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Život prináša krásne radostné chvíle, ale aj smutné zvesti. Rodia sa nové životy, ale zároveň aj 

odchádzajú spomedzi nás naši priatelia a známi. Tieto smutné správy nás niekedy zaskočia,  

hlavne, keď ide o mladších ľudí.  

Takáto správa nás zastihla aj v uplynulých dňoch. 15.05.2020 odišiel spomedzi nás náš priateľ, 

známy, člen klubu, známy cvičiteľ Oto Banás ml. I keď väčšina z nás vedela o jeho zdravotných 

problémoch v ostatných rokoch, napriek tomu táto správa nás prekvapila, pretože odišiel 

spomedzi nás v pomerne mladom veku.  

Ota som spoznal ako mladého začínajúceho kynológa. Pochádzal zo známej kynologickej rodiny 

a po otcovi, známom kynológovi, ktorý je aktívny v kynológii i dnes vo vysokom veku, zdedil 

lásku ku psom a vzťah k poľovníckej kynológii. Jeho najobľúbenejším plemenom sa stali 

nemecké krátkosrsté stavače. Okrem cvičenia psov túžil dosiahnuť úspechy aj v chovateľskej 

práci, a tak začal chovať NKS aj vo svojej chovateľskej stanici „zo Šurianskeho kopca“.  Aj 

najväčšie úspechy dosiahol so psami zo svojej chovateľskej stanice z vrhu „B“. S Britou zo 

Šurianskeho kopca zvíťazil na JSV v r. 2010. So sukou Basty zo Šurianskeho kopca zvíťazil na 



Klubových VSS  v r. 2011. Táto suka získala aj viacero titulov na výstavách a na Klubovej výstave 

v r. 2010 získala titul BOB. V roku 2011 s ňou zvíťazil na viacerých vrcholových súťažiach v ČR i na 

Slovensku a získala aj titul Najlepší NKS r. 2011. Výborné výsledky dosiahol s jej bratom Britom 

zo Šurianskeho kopca, keď v r. 2010 zvíťazil na chovných skúškach NKS /v r. 2012 ho vodil jeho 

otec, dosiahol titul najlepší NKS r. 2012/. 

Okrem chovateľských úspechov sa stal Oto Banás ml. známy aj ako cvičiteľ svojimi úspechmi na 

súťažiach. V roku 2011 vyhral memoriál Františka Vojtecha i Memoriál Stanislava Hloucha.  

Niekoľkokrát sa s úspechom zúčastnil Memoriálu Karla Podhajského /v r. 2011  skončil na veľmi 

peknom treťom mieste/. Pravidelne sa zúčastňoval vrcholových súťaží na Slovensku a Klubových 

akcií. Získal aj zlatý odznak ocenenia „Zaslúžilý cvičiteľ NKS“. 

Bol aktívnym členom nášho klubu, zapájal sa do klubového života, bol ambicióznym človekom, 

rád súťažil a samozrejme tak, ako aj my ostatní, rád vyhrával. Je škoda, že jeho sľubnú kariéru 

špičkového cvičiteľa a vodiča prerušilo ochorenie, ktoré mu znemožnilo aktívne sa venovať 

psom.  

 V Otovi Banásovi mladšom stráca klub zapáleného chovateľa, cvičiteľa a aktívneho člena, 

ktorý sa aj napriek svojej ťažkej chorobe neprestával zaujímať o dianie v klube a videli sme ho aj 

na jubilejnej špeciálnej výstave k 25. výročiu založenia klubu.  

V mene klubu vyslovujem úprimnú sústrasť rodine a príbuzným. 

 

Česť jeho pamiatke! 

        Ing. Jozef Jursa CSc. 

          Predseda klubu 

 


