Zápisnica
Výborová schôdza SRK – Letničie, 21.10.2018
Prezenčná listina členov výboru SRK:
MVDr. Valenta Dušan – prítomný
Ing. Beláňová Ivana – neprítomná
p. Marušinová Margita – prítomná
p. Schlumsová Edita – prítomná
Mgr. Beláň Peter – prítomný
p. Martonková Adriana – prítomná
p. Kľučárová Mária – neprítomná
Prezenčná listina zástupcov KRK SRK:
Ing. Gašparová Zuzana – prítomná
Program schôdze:
1. Otvorenie výborovej schôdze a privítanie prítomných členov
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
3. Prijatie nových členov
4. Došlá pošta
5. Rôzne
6. Záver
1.) Zahájenie výborovej schôdze
Prezident SRK, p. Valenta zahájil schôdzu, privítal všetkých členov výboru a oboznámil
prítomných s programom výborovej schôdze.
2.) Kontrola uznesení VS Nová Baňa, 23.08.2018
Všetky uznesenia prijaté na výborovej schôdzi v Novej Bani dňa 23.08.2018 boli splnené.
- Jarná výstava v Kamennom mlyne – rokovanie o termíne s p.Vrtíkom – Basset klub – zodp.
p. Marušinová - výstava sa nemôže konať súbežne s Basset klubom, bude 28.4.2019,
v nedeľu
- Zapracovanie zoznamu veterinárnych lekárov do chovateľského poriadku
- Vypracovanie SRK tlačiva pre klubom zvolených veterinárov – zodp. p. Gašparová
3.) Prijatie nových členov
Matrikárka SRK, sl. Martonková predložila zoznam nových členov. Bolo prijatých 10 členov:
KURILÁK Marek, HREHOR Peter, SIROTKOVÁ Kristína, BARANOVIČOVÁ Silvia,
STRAKOŠ Rastislav, PAUEROVÁ Martina, BÓDIS László, KÚN Tomáš, GREISINGEROVÁ
Dominika, SCHOVANEC Valter.
Celkový počet členov je 225.
4.) Došlá/prijatá pošta
- Oslavy SKJ
- Nesúlad pôvodu šteniat – vrh „B“ Biely Agát Z poverenia Kynologickej rady SPZ dňa 24.09.2018 členovia výboru p. MVDr. Dušan
Valenta, p. Mgr. Peter Beláň a člen KRK-u 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.
Týmto bolo zistené závažné porušenie Stanov SRK, Chovateľského poriadku a zápisného
poriadku SRK a Chovateľského a zápisného poriadku SKJ zo strany člena klubu a chovateľa
p. Štefana Janegu v tom, že si vyžiadal vystavenie preukazov o pôvode pre šteňatá z vrhu
„B“ Biely Agát na šteňatá po suke VIA II. Biely agát a psovi A´SCOTT ATWOOD
Moravian Paradise, ktoré však v skutočnosti nie sú potomkami uvedených rodičov. Napriek
tomu záujemcom tieto šteňatá predal spolu s preukazom o pôvode, pričom už podľa čiernej
farby šteniat bolo zrejmé, že nemôžu byť potomkami po uvedených hnedých rodičoch.
Za uvedené hrubé porušenie výbor SRK ukladá disciplinárny trest:
- trvalé vylúčenie zo SRK,
- zákaz chovateľskej činnosti na 5 rokov,
- pokutu 300,00 €.
Taktiež je povinný uhradiť SRK náklady vzniknuté v súvislosti s uvedenými porušeniami,
a to:
1. Úhrada faktúry za genetické testy – 160,00 €
2. Cestovné náhrady – 100,00 €.
Zároveň členovia výboru pri odoberaní vzorky DNA otcovi šteniat, zapísanému v preukaze
o pôvode šteniat, psovi A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise zistili, že majiteľ psa p.
Ing. Radimír Siklienka, PhD. podľa jeho vlastného vyjadrenia mal o pôvode šteniat
podozrenie, šteňatá videl, chovateľa upozornil, avšak SRK túto situáciu neoznámil a podnet
na riešenie nepodal.
Za toto porušenie Stanov SRK, členovi SRK p. Ing. Radimírovi Siklienkovi, PhD. výbor
ukladá disciplinárny trest:
- podmienečné vylúčenie zo SRK na 1 rok,
- pokutu 150,00 €,
- zákaz párenia so psom A´SCOTT ATWOOD Moravian Paradise na 1 rok.
Ďalej sa členovia výboru snažili preveriť pôvod ďalšieho zo šteniat, majiteľom ktorého bola
chovateľka p. Ing. Eva Haffnerová. Bolo zistené, že toto šteňa chovateľka p. Haffnerová
predala, pričom sama poskytla na nového majiteľa telefónne číslo. Ten bol na uvedenom
telefónnom čísle opakovane kontaktovaný, no to bolo zakaždým nedostupné. Podľa klubu
dostupných informácií toto šteňa je čiernej farby a sama chovateľka mala podozrenie, že
nezodpovedá štandardu plemena. Nakoľko chovateľka SRK neohlásila, že šteňa je čiernej
farby, napriek tomu, že v preukaze o pôvode je uvedená tmavo hnedá farba a nepodala
podnet na prešetrenie tohto podozrenia, sa výbor SRK rozhodol, že jej neposkytne
chovateľský servis po dobu 1 roku.
Vyššie menovaným budú zaslané doporučené listy o rozhodnutí výboru SRK. Kópia listov
bude zaslaná na vedomie SPZ.
5.) Rôzne
Plán klubových akcií na rok 2019 bol prerokovaný a odsúhlasený.
Výbor SRK jednohlasne rozhodol, že prihláseným účastníkom na klubové akcie, (skúšky,
výstavy, výcviky...), nebudú poplatky za tieto akcie presúvané na iný termín, resp. na inú akciu
usporiadanú SRK.
Návrh na zvýšenie za náhrady za PHM na klubové akcie z 0,25€/km na 0,30€/km s platnosťou
od 1.1.2019 bol odsúhlasený, vzhľadom k zvýšeniu cien PHM na trhu.

6.) Záver
Prezident SRK ukončil rokovanie výboru SRK a poďakoval prítomným členom výboru za
účasť.

Zapísal: Ing. Gašparová Zuzana, dňa 21.10.2018 v Letničí

