Slovenský retriever klub, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,
Mária Kľučárová – sekretár, marie.klucar@gmail.com, +421 911 273 662

Vážený pán
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
Športová 44,
951 93 Topoľčianky
Bratislava, 05.november 2018
Vec: Oznámenie o rozhodnutí o disciplinárnom priestupku
a uložení disciplinárneho trestu
Vážený pán Radimír Siklienka,
výbor klubu SRK Vám oznamuje, že na výborovej schôdzi, ktorá sa
konala dňa 21.10.2018 v Letničí sa prejednalo a rozhodlo o disciplinárnom
priestupku, ktorého ste sa dopustili porušením povinnosti člena klubu uvádzať
pravdivé informácie o skutočnostiach súvisiacich s chovom psov a ďalších
skutočností v rámci SRK:
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.
Pri odoberaní vzorky DNA otcovi šteniat, zapísanému v preukaze
o pôvode týchto šteniat, psovi A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise ste sa
vyjadrili, že ste mali o pôvode šteniat podozrenie, šteňatá ste videli, chovateľa
ste upozornili, avšak SRK ste túto situáciu neoznámili a podnet na riešenie
vzniknutej situácie ste nepodali.
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Za toto porušenie Stanov SRK Vám, členovi SRK p. Ing. Radimírovi
Siklienkovi, PhD. výbor uložil disciplinárny trest:
- podmienečné vylúčenie zo SRK na 1 rok,
- pokutu 150€,
- zákaz párenia so psom A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise na 1 rok.
Podľa § 8 bod 10. stanov Vás žiadame uhradiť pokutu do 15 dní od
doručenia oznámenia o uložení pokuty, na účet klubu:
SK1509000000000011489577, VS: 30112018, do poznámky prosím uveďte
vaše meno.
Kópia oznámenia je zaslaná na vedomie SPZ – zást. p. Marián Konečný.

S pozdravom,
Mária Kľučárová, sekretár

