Zápisnica z výborovej schôdze SRK
Beša 27. 11. 2011
Prezenčná listina:
MVDr. Dušan Valenta
p. Zuzana Orlovská
Mgr. Helena Saganová
p. Margita Marušinová
p. Edita Schlumsová
p. Štefan Janega
sl. Ivana Tormová
Ing. František Paulíny
p. Viera Valentová
sl. Katka Marušinová

prítomný
prítomná
prítomná
prítomná
neprítomná
prítomný
prítomná
prítomný
prítomná
prítomná

Program:
1. otvorenie rokovania
2. kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí
3. prijatie nových členov
4. došlá pošta
5. pozvaná p. Hegedűsová Gertrúda – prejednanie krytia súk psom Freddy od Himalájskeho Cedru
6. rôzne
7. záver

otvorenie rokovania
Prezident SRK DušanValenta otvoril rokovanie výborovej schôdze, privítal prítomných členov
výboru a oboznámil s programom schôdze.

kontrola uznesení z predchádzajúcich výborových schôdzí

uznesenia z výborovej schôdze v Trusalovej č. 1. a 2 – splnené

uznesenie č. 3 z výborovej schôdze v Trusalovej – splnené, na zasadnutí kynologickej rady
SPZ bolo stanovené Slovenskou plemennou knihou psov, že do preukazov pôvodu (rodokmeňov)
sa budú zapisovať výsledky vyšetrení na DBK, DLK u všetkých plemien retrieverov a u plemien
LR, CCR a CHSBR aj výsledok EIC vyšetrenia;

prijatie nových členov
Ing. Halíř Viktor – Bratislava, Kičina Ivan – Bratislava, Magdolénová Mária – Partizánske, Cepo
Ján – Nové Zámky, Zástěrová Ivana – Humenné, MUDr. Pažická Helena – Žilina, Ing. Hríbik
Branislav – Levice, Marušinová Katarína – Bratislava;
celkom členov SRK ku dňu 27. 11. 2011 je 326.

došlá pošta
- list od Prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc., prednostu Kliniky malých zvierat, Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, uchádza sa o postavenie centrálneho hodnotiteľa
röntgenogramov psov nášho klubu,

ponuku Prof. MVDr. Ledeckého, CSc. výbor SRK prerokoval, ostáva v platnosti individuálne
vyhodnocovanie RTG lakťov a kĺbov prostredníctvom 17-tich veterinárnych lekárov schválených
na členskej schôdzi v Trusalovej dňa 27. 8. 2010, odpoveď v tomto zmysle spracuje sekretárka
SRK;



pozvaná p. Hegedűsová Gertrúda – prejednanie krytia súk psom Freddy od
Himalájskeho Cedru

na rokovanie výborovej schôdze bola pozvaná p. Hegedűsová Gertrúda z dôvodu nakrytia jej
súk psom LR Freddy od Himalájskeho Cedru.

pes LR Freddy od Himalájskeho Cedru pochádza z Českej republiky, odkiaľ bol odkúpený do
Slovenskej republiky, pričom predávajúca upozornila kupujúceho, že pes má epilepsiu a v ČR je
vyradený z databázy chovných psov, avšak túto skutočnosť mu nezapísali do jeho preukazu o
pôvode psa. Kupujúci predávajúcej uviedol, že on chce tohto psa len na poľovné účely. Následne
kupujúci previedol tohto psa do majiteľstva p. Hegedűsovej, ktorá je s kupujúcim v blízkom vzťahu
a o zdravotnom psa vedela už od jeho dovozu na Slovensko.

p. Hegedűsová, ako členka SRK, požiadala hlavnú poradkyňu chovu SRK o vystavenie
odporúčania na párenie, pričom prehliadkou predložených dokladov nezistila žiadne negatívne
skutočnosti. Skutočnosť, že vyššie uvedený pes je chorý, bola zistená až neskôr od jeho
predchádzajúcej majiteľky v ČR, ktorá tieto skutočnosti a okolnosti predaja potvrdila priamo SRK.

p. Hegedűsová sa z rokovania písomne ospravedlnila (mailom zo dňa 22. 11. 2011, v ktorom
tiež uviedla, že už nemá záujem o členstvo v SRK a ruší svoj chov) a následne v telefonickom
rozhovore s prezidentom SRK oznámila, že žiada výbor SRK o ukončenie jej členstva v SRK a na
rokovanie výboru sa nedostaví.

