Vec. Odpoveď na Stanovisko výboru SHK k narodeniu šteniat (5.5.2015) po suke Fidźi
Kráľovská stráž.
Dňa 18.6.2015 adresované mailom štatutárom Slovenského hovawart klubu so
žiadosťou o uverejnenie v aktualitách klubovej web stránky, rovnako ako bolo
uverejnené stanovisko výboru SHK.
Na vyjadrenia výboru SHK reagujem s časovým oneskorením, pretože v ostatnom období pre
mňa bolo prioritou č. 1 byť oporou mojej sučke Gch. Afrika Gora Monte v jej posledných
dňoch života. Napriek všetkej starostlivosti nás v takmer 13-tich rokoch svojho veku dňa
11.6.2015 navždy opustila.
Pokiaľ ide o narodenie šteniatok po sučke Fidži Kráľovská stráž.
Každý rozumný chovateľ, ktorý k chovateľstvu pristupuje seriózne, má chovateľské vízie
a konkrétne plány nielen na viac rokov dopredu, ale aj na viac generácií dopredu. Sleduje
pritom svoj chovateľský zámer, ktorým sa snaží plemeno posúvať k lepšiemu, upevňovať
kvality rodičovského páru a eliminovať nedostatky, ktorými je populácia plemena najviac
zaťažená.
Každý chovateľ, ktorý si cení kvalitu svojej chovnej sučky, má záujem pokračovať v chove
práve s jej génmi. Dosahovanie zlepšenia plemena je práca na dlhé roky a nie je možné sa
spoliehať na náhodné jednorázové odchovy, pri ktorých nie je možné z jedného vrhu sučky
spoľahlivo určiť silu zachovania jej plemenných znakov u potomkov. Avšak pre zachovanie
šírky genofondu plemena sú dôležití potomkovia aj z takýchto spojení.
Mojim chovateľským plánom bolo ponechať si pokračovateľku chovu plavej farby práve po
sučke FIDŽI Kráľovská stráž ku koncu jej chovnej kariéry. Fidži má ojedinele čistý exterérový
bonitačný kód, v predchádzajúcich vrhoch jednoznačne preukázala, že svojim potomkom
odovzdáva tak žiadané tmavé oči, výborný pigment, kvalitnú kostru, bezchybné nasadenie
a držanie chvostov so správnou dĺžkou. Takisto majú jej potomkovia bezchybné uši, kvalitné
hrudníky s riadne vyvinutými predhrudiami. Práve chýbajúce predhrudie, svetlejšie oči
a krátke chvosty sú neduhom, ktorý je v plemene hovawart čoraz viac rozšírený. Pre
zlepšenie tohto vývoja plemena je dôležité viac v chove využívať tie jedince, ktoré môžu
nepriaznivý vývoj vylepšiť.
Ako som už uviedla, pre tieto kvality sučky Fidži som mala eminentný záujem o jej
pokračovateľku konkrétne plavej farby s 50% pravdepodobnosťou prenosu aj celočiernej
farby. U jej šteniatok v roku 2014 sa žiadna plavá sučka nenarodila a tak sme si žiadnu jej
dcéru neponechali. Vtedy sme nemohli tušiť, že výbor SHK bude podporovať také
nezmyselné obmedzenia chovu, ktoré nemajú žiadny relevantný chovateľský zámer a cieľ.
Žiadny takýto zámer a cieľ nebol ani predkladateľmi obmedzujúceho návrhu a ani členmi
výboru SHK prezentovaný. Jediný argument na podporu obmedzení chovu plemena
hovawart na Slovensku zaznel z úst člena výboru priamo na členskej schôdzi a to citujem:
„Aby mohli šteniatka predávať aj začiatočníci“. Pri všetkej úcte k ojedinelým chovateľom
hovawartov, rada im dožičím radosť z potomstva ich sučky, ale na tomto perspektíva a vývoj
plemena v dlhodobom horizonte nestojí.
Keďže prijaté obmedzenia chovu nám znemožnili odchovať si pokračovateľku po Fidži, ktorej
kvality majú pre moju chovateľskú činnosť zásadný význam, neostala iná možnosť, ako využiť
spoluprácu so zahraničím. Chovnosť sučky Fidži v medzinárodnom merítku nie je ukončená,
sučka je naďalej riadne chovná, len na Slovensku má naplnenú kvótu povolených vrhov,
ktorú však mnohí kynologickí odborníci nielen na Slovensku ale aj v zahraničí považujú za
nezmyselnú.
