
DISCIPLINÁRNA KOMISIA FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA 
Bieloruská 28, 821 06 Bratislava 

 

Číslo 1/2022  Bratislava 14. 1. 2022 

 

R O Z H O D N U T I E  

Disciplinárna komisia ako disciplinárny orgán Federácie Felis Slovakia (ďalej len „FFS“)  podľa 
čl. 2 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku v rámci disciplinárneho konania začatého 19.12.2021 
v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. a) a čl. 4 písm. b) bod 1. Disciplinárneho poriadku proti Mgr. Monike 
Kováčovej PhD., Heyrovského 16, 841 03 Bratislava zodpovednej za vedenie Slovenskej Plemennej 
Knihy Mačiek FFS (ďalej len „Mgr. Monika Kováčová PhD., zodpovedná za vedenie Slovenskej 
Plemennej Knihy Mačiek FFS“ alebo „Mgr. Monika Kováčová PhD.“) na základe návrhu podaného 
podľa čl. 4 písm. b) bod 2. Disciplinárneho poriadku    

r o z h o d l a  

podľa čl. 3 písm. b) Disciplinárneho poriadku a ukladá 

Mgr. Monike Kováčovej PhD., zodpovednej za vedenie Slovenskej Plemennej Knihy Mačiek FFS 

v e r e j n é  n a p o m e n u t i e  

za porušenie čl. V. v nadväznosti na čl. III. Chovateľského poriadku tým, že Mgr. Monika Kováčová 
PhD., zodpovedná za vedenie Slovenskej Plemennej Knihy Mačiek FFS uvádza chovateľov do omylu 
nepodloženým tvrdením o tom, že kocúr Dylen Mistic Touch,SK nie je vhodný na chov, a to aj napriek 
tomu, že v preukaze pôvodu nie sú uvedené žiadne obmedzenia chovu kocúra v zmysle čl. V.  
v nadväznosti na čl. III. Chovateľského poriadku.  

Na vykonanie tohto opatrenia Disciplinárna komisia ukladá  

1. podľa čl. 6 ods. 2 Disciplinárneho poriadku Občianskemu združeniu Terra Felis, 
Heyrovského 16, 841 03 Bratislava (ďalej len „ OZ Terra Felis“) ako príslušnému Členovi FFS 
vykonať verejné napomenutie najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto Rozhodnutia,  

2. Občianskemu združeniu Terra Felis oznámiť Disciplinárnej komisii vykonanie verejného 
napomenutia do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty stanovenej v bode 1 Rozhodnutia, 

3. podľa čl. 8 ods. 2 Disciplinárneho poriadku prezidentovi Federácie Felis Slovakia najneskôr 
do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto Rozhodnutia zabezpečiť jeho 
zverejnenie na webovom sídle Federácie Felis Slovakia. 

O d ô v o d n e n i e  

Disciplinárna komisia je disciplinárnym orgánom podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho 
poriadku, ktorého právomocou je podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) začať disciplinárne konanie, rozhodnúť 
o výsledku disciplinárneho konania a uplatniť disciplinárne opatrenie.  

Disciplinárna komisia začala disciplinárne konanie 19. 12. 2021 v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. a) 
a čl. 4 písm. b) bod 1. na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie p. Anny Miklošovej (ďalej len 
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„predsedníčka Revíznej komisie“), ktorá ho podala v súlade s čl. 4 písm. b) bod 2. Disciplinárneho 
poriadku, pretože pri prešetrovaní sťažnosti p. Moniky Murínovej, 930 32 Blatná na Ostrove 40 (ďalej 
len „sťažovateľka“) Revízna komisia zistila, že došlo k porušeniu čl. V. v nadväznosti na čl. III. 
Chovateľského poriadku. 