S dobrovoľným odchodom p. Hegedűsovej zo SRK nesúhlasila hlavná poradkyňa chovu SRK
a navrhovala riešenie podľa § 11 ods. 12 a 13 Stanov SRK (z dôvodu jej neprítomnosti na rokovaní
výboru, svoje stanovisko tlmočila vopred) a navrhovala vylúčenie p. Hegedűsovej zo SRK za
niekoľkonásobné porušenie Chovateľského a zápisného poriadku (čl. III. ods. 6, a čl. V), pričom:
1. Odporúčanie na párenie na tri vyžiadané suky bolo vystavené 07. 07. 2011. Párenie prvej
suky potvrdené majiteľkou psa aj chovateľkou dňa 24. 07. 2011 a zaslané poradkyni chovu
s hlásením vrhu až 14. 09. 2011 !!!
2. V „Hlásení vrhu“ potvrdený dátum párenia 17. 07. 2011 a dátum vrhu 09. 09. 2011 !!!
3. Po zistení týchto závážnych nezrovnalostí, poradkyňa chovu telefonicky žiadala o zaslanie
správnych údajov dátumu párenia a narodenia šteniat, ktoré ku dňu rokovania výboru SRK
27. 11. 2011 vôbec neobdržala !!!
4. Tak isto poradkyňa chovu vôbec neobdržala „Hlásenie vrhu“ druhej párenej suky
s tým istým nechovným psom !!!
Ďalej poradkyňa chovu žiada o následné informovanie členov SRK o tomto prípade aj na členskej
schôdzi SRK, plánovanej na august 2012.

Výbor SRK prerokoval okolnosti tohto prípadu a vzhľadom na skutočnosti, že zo strany p.
Hegedűsovej išlo o porušenie chovateľského poriadku vo viacerých bodoch, a jej oznámenie o
vystúpenie z členstva v SRK, výbor SRK jednohlasne rozhodol o ukončení jej členstva v SRK
dňom 27. 11. 2011 s odporúčaním do budúcna opätovne neprijímať p. Hegedűsovú do členstva
v SRK z dôvodu jej vedomého porušenia Chovateľského a zápisného poriadku.

rôzne
 sl. Katarína Marušinová, ktorá je zástupkyňou SRK v FCI, informovala výbor SRK o stretnutí
zástupcov retrieverov v FCI, ktoré sa konalo v Reims (Francúzsko) dňa 28. 10. 2011 a vydaných
medzinárodných pravidlách pracovných testov retrieverov, k dispozícii sú zatiaľ v anglickom
jazyku. Medzinárodné pracovné skúšky retrieverov môžu posudzovať len field trial rozhodcovia,
alebo rozhodcovia pracovných skúšok, ktorí boli schválení národnou organizáciou (u nás SPZ),
alebo chovateľským klubom, A – alebo B – porotcovia. Aspoň jeden z rozhodcov musí byť FCI
field trial rozhodca. Na medzinárodných pracovných testoch môže byť použitý iba zelený
štandartný dummy (500g). Toto bolo schválené v Dortmunde v októbri 2010. Platné od 01.01.2011.

p. Viera Valentová informovala, že spravodaj 2011 je v súčasnej dobe v tlači.


uznesenia
1. spracovať a odoslať odpoveď na list od Prof. MVDr. Ledeckého, CSc.
vybaví sekretárka SRK, termín do31. 12. 2011
2. spracovať oznámenie pre p. Hegedűsovú o ukončení jej členstva v SRK a dať túto skutočnosť
písomne na vedomie kynologickému odboru SPZ Bratislava,
vybaví sekretárka SRK, termín ihneď
3. spracovať oznámenie Slovenskej plemennej knihe psov o vyradení psa LR Freddy od
Himalájskeho Cedru z databázy chovných psov,
vybaví hlavná poradkyňa chovu SRK, termín do 31. 12. 2011

záver
Prezident SRK ukončil rokovanie a poprial členom výboru SRK a zároveň i všetkým členom SRK
príjemné Vianoce a veľa chovateľských a pracovných úspechov do roku 2012.
Zapísala: Helena Saganová

Príloha zápisnice:
Stanovisko poradkyne chovu SRK
Porušenie chovateľského poriadku:
1. Už vyššie citované párenie nechovným a chorým jedincom – zamlčanie jeho zdravotného
stavu (epilepsia).!!! III. ods. 6
2. Zaslanie potvrdenia uskutočneného párenia s hlásením vrhu – informácia a súčasne aj povinnosť
zachytená na tlačive „Odporúčanie na párenie“ v znení „Zvyšok tlačiva, na ktorom uvedie meno
psa, s ktorým sa suka párila, dátum párenia aj svoj podpis, pošle do 7 dní poradcovi chovu!“
3. A následne zakotvené v Chovateľskom poriadku SRK v odstavci V. Odporúčanie na párenie,
bode 5) v znení „Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie potvrdenia
o párení, je zodpovedný za to, že bez potvrdenia o párení nebudú štence zapísané do plemennej
knihy“!
Opis situácie prípadu:
1. Odporúčanie na párenie na 3 vyžiadané suky vystavené 7.7.2011. Párenie prvej suky potvrdené
na majiteľkou psa aj chovateľkou 24.7.2011 a zaslané poradkyni chovu s hlásením vrhu
14.9.2011.!!!
2. V „Hlásení vrhu“ potvrdený dátum párenia 17.7.2011 a dátum vrhu 9.9.2011!!!
3. Po zistení týchto závážnych nezrovnalostí, som telefonicky žiadala o zaslanie správnych údajov
dátumu párenia a narodenia šteniat, ktoré som k 22.11.2011 a ani dodnes neobdržala.!!!
4. Tak isto som dodnes neobdržala „Hlásenie vrhu“ druhej párenej suky s tým istým
nechovným psom!!!!

