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Vec: Oznámenie 

Oznamujeme Vám, že Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo 

porušovaním stanov SKJ a FCI členom členských organizácií SKJ a to pánom Josefom Mravíkom, 

bytom Športová 30, 951 97 Žitavany.  Členovia prezídia na základe predložených dôkazov 

pozostávajúcich z výpisov plemenných kníh SKJ, SÚCHNO a ÚKK a verejne dostupných 

materiálov uverejnených na internetových stránkach konštatovali, že pán Josef Mravík porušuje 

ustanovenie Stanov SKJ a FCI týkajúce sa obchodovania so psami. Prezident SKJ v predmetnej 

záležitosti dotazoval FCI, odkiaľ prišla jednoznačná odpoveď v zmysle, že každý kto kupuje psa za 

účelom ďalšieho predaja sa musí bez výnimky považovať za obchodníka so psami. 

Verejne dostupné materiály sa nachádzajú na stránke ZŠK SR v sekcii dokumenty SKJ. Z 

výpisov z plemenných kníh je zrejmé koľko exportných preukazov o pôvode pán Josef Mravík za 

posledné roky vyžiadal, pričom vo väčšine prípadov sa nejednalo o jedincov, ktorí by pochádzali z 

jeho chovu, alebo v jeho chove pôsobili. Ďalšie materiály tiež dokazujú, že pán Josef Mravík sa 

verejne priznáva k obchodovaniu so psami. 

Podľa priloženého prípisu zo Slovenskej kynologickej jednoty je zrejmé, že vzhľadom k 

porušovaniu príslušných článkov Stanov SKJ a FCI nesmie byť pánovi Josefovi Mravíkovi 

umožnené členstvo v žiadnej členskej organizácii SKJ. 

Touto cestou si dovoľujeme oznámiť, že pánovi Josefovi Mravíkovi, nesmie byť umožnené 

členstvo v chovateľskom ani záujmovom klube a v prípade ak sa tak medzičasom stalo, musí mu 

byť bez zbytočného odkladu ukončené.  Tak ako je uvedené aj v prípise SKJ, toto opatrenie je 

záväzné. Jeho nedodržanie by mohlo mať za následok ukončenie členstva príslušného subjektu v 

rámci štruktúr SKJ. 

Dovoľujeme si upozorniť na jednoznačné znenie state z Medzinárodného chovateľského 

poriadku FCI:  Obchodníci so psami a množitelia nemajú dovolené chovať pod záštitou 

(zodpovednosťou) člena alebo zmluvného partnera FCI. Z tohto dôvodu nemôže byť pánovi 

Josefovi Mravíkovi poskytnutý chovateľský servis, ani ako nečlenovi chovateľského klubu. 

   

 

S pozdravom  

        Mgr. Juraj Štaudinger  

          prezident ZŠK SR 
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