Predmetom sťažnosti bolo vyjadrenie p. Mgr. Moniky Kováčovej PhD., ktorá sťažovateľku 
informovala o tom, že kocúr Dylen Mystic Touch.SK (ďalej len „kocúr“), ktorého si táto zadovážila na 
krytie do svojho chovu, je blokovaný pre chov. Pritom preukaz pôvodu (ďalej len „PP“) opatrený 
okrúhlou pečiatkou FFS, ktorý je verejnou listinou osvedčujúcou skutočnosti významné z hľadiska 
chovu a chovnosti mačky, na ktorú sa PP vzťahuje, žiadne informácie o obmedzení chovu neobsahuje, 
hoci podľa Chovateľského poriadku čl. III. a čl. V. takéto informácie sa v ňom uvádzajú. 

Sťažnosť prešetrovala Revízna komisia na základe podania sťazovateľky, ktorá v prílohe 
k sťažnosti dourčila aj kópiu PP potvrdzujúcu, že zápis o vyradení predmetného kocúra z chovu sa 
v PP nenachádza. Revízna komisiou požiadala p. Mgr. Moniku Kováčovú PhD. o vyjadrenie 
k predmetu sťažnosti. P. Mgr. Monika Kováčová PhD. vo vyjadrení uviedla, že o vyradenie z chovu 
bolo požiadané pri vydávaní PP. Ale dôkaz o tejto požiadavke chovateľky/chovateľa a majiteľa kocúra 
v čase vydávania PP, Revíznej komisii napriek ďalšej žiadosti, neposkytla. Revízna komisia teda 
posudzovala sťažnosť na základe zdokumentovaných skutočností a podľa Chovateľského poriadku 
platného od 1. marca 2017 (ďalej len „Chovateľský poriadok 2017“), kedy bol PP vydaný. Vzhľadom 
k poskytnutým dokladom Revízna komisia uznala sťažnosť za opodstatnenú. Preto predsedníčka 
Revíznej komisie podala návrh na disciplinárne konanie Disciplinárnej komisii podľa čl. 4 písm. b) bod 
2. Disciplinárneho poriadku. 

Pred disciplinárnym konaním bol Disciplinárnej komisii doručený vygenerovaný výpis zo 
Slovenskej Plemennej knihy Mačiek FFS (ďalej len „SPKM“). Podľa tohto výpisu žiadosť o vydanie PP 
pre kocúra bola podaná 28. 3. 2017 ale nebola potvrdená. Súčasťou žiadosti o vydanie PP bola aj 
požiadavka o vyradenie kocúra z chovu, ktorá znela, cit.: „U tohto kocúra zapísať do databázy že je 
pet. Ide do rodiny, ak si ho nechám tak si to zmením na chov“. 

Podľa čl. III. časť Mačiatka bod 7. Chovateľský poriadok 2017 chovateľ v žiadosti o PP môže 
požiadať o pretlač do PP mačiatka v znení „nie je určené do chovu / no breeding rights“, a to bez 
uvedenia dôvodu. Zváženie zdravotných alebo chovateľských dôvodov pre takúto žiadosť je plne v 
kompetencii chovateľa.  

Chovateľský poriadok 2017 v čl. V.  Procesné postupy, časť Žiadosť o výmaz/ doplnenie 
rodokmeňa – „nie je vhodné do chovu / no breeding rights“ bod 1. až 3. ustanovuje, že výhradne 
chovateľ má právo požiadať o výmaz / doplnenie rodokmeňa o text „nie je vhodné do chovu / no 
breeding rights“ za podmienky, že v čase podania žiadosti o zápis je chovateľ zároveň aj majiteľom 
dotknutej mačky. Teda na doplnenie informácií do PP alebo na výmaz informácií z PP musia byť 
zároveň splnené obe podmienky. Podľa Chovateľského poriadku 2017 žiadosť o zápis obmedzenia 
chovu do PP SPKM akceptuje automaticky. Z uvedených ustanovení Chovateľského poriadku 2017 
tiež vyplýva, že v čase keď chovateľ už nie je majiteľom dotknutej mačky, nemá právo požiadať 
o zmenu chovateľských podmienok.  

