DISCIPLINÁRNA KOMISIA FEDERÁCIA FELIS SLOVAKIA
Bieloruská 28, 821 06 Bratislava

Číslo 2/2022

Bratislava 14. 1. 2022

ROZHODNUTIE
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 20.12.2021
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 predsedníčky
Revíznej komisie podanom podľa čl. 4 písm. b) bod 2. Disciplinárneho poriadku

rozhodla
podľa čl. 3 písm. b) Disciplinárneho poriadku
za porušenie čl. VI. a čl. II. Chovateľského poriadku, ktorého sa Mgr. Monika Kováčová PhD.,
dopustila tým, že 6 mesiacov nevydala preukazy pôvodu chovateľke, ktorá o ne požiadala spôsobom
ustanoveným Chovateľským poriadkom, a tiež tým, že s chovateľkou 6 mesiacov vôbec
nekomunikovala tak ako jej to ukladá čl. VI. Chovateľského poriadku napriek urgenciám zo strany
chovateľky, čím obmedzila jej práva garantované jej Chovateľským poriadkom v čl. II. a

vyzýva
Mgr. Moniku Kováčovú PhD., zodpovednú za vedenie Slovenskej Plemennej Knihy Mačiek FFS
vykonať nápravu.
Na vykonanie tohto Rozhodnutia Disciplinárna komisia ukladá
1.

Mgr. Monike Kováčovej PhD., zodpovednej za vedenie Slovenskej Plemennej Knihy Mačiek FFS
bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
Rozhodnutia doručiť preukazy pôvodu pre vrh „S“ z chovateľskej stanice Lady Orchidea
chovateľke p. Soni Žilikovej na adresu Dukelská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

2.

Mgr. Monike Kováčovej PhD., zodpovednej za vedenie Slovenskej Plemennej Knihy Mačiek FFS
do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty určenej v bode 1. tohto Rozhodnutia informovať
Disciplinárnu komisiu o splnení disciplinárneho opatrenia ustanoveného v bode 1 tohto
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.

Odôvodnenie
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 20. 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
„predsedníčka Revíznej komisie“), ktorá ho podala v súlade s čl. 4 písm. b) bod 2. Disciplinárneho
poriadku, pretože pri prešetrovaní sťažnosti chovateľky p. Soni Žilikovej, Dukelská 10, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom (ďalej len „chovateľka“) Revízna komisia zistila, že došlo k porušeniu čl. VI. a čl. II.
Chovateľského poriadku, a teda uznala sťažnosť chovateľky za oprávnenú.
Predmetom sťažnosti bol postup p. Mgr. Moniky Kováčovej PhD., ktorá od 16.6.2021, kedy
chovateľka podala žiadosť o vydanie preukazov pôvodu (ďalej len „PP“) na Slovenskú Plemennú
Knihu Mačiek FFS (ďalej len „SPKM“), až do 10.11.2021, kedy chovateľka podala sťažnosť Revíznej
komisii, aj napriek viacerým urgenciám, nijakým spôsobom PP nedoručila, s chovateľkou vôbec
nekomunikovala, nežiadala o doplnenie žiadosti o PP a ani žiadnym spôsobom nezdôvodnila svoje
konanie.
Počas prešetrovania sťažnosti Revíznou komisiou táto komisia požiadala p. Mgr. Moniku
Kováčovú PhD. o vyjadrenie k prešetrovanej sťažnosti. Na túto výzvu odpovedala p. Mgr. Monika
Kováčová PhD. nasledovne, cit.: „Uvedený vrh je v riešení. Keď budem mať k dispozícii všetky
podklady, bude situácia postúpená ďalej na riešenie a dostanete ako komisia vyrozumenie ako všetky
zhromaždené podklady“. Z takéhoto vyjadrenia p. Mgr. Moniky Kováčovej PhD. však nebolo jasné aké
podklady jej chýbajú a o aké riešenie sa jedná.
Počas disciplinárneho konania dňa 8.1.2022 chovateľka potvrdila, že PP jej neboli doručené ani
do dňa disciplinárneho konania a p. Mgr. Monika Kováčová PhD. s chovateľkou stále nekomunikuje.
Článok VI. Chovateľského poriadku upravuje procesné postupy SPKM. Podľa čl. VI. bod 5.
Žiadosť o vydanie PP (duplikát, oprava, zmena atď.) prvá odrážka je SPKM povinná odpovedať
žiadateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní od podania žiadosti, či je všetko v poriadku, prípadne
vyzvať na doplnenie informácii.
Podľa čl. VI. bod 5. Žiadosť o vydanie PP (duplikát, oprava, zmena atď.) druhá odrážka je SPMK
povinná, ak je žiadosť v poriadku, poslať náhľad spolu s faktúrou najneskôr do 15 kalendárnych dní
od podanej žiadosti žiadateľovi.
Lehoty uvedené v cit. bodoch čl. VI. Chovateľského poriadku je možné upraviť podľa čl. VI.
piata veta, kde sa uvádza, že SPKM nebude pracovať cez sviatky, cez dovolenku a cez PN. V prípade
PN, dovolenky alebo sviatku sa lehota na reakciu SPKM resp. na vybavenie žiadosti môže primerane
predĺžiť o čas trvania sviatkov, dovolenky a PN. Každý z týchto dôvodov však musí byť uverejnený na
webovom sídle SPKM.
Prešetrovaním sťažnosti chovateľky sa zistilo, že Mgr. Monika Kováčová PhD. žiadnu výzvu
chovateľke na doplnenie žiadosti do 5 kalendárnych dní ani neskôr nedoručila, a teda sa má zato, že
žiadosť o vydanie PP bola úplná. P. Mgr. Monika Kováčová PhD. nereagovala ani na urgencie
chovateľky, ktoré chovateľka zaslala na SPKM 16 dní od podania žiadosti a 23 dní od podania žiadosti.
P. Mgr. Monika Kováčová PhD nereagovala na žiadosť o vydanie PP do dňa disciplinárneho konania,
teda do 08.01.2022, čo je viac ako 6 mesiacov. Takáto lehota nie je akceptovateľná zo žiadneho
dôvodu (dovolenka, sviatky, príp. bežnej PN).
Tým, že p. Mgr. Monika Kováčová PhD. 6 mesiacov žiadnym spôsobom nereagovala na
požiadavku chovateľky o vydanie PP došlo k porušeniu čl. VI. Plemennej knihy, a preto bolo potrebné
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto Rozhodnutia.
Ďalej z Chovateľského poriadku článok II. Práva a povinnosti chovateľa časť Práva body 2. a 3.
a časť Povinnosti bod 5. vyplýva, že chovateľ má právo odchovávať mačiatka s PP a len on má právo
požiadať o ich zápis do SPKM. Zároveň Chovateľský poriadok ukladá chovateľovi povinnosť
odchovávať mačiatka s PP po rodičoch s PP, inak dôjde k hrubému porušeniu Chovateľského
poriadku.

