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Vážená pani
Ing. Eva Haffnerová
Bešeňovská cesta 104
941 31, Dvory nad Žitavou
Bratislava, 05.november 2018

Vec: Oznámenie o rozhodnutí o disciplinárnom priestupku
a uložení disciplinárneho trestu

Vážená pani Eva Haffnerová,
výbor
konala dňa
priestupku,
informácií o

klubu SRK Vám oznamuje, že na výborovej schôdzi, ktorá sa
21.10.2018 v Letničí sa prejednalo a rozhodlo o disciplinárnom
ktorého ste sa dopustili a to v súvislosti s uvádzaním pravdivých
skutočnostiach súvisiacich s chovom psov a ďalších skutočností:

Z poverenia Kynologickej rady SPZ dňa 24.09.2018 členovia výboru p.
MVDr. Dušan Valenta, p. Mgr. Peter Beláň a člen KRK p. Ing. Zuzana Gašparová
odobrali vzorky na určenie DNA matke šteniat VIA II. Biely agát, otcovi šteniat
A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise, potomkom BAMBY Biely agát, BARBIE
Biely agát a boli odoslané do laboratória MedGene, s.r.o., na základe ktorých
bol zistený nesúladný pôvod u obidvoch šteniat.
Bolo zistené závažné porušenie chovateľského poriadku a stanov SRK zo
strany člena klubu a chovateľa p. Štefana Janegu v tom, že na šteňatá po suke
VIA II. Biely agát a psovi A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise si žiadal
vystavenie preukazov o pôvode napriek tomu, že už podľa čiernej farby
šteniat bolo zjavne zrejmé, že nemôžu byť potomkami týchto hnedých rodičov.
Členovia výboru sa ďalej snažili preveriť pôvod ďalšieho zo
šteniat, majiteľom ktorého ste bola vy p. Eva Haffnerová. Bolo zistené, že
šteňa ste predali, pričom ste sama poskytla na nového majiteľa telefónne
číslo. Nový majiteľ bol opakovane kontaktovaný na uvedenom čísle, no to bolo
zakaždým nedostupné. Podľa našich dostupných informácií bolo šteňa čiernej
farby a vy sama ste mali podozrenie, že šteňa nezodpovedá štandardu
plemena.
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Nakoľko ste SRK neohlásili, že šteňa je čiernej farby, napriek tomu, že
v preukaze o pôvode je uvedená tmavo hnedá farba a nepodali ste podnet na
prešetrenie tohto podozrenia, a to že šteňa nezodpovedá štandardu plemena,
sa výbor SRK rozhodol, že Vám p. Eva Haffnerová neposkytne chovateľský
servis po dobu 1 roku.
Kópia oznámenia je zaslaná na vedomie SPZ – zást. p. Marián Konečný.

S pozdravom,
Mária Kľučárová, sekretár