Ak teda chovatelia a zároveň majitelia kocúra v marci 2017 podali túto žiadosť v čase vydania 
PP, teda tak ako je to uvedené vo vygenerovanom výpise zo SPKM, bola p. Kováčová povinná podľa 
Chovateľského poriadku 2017 automaticky uviesť tento dodatok „nie je vhodné do chovu / no 
breeding rights“ do PP. Avšak originál PP vystavený SPKM po 1. 3. 2017 pre kocúra Dylen Mystic 
Touch.SK, ktorého originál sťažovateľka priniesla na disciplinárne konanie dňa 8.1.2022, žiadnu 
informáciu o obmedzení kocúra pre chov neobsahuje.  

Tým, že p. Mgr. Monika Kováčová PhD. nezapísala túto dôležitú informáciu do PP kocúra Dylen 
Mystic Touch.SK napriek žiadosti chovateľov a majiteľov v čase vydania PP, dopustila sa porušenia čl. 
V. v nadväznosti na čl. III Mačiatka bod 7 Chovateľského poriadku. A tvrdením, že kocúr Dylen Mystic 
Touch.SK nie je chovný p. Mgr. Monika Kováčová PhD. uvádza chovateľov do omylu, čo je v rozpore 
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s platným Chovateľským poriadkom. Preto bolo potrebné rozhodnúť tak ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto Rozhodnutia.  

V súlade s čl. 4 bod 2. Disciplinárneho poriadku Disciplinárna komisia oznámila p. Mgr. Monike 
Kováčovej PhD. dátum, miesto a čas disciplinárneho konania písomne, a to listom zo dňa 20.12.2021, 
aby p. Mgr. Monika Kováčová PhD. mala možnosť sa v rámci disciplinárneho konania opätovne  
k sťažnosti vyjadriť. Podľa poštovej doručenky p. Mgr. Monika Kováčová PhD. prevzala oznámenie 
včas, a to 23.12.2021, teda v súlade s lehotou ustanovenou v čl. 4 bod 2. Disciplinárneho poriadku. 
Súčasťou oznámenia bolo aj poučenie podľa čl. 4 bod 3. Disciplinárneho poriadku o tom, že ak sa 
účastník nedostaví na rokovanie Disciplinárnej komisie bez ospravedlnenia, Disciplinárna komisia 
bude rozhodovať vo veci aj bez prítomnosti účastníka. P. Mgr. Monika Kováčová PhD. sa 
disciplinárneho konania nezúčastnila a do začiatku konania dňa 8.1.2022 o 10:00 hod. sa 
neospravedlnila ani neuviedla dôvod svojej neúčasti, a preto Disciplinárna komisia konala bez jej 
prítomnosti. 

Podľa čl. 8. Ods. 2 Disciplinárneho poriadku sa rozhodnutie disciplinárneho orgánu zverejňuje 
na webovom sídle FFS. Zverejňovanie informácií a dokumentov na webovom sídle FFS patrí do gescie 
prezidenta FFS. Preto Disciplinárna komisia uložila prezidentovi zabezpečiť zverejnenie tohto 
Rozhodnutia na webovom sídle FFS keď rozhodnutie nadobudne účinnosť.  

P o u č e n i e  

Podľa čl. 5 Disciplinárneho poriadku proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie môže obvinený 
z priestupku podať odvolanie písomne odvolaciemu orgánu, ktorým je Valné zhromaždenie, a to do 
30 dní odo dňa doručenia Rozhodnutia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                             Zdenko Sigmund 
Predseda Disciplinárnej komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doručuje sa: 
Mgr. Monika Kováčová PhD., Heyrovského 16, 841 03 Bratislava 
OZ Terra Felis, Heyrovského 16, 841 03 Bratislava 
Michal Adamec, Komenského 18D, 974 01 Banská Bystrica 
Monika Murínová, 930 32 Blatná na Ostrove 40 
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