
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO, Malý Lapáš – 22.1.2016

Prítomní: A. Majsniar, Mgr. I. Kočajda, Mgr. J. Štaudinger, Mgr. I. Lengvarský, J. Sudimák, 
A. Strasser
Ospravedlnený: Bc. J. Adamuščin

Program:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia úloh
3