Spolupráca so zahraničnou chovateľskou stanicou nie je porušením žiadnej kynologickej ani
inej legislatívy. História minulého storočia nám ukázala kam dospeje spoločnosť, v ktorej
vláda jednej strany drží občanov v izolácii od zahraničia a za spoluprácu so zahraničím
posiela ľudí do väzenia. Ústava Slovenskej republiky zaručuje svojim občanom právo
slobodne nakladať s vlastným majetkom, či už ho chcú predať alebo darovať. Keďže
k vlastným psom mám výrazný citový vzťah, hoci právne sú považované za majetok, preto

pre zachovanie psychickej pohody sučky som nápomocná pri odchove jej šteniatok, aj keď už
sučka nie je mojím majetkom. Tým, že výbor SHK chce trestať človeka, ktorý žiadne predpisy
neporušil, len dokazuje, že mu prioritne nejde o podporovanie kvalitného chovu.
Pokiaľ sa dovoláva dobrého príkladu od výkonného poradcu chovu, som presvedčená, že
svojim prístupom k chovateľstvu dávam dobrý príklad už dlhé roky. Ako jediná členka SHK
som obetovala množstvo osobného voľného času a finančných prostriedkov na to, aby som aj
popri práci získala odborné kynologické vzdelanie štúdiom odboru Kynológia na Univerzite
veterinárskeho lekárstva s titulom Bakalár. A to aj napriek tomu, že už som úplné
vysokoškolské vzdelanie mala. Ďalej som si dobrovoľne rozširovala odborné kynologické
vedomosti absolvovaním prednášok, školení a praxe ako kandidát na rozhodcu pre exteriér
plemena. Skúšky som aj úspešne ukončila. Na týchto školeniach som získala nenahraditeľné
skúsenosti a odborné vedomosti od dlhoročných kynológov a chovateľov, ktoré mi
napomáhajú v posúdení kvalít jedincov a pri stanovovaní ideálnych rodičovských párov podľa
sily odovzdávania ich plemenných znakov potomstvu a nielen podľa titulov a vzdialenosti ku
kryciemu psovi. Ako chovateľka som k dispozícii majiteľom mojich odchovancov kedykoľvek
či už telefonicky alebo osobne. Svoje skúsenosti im nezištne odovzdávam na akciách, ktoré
pre nich osobne organizujem – výcvikové a socializačné škôlky pre šteniatka a mladých psov,
výcvikové víkendy pre pokročilejších. Viackrát sa ich zúčastnili aj majitelia hovawartov, ktorí
nepochádzajú z mojej chovateľskej stanice. Na tieto akcie som osobne opakovane pozývala
aj referenta SHK pre výcvik. Avšak ani raz pozvanie neprijal. Majiteľov hovawartov vzdelávam
formou prednášok na rôzne chovateľské a kynologické témy, aby sa v prípade záujmu mohli
venovať chovu hovawartov s odbornými vedomosťami. Majiteľov mojich odchovancov
motivujem k reprezentovaniu plemena na výstavách, k systematickému výcviku, ktorý
mnohých podľa možností dovedie až k skladaniu skúšok z výkonu, čo opäť robí dobré meno
plemenu. Pokiaľ ide o výcvik jedincov pracovného plemena, akým hovawart oficiálne je, sama
so všetkými mojimi sučkami, bývalými aj súčasnými, cvičím a aj napriek môjmu zdravotnému
handicapu s nimi skladám skúšky z výkonu. Od roku 1998 do dnešného dňa prešlo mojimi
rukami 5 chovných sučiek, s ktorými som spoločne zložila už 25 skúšok z výkonu. Som
presvedčená, že je to dostatočne dobrý príklad ako k chovu pristupovať. Nevidím žiadny
zmysel v tom byť príkladom, ako chov na kvalitných jedincoch obmedzovať.
Je na členskej základni SHK, či má záujem o využitie mojich odborných vedomostí
a skúseností. Svoju vôľu členovia SHK prejavili nielen vo voľbách, ale aj v ostatných dňoch,
keď som prijala množstvo telefonátov a SMS-iek od členov SHK, ktorí si neželajú moje
odstúpenie z funkcie výkonného poradcu chovu. Ja ich želaniu vyhoviem a z tohto dôvodu
výzvu na odstúpenie neakceptujem.
