnancov Ministerstva
pôdohospodárstva, mali byť všetky zvieratá po odchytení umiestnené v karanténe.
Zostalo však len pri slovách, bez väčšieho a ráznejšieho úsilia o zastavenie
nelegálnej činnosti Beláka a Tótha. Tu sa pravdepodobne stala zásadná chyba, na
ktorú doplácajú spoločenské zvieratá na Slovensku dodnes.
August 2009, Košice
Inšpektorka Slobody zvierat Mária Sliacka podala trestné oznámenie na
asanačnú službu, z dôvodu neplatnosti koncesnej listiny jej zriaďovateľa MVDr.
Beláka, ktorý aj napriek tejto skutočnosti spolu so Szilárdom Tóthom, vykonáva
odchyt túlavých zvierat. V auguste 2010 bolo políciou vydané uznesenie, že nejde
o prečin, ale o skutok, ktorý je priestupkom a mal by byť prejedaný v správnom
konaní Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, Spišská Nová Ves.
Január 2010, Bratislava - útulok Slobody zvierat v Bratislave
V tomto roku sme prijali 10-tich psov z obce Krompachy, ktoré boli nájdené
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (v skr. RVPS) Spišská Nová Ves
v „nevyhovujúcich“ priestoroch. Tieto psy pochádzali z odchytu v obci Veľká Ida. Na
jeseň 2010 šarhovia ponúkli svoje služby obciam nitrianskeho okresu, prevzali si
peniaze a odchyt nevykonali. Aj napriek upozorneniu zo strany Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy, o vykonávaní nezákonnej činnosti, zostal postoj
starostov väčšiny obcí ignorantský a služby šarhov si zjednávajú naďalej.
Február 2011, Košice
Televízia JOJ uverejnila reportáž o premrznutom šteniatku, ktoré sedelo
v klietke na telách mŕtvych psov v dodávke. Opäť sa v plnej miere prejavila
nevedomosť kompetentných orgánov, ako postupovať. O ďalšom osude živého
šteňaťa sa nám do dnešného dňa nepodarilo získať informácie. Už sa stalo
„zlozvykom“, že polícia takmer každý podnet vyhodnotí ako priestupok
a kompetencie sa automaticky presunú Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe. Vinník teda zostáva dlhé roky nepotrestaný a zvieratá miznú naďalej.
Január 2012, Sloboda zvierat v Bratislave

Podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, sme rozposlali
všetkým obciam na Slovensku dotazník. Prostredníctvom tohto dotazníka sme
zozbierali informácie o činnosti košických šarhov za roky 2010 a 2011. Asanačná
služba košických šarhov MVDr. Milana Beláka a Szilárda Tótha pracovala v 29
obciach, kde odchytili viac ako 402 psov, nelegálne teda zarobili sumu približne
20 000 Eur.
November 2011, Sloboda zvierat v Bratislave
Na Základe zozbieraných údajov sme 10.11.2011 podali oznámenie na
Generálnu prokuratúru SR o porušení zákonov a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov SR:
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
právnych predpisov
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych
predpisov
vyhlášky
Ministerstva
pôdohospodárstva
SR
č.
123/2008 Z.z.
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na
karanténne stanice a útulky pre zvieratá
vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2008 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách
zákona č.595/2003 Z.z,. o dani z prímov
zákona č.511/1995 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov
Zároveň bola pravdepodobne naplnená skutková podstata trestných činov podľa
zákona č. 300/2005:
§ 375 a- Zanedbanie starostlivosti o zvieratá
§ 378 ods. 1-Týranie zvieraťa
§ 212 ods. 1- Krádež
§ 276 ods. 1- Skrátenie dane a poistného
December 2011, Košice
Dňa 29.12.2011 bolo na OO PZ Košice - Sever začaté trestné stíhanie vo
veci zanedbania starostlivosti o zvieratá a ďalšia časť nášho podania bola zaslaná na
Daňový úrad – Košice.
Január/ február 2012
V týchto mesiacoch sme boli opäť kontaktovaní majiteľmi dnes už nezvestných
psov, ktorí zúfalo po zákroku asanačnej služby hľadajú svojich domácich miláčikov.
Na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sme dotknuté
obce požiadali o sprístupnenie informácie o odchyte. Všetky oslovené obce využili
asanačnú službu z Košíc vedenú Szilárdom Tóthom, ide o tieto konkrétne obce:
Kosihovce
Vrbov
Liptovské Sliače
Medzev
Šuňava

Jelšava
Ďalšie získané dôkazy boli zaslané na OO PZ Košice, ako doplňujúce
informácie k začatému trestnému oznámeniu. Aj napriek snahe Slobody zvierat
poskytnúť dôkazy o porušovaní zákonov a predpisov SR, šarhovia beztrestne a bez
najmenšieho zaváhania ponúkajú nelegálne šarhovské služby. Najviac zarážajúci je
však fakt, že si zástupcovia obcí tieto služby objednávajú aj napriek tomu, že ide
o protizákonné konanie.
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