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Šarha z Košíc dostal zákaz činnosti a pokutu 10 tisíc, prípad ďalej posúdi 
okresná prokuratúra. 

21.9. 2012 sa v Košiciach uskutočnila tlačová beseda o stave vyšetrovania košickej šarhovskej 
služby (vedená pod obchodným menom Szilárd Tóth asanačná služba), ktorá minimálne v období 
2005 – 2012 vykonávala s falošnou licenciou odchyty, prevozy a ilegálnu likvidáciu zabehnutých 
zvierat v desiatkach slovenských obcí. Na TB sa okrem mimovládnej organizácie Sloboda zvierat 
zúčastnili zástupcovia polície a riaditeľ RVPS Košice – mesto, MVDr. Vladimír Šalitroš.

V novembri 2011 podala Sloboda zvierat na základe informácií získaných z dotazníka zaslaného 
obciam, podnet na prešetrenie menovanej asanačnej služby. Polícia a príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) začali voči menovanej asanačnej službe konať. 

Počas jedného roka sa podarilo zozbierať jednoznačné dôkazy, na základe ktorých bol  Szilárd 
Tóth z nelegálneho odchytu zvierat v rámci SR usvedčený. Podľa nich len za obdobie v r. 
2010/2011 odchytila šarhovská služba 402 psov v 29 obciach a ilegálne tak zarobila 20 000 Eur. 
(viac viď príloha Chronológia činnosti košických šarhov).  

Na základe zistení niekoľkých porušení (falšovanie listín, neohlásenie činnosti... , viac v prílohe 
Rozhodnutie) vydalo RVPS Košice – mesto, ROZHODNUTIE, ktoré ukladá Szilárdovi Tóthovi 
pokutu vo výške 10 000 € a zákaz vykonávať činnosť súvisiacu s odchytom a prepravou 
zvierat, a to bezodkladne. 

Polícia uskutočnila v dotknutých obciach desiatky výsluchov majiteľov nezvestných psov a tiež 
zástupcov obcí a zber dôkazového materiálu. V súčasnosti je už aj policajné vyšetrovanie 
uzatvorené a celý spis bol odovzdaný na Okresnú prokuratúru, ktorá po oboznámení sa s celým 
prípadom určí ďalší postup. 

Výsledok šetrenia a vydaného rozhodnutia, potvrdili zistenia Slobody zvierat, že šarha Silárd Tóth 
svoju činnosť vykonával v rozpore z platnými predpismi a zákonmi SR.  Inšpektorka Slobody 
zvierat, Romana Březinová, hovorí: „Sme veľmi radi, že sa potvrdili naše zistenia, že prípad sa 
podarilo doviesť až sem, a najmä, že činnosť ilegálneho šarhu bude konečne zastavená. Ide o prvý 
prípad na Slovensku, kedy bol šarha vykonávajúci ilegálnu činnosť potrestaný zákazom činnosti 
a vysokou pokutou. Život stovkám zvierat, ktoré kruto, neodborne a protizákonne usmrtil, to už 
nevráti,  ide však o precedens a signál, že naša spoločnosť je proti takémuto konaniu už 
pripravená zakročiť a potrestať ho. Veríme, že predložené dôkazy budú dostatočné na jeho 
spravodlivé potrestanie a neostane len pri finačnej pokute.“

Prílohy 2:  Rozhodnutie RVPS, Chronológia činnosti šarhov 

Kontakt: Romana Březinová , inšpektorka SZ, 0903 454 179 
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