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Svätoplukova 50
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Bratislava 7.10.2013

Vec:
Žiadosť o kompletnú a dôslednú kontrolu všetkých zvierat, kontrolu
chovných zariadení, kontrolu evidencie všetkých zvierat, kontrolu
evidencie úhynov, eutanázii, a usmrtení hospodárskych zvierat pre
vlastnú spotrebu alebo prevezenie na usmrtenie hospodárskych zvierat
na bitúnok. Žiadosť o kontrolu povinnej vakcinácie a nezameniteľného
označenia psov transpondérom, vedenie veterinárnych záznamov,
welfare všetkých zvierat. Žiadosť o kontrolu vedenej evidencie likvidácie
uhynutých alebo eutanázovaných zvierat. Žiadosť o kontrolu
dodržiavania podmienok pri dovoze zvierat z iných chovov, obzvlášť
z Rakúska. Žiadosť o kontrolu zabezpečenia dostatočného počtu odborne
alebo riadne zaškolených pracovníkov, ktorí sú poverení starostlivosťou
o zvieratá.

V sobotu dňa 5.10.2013 som bola telefonicky upozornená na kobylu
v zlom zdravotnom a aj výživovom stave u chovateľa Milana Dunara
z obce Veľké Leváre. Následne mi boli elektronickou poštou poslané
fotografie tejto kobyly(sú súčasťou žiadosti). Rovnako som bola
elektronickou poštou oboznámená s praktikami pána Dunara , týkajúcich
sa starostlivosti o zvieratá. Prikladám tak, ako mi boli doručené:
- Tato kobyla tam je len priblizne od svtrtku, nakolko v sobotu povedali, ze ho Dunar
doviezol pred dvoma dnami. Kobyla nedokaze na nohu stupit, nemoze ju vobec
zatazovat Stoji uz 4 den na tom istom mieste a nedostal veterinarne osetrenie, t.j. je
vydany napospas osudu. Uz viackrat lezal a nedokazal sam vstat, ludia ho na luke
videli. Kobyla nema pristup k vode, nakolko nie je schopna chodit a nema sa kto o nu
starat. Co je v konecnom dosledku zbytocne, nakolko by mala byt okamzite
oslobodena od svojho trapenia a mala by byt utratena Vraj je starsia a urcite sa jedna o
anglicku plnokrvnu kobylu z rakuskeho chovu, t.j. asi chovna kobyla cislo mikrocipu
AUT 040098100372058
- V spolocnom stade (sukromne kone plus hrstka Dunarovych koni) sa nachadza este
jedna kobyla so zanedbanou flegmonou, ktora trpi hlavne v lete nakolko pred 5 rokmi,
ked trpela kobyla na akutny absces kopyta, nebola osetrena vobec ani veterinarom a

ani kovacom a stala s nainfikovanou zapalenou nohou v hnoji. Absces kopyta je
pptrebne otvorit odborne zo spodu a ak sa nevycisti takymto sposobom tym, ze sa
kopyto obviaze a hnis z kopyta vyteka, mozno niekedy aplikovat antibiotika, ktore
mozu pomoct.
- Bol tam aj par rokov plemenny zrebec, ktory uhynul na zaklade zanedbania, fakt
dlho vydrzal na to, ze bol zavrety v boxe a nejaki Dunarovi nekvalifikovani ozrati
zamestnanci, vacsinou socialne pripady, ho obcas napojili a hodili mu seno alebo
kybel vody ale vacsinou dospavali opicu alebo boli zadeleni na nejake ine prace...
Za roky, ktore tam ludia chia videli nespocetn mnzstvo pripadov utyrania zvierat
pomaly, nalko casto, ked by uz boli zdochli, tak im predsa niekto nieco hodil a tak sa
im predlzilo trapenie.
- Pred rokmi sa zabudlo na kone zavrete v zadnej stajni pri 35 stupnovych horucavach
a ked ich po vikende objavili jedna kobylka to neprezila, umrela od smadu a od tepla.
- Na jesen sa utopila malada kobyla v Rudave, nakolko ludia, ktori to Dunarovi
nahlasili jej drzali hlavu nad vodou, ale on nebol schopni privolat pomoc, alebo poslat
traktor, na to aby nestastne zakliesnenu kobylu vytiahli.
- Ked mu doviezli zdochlinu kona, dal ho rozsvtrtit a hodil ho do velkej mlaky, ktora
bola miestami aj pol metra hlboka a tiahla sa zo svinskeho vybehu cez hnojisko po
celej zadnej casti dvora a tam sa kon rozkladal a vietnamske svine ho obhryzali, bolo
to v lete cca 30 stupnove teploty.
- Raz mu skonala zrebna kobyla a tiez ju len vytiahol zo stajne a nehal ju mesiac v
zadu na dvore lezat a svine ju obhryzali
- Vlciak, ktory bol zavrety v koterci umrel od hladu a od smadu a lezal tam zmrznuty
este minimalne dva tyzdne, kym ho niekto odpratal
–Kobyla Lilien - chovna kobyla anglickeho plnokrvnika mala zavazne problemy s
nohami, tak ze nevladala vobec chodit, mala postihnute vsetky styri nohy, silne
opuchy tesne nad kopytami, napriek tomu ju nedal osetrit veterinarom, pripustil ju a
nehal ju chuda este 2 roky trapit, kym ju zarezal. Nemohla vobec nasledovat stado,
robila 10 cm kroky!
-Zrieba, ktore si zlomilo nohu a vratilo sa z pastvy s otvorenou zlomeninou, nenehal
osetrit veterinarom,nemenovana nekvalifikovana osoba mu urobila sadru. Zrieba sa
trapilo asi dva tyzdne, noha sa mu v sadre otocila tak, ze kopyto mu smerovalo
dozadu. Nechcel mu pichat antibiotika, aby ho pripane mohol zarezat na maso. Ked
sme na neho tlacili viaceri, konecne tak urobil. Zamestnanci, ktori boli pritomni,
popisali nohu zriebata, ze smrdela od rozkladu ze v tom teple hnila pod sadrou zaziva
a bola rozozrata od lariev much. Masom sa zavdacil nejakemu nic netusiacemu
- Raz na vianoce si urobil klobasy z uplne zdraveho zriebata anglickeho plnoklrvnika
po zrebcovi Noble Patriarch, pozna kazdy znalec plnokrvnych koni na Slovensku a
chovnej kobyly Foney alebo jej dcery Foney Star.
- Kolkokrat nehal zdute kravy lezat a trpiet aj tri dni a ani ich nezarezal, proste
zdochli.
- Psov zasadne zavre do kotercov, kde su odkazani na to, ci sa niekomu z ozranov
potulujucich sa po ranci uraci dat vodu alebo hodit zvanec. V case, ked sa nezabija,
psi hladuju a poniektori zdochnu.
- V sucasnosti ma zavretych niekolko Cuvacovitych psov v klietkach, poslem Vam
mapu, kde sa klietky vsade nachadzaju a tam pomali vegetuju, obcas dostanu nieco
koterce sa malokedy cistia. Nepusta ich vobec von, ma ich ako zive alarmy, aby
stekali, keby sa priblizil nejaky cigan s umyslom ukradnut mu dobytok.
Ma zavrete aj 3 alebo 4 pribl rocne psy po fene, ktoru ste odnali, jedna rocna fenka
uhynula od smadu v jednej zo vzdialenych klietok. Prikazal ju spalit v kontajneri.