To znamená, že po rodičoch s PP je možné odchovať výhradne mačiatka s PP. Z cit. ustanovení
tiež vyplýva, že zapísať vrh mačiatok do SPKM a odchovávať mačiatka s PP je právo chovateľa, a teda
chovateľ má právo na to, aby mu boli na základe jeho žiadosti doručené PP oznámeného vrhu.
Chovateľský poriadok v čl. III bod 1. a bod 3. ustanovuje podmienky, za ktorých chovateľ môže
uplatňovať toto svoje právo. Podmienkou na vydanie PP je podanie žiadosti o vydanie PP na
predpísanom tlačive SPKM. Podľa Chovateľského poriadku chovateľ môže požiadať o zápis mačiatok
do SPKM a vydanie PP kedykoľvek. Žiadosť o PP podaná po 10 týždňoch veku mačiatka bude
spoplatnená zvýšeným poplatkom za vydanie PP.
Podľa sťažnosti, ako aj doloženej dokumentácie k sťažnosti sa mačiatka narodili rodičom s PP
15.4.2021. Chovateľka požiadala o vydanie PP 16.6.2021, teda do 10 týždňov veku mačiatka, čo je
v lehote stanovenej Chovateľským poriadkom pre základnú platbu za poskytnutie tejto služby.
Chovateľka požiadala o vydanie PP na predpísanom tlačive. K žiadosti chovateľka priložila krycí list, PP
mačky, PP kocúra a testy oboch rodičov, t.j. všetky dokumenty požadované Chovateľským
poriadkom. Navyše v danom prípade nešlo o prvý vrh chovnej mačky ani o prvé krytie chovného
kocúra, takže dokumenty k uvedeným rodičom sa v dokumentácii SPKM už nachádzali.
Takže nevydaním PP pre mačiatka z vrhu „S“ p. Mgr. Monika Kováčová PhD. porušila čl. II.
Chovateľského poriadku a obmedzila aj práva chovateľky zaručené jej Chovateľským poriadkom, a
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 listom zo dňa 20.12.2021, aby
p. Mgr. Monika Kováčová PhD. mala možnosť sa k podanej 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, teda do 8.1.2022 o 11:00 hod. sa neospravedlnila a neuviedla dôvod svojej
neúčasti. 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.

Poučenie
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
Michal Adamec, Komenského 18D, 974 01 Banská Bystrica
Soňa Žiliková, Dukelská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