Svojou povahou som vcelku uzavretý človek a nemala som v úmysle púšťať sa do
konfrontácie. Mala som len dobrý úmysel, získať svoju vysnívanú plavú sučku od sučky, ktorá
svoje kvality už dokázala úspechom svojich potomkov či už na výstavách alebo v Klubových
súťažiach.
Keďže však výbor SHK sa znižuje k nekalým obchodným praktikám vyvesovaním
ohovárajúcich a výhražných inzerátov na inzertné portály s jednoznačným úmyslom poškodiť
dobré meno sučky FIDŽI Kráľovská stráž, nemôžem už ďalej zostať ticho a považujem si za
povinnosť upozorniť nielen členskú základňu SHK ale aj kynologickú verejnosť, ktorá sa
zaujíma o plemeno hovawart na praktiky výboru SHK.
1. Výbor SHK vedome, úmyselne a účelovo porušil Organizačný poriadok SHK zvolaním
členskej schôdze na deň 29.8.2014, pričom nedodržal nariadenia Organizačného
poriadku, ktorý je pre výbor SHK záväzný. Písomné dôkazy o porušení
Organizačného poriadku sú k dispozícii a uznesenia z tejto neplatným spôsobom
konanej členskej schôdze, teda aj chovateľské obmedzenia sú preto právne
spochybniteľné.
2. Výbor SHK sa schádza na výborových schôdzach v rozpore s Organizačným
poriadkom, úmyselne a účelovo porušuje nariadenia Organizačného poriadku, ktoré
mu kladú za povinnosť pozývať na schôdze výboru aj členov Kontrolnej a revíznej
komisie. Výbor SHK toto dlhodobo ignoruje a obchádza, čím vedome porušuje
Organizačný poriadok.

3. Výbor SHK neplní povinnosti, ktoré mu ukladajú nadriadené kynologické organizácie.
Konkrétne vedome a úmyselne zatajuje povinnosť chovateľského klubu, ktorý je
členom FCI a UKK, poskytovať chovateľský servis aj nečlenom klubu, ktorí vlastnia
psa príslušného plemena s FCI preukazom pôvodu. Za týmto účelom je Slovenský
hovawart klub povinný zverejniť túto možnosť pre nečlenov SHK, poskytnúť vzor
zmluvy pre nečlenov klubu, ktorí majú záujem využiť svoje hovawarty v chove. Musí im
umožniť účasť na chovateľských akciách, musí im umožniť absolvovať všetky kroky
potrebné k uchovneniu hovawarta a ak ich úspešne splní, musí mu Slovenský
hovawart klub poskytovať servis formou vydávania krycích listov, vykonávania kontroly
vrhov a zápisu šteniat do plemennej knihy UKK. Slovenský hovawart klub je povinný
zverejniť cenník takýchto úkonov pre nečlenov klubu a ako člen Únie kynologických
klubov si SHK nesmie za tieto úkony účtovať viac než 100% príplatok voči cene platnej
pre členov SHK. Do dnešného dňa (18.6.2015) SHK zmluvu pre nečlenov na svojej
web stránke nezverejnil, rovnako tak neposkytuje nečlenom SHK cenník úkonov. Táto
povinnosť je v platnosti už od 1.1.2013 od vzniku UKK a v rámci FCI to platí historicky
dlhodobo. O tejto povinnosti boli chovateľské kluby explicitne informované na Valnom
zhromaždení Únie kynologických klubov v roku 2014, kde mal SHK svojho
štatutárneho zástupcu. Výbor SHK si nielenže neplní túto svoju povinnosť, ale ešte jej
zatajovanie zneužíva tým, že sa na inzertných portáloch vyhráža budúcim prípadným
majiteľom šteniatok s medzinárodne platným FCI preukazom pôvodu neprijatím za
člena SHK a nepodporovaním ich hovawarta v chove. Vytvára tak atmosféru neistoty
a obáv záujemcov o plemeno hovawart, ktorí netušia, že majú právo svojho hovawarta
využívať v chove aj ako nečlenovia SHK, ak ich hovawart bude spĺňať podmienky pre
uchovnenie. Navyše takýmto konaním SHK porušuje chovateľský poriadok SKJ.
Je na členoch SHK či budú takéto konanie výboru SHK aj naďalej tolerovať. Alebo dajú
prednosť chovateľskej odbornosti a skúsenostiam, ktoré im môžu byť užitočné aj pri ich
vlastnej chovateľskej práci.
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