Veterina by mala presne zaevidovat psov a sledovat kolko ich za aky kratky cas
zdochne. Opat je na pastve priviazana pripustena fena aziatka, bez budy bez vsetkeho,
vychudnuta.
- Psov ma na starosti opyta Mariska, prostitutka z dediny, uplna asocialka, ktora
poskytovala oralne sluzby naproti krcme u vrtalika, ktora sa nachadza po cete k
Dunarovi. Tato asocialka ma aj na svedomi zdochnutu fenku, co uhynula ako rocna
tento rok od smadu. Ona je aj ciastocne asi mentalne retardovana, takze vobec nie je v
stave starat sa o seba, ci zodpovedne o zvierata. Dunar permanentne neplati ludi, ktori
potom sedia v krcme a prepiju radsej posledne peniaze a zvierata zostanu
nezaopatrene.

Napriek tomu, že tieto skutočnosti sa už ťažko dajú spätne preveriť a sú
viac menej len sprostredkované, som presvedčená, že odzrkadľujú
skutočný stav starostlivosti o zvieratá chované pánom Milanom
Dunarom. Táto farma pána Dunara, bola už niekoľko krát kontrolovaná
aj vašimi inšpektormi a podla mojich informácií, podania boli
opodstatnené a pán Dunar bol riešený v priestupkovom konaní a boli mu
uložené pokuty.
Nakoľko sa jedná o chovateľa, ktorý sústavne a vedome porušuje
platne právne predpisy týkajúce sa ochrany a starostlivosti o zvieratá,
nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi neurčenými na ľudskú
spotrebu, ktorý porušuje zákon o veterinárnej starostlivosti pri
premiestňovaní zvierat a pri identifikácii zvierat, žiadam o vykonanie
kontroly v zmysle §14, ods.(1) pism.b),c) odst.(2) pism. b)odst.(4) zákona
39/2007 Z.z. §22, odst.(1) pism. a)b)c)d)e)f)h)j), odst.(2), pism. a)d)e)f),
odst.(3), pism. i), zákona 39/2007 Z.z. Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009.
Zároveň žiadam aby regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
zobrala na zreteľ opakované porušovanie povinnosti podľa §22, zákona
39/2007 Z.z. a pristúpila k potrestaniu chovateľa v zmysle § 51, odst.(3).
Rovnako žiadam, aby regionálna veterinárna a potravinová sprava Senec
brala na zreteľ ustanovenie v §51, odst.(4) zákona 39/2007 Z.z.
Majiteľ farmy Milan Dunara nie je schopný zabezpečiť kvalifikovaných
alebo zaškolených pracovníkov. Zamestnáva ľudí, ktorí vo zvýšenej miere
požívajú alkoholické nápoje, bez zodpovedného prístupu k vykonaniu
pracovných povinností. Starostlivosť o živé zvieratá je náročná práca
a vyžaduje si ako odborné znalosti, tak aj vysokú mieru empatie.
Momentálne sa na farme pána Milana Dunara nachádza zranená
kobyla, ktorá trpí bolesťami a je vo veľmi zlom výživovom stave. Táto

kobyla nemá možnosť sa sama dostať k napájadlu, pričom vzhľadom k jej
zdravotnému a výživovému stavu je ustajnená na pasienku ,preto žiadam
o jej bezodkladnú kontrolu. Zároveň žiadam o posilnenie inšpektorov
z iných regionálnych a potravinových správ z dôvodu rozsiahlej kontroly.
Rovnako žiadam aj o prizvanie pracovníkov Śtátnej veterinárnej
a potravinovej správy Bratislava , a to z odboru zdravia a ochrany zvierat.

Túto žiadosť v kópii posielam elektronickou poštou vedúcemu odboru
zdravia a ochrany zviera MVDr. Ľubomírovi Janiukovi.
Prilohy:
4x fotografia kobyly

S pozdravom
Březinová Romana
Inšpektorka Slobody zvierat
0903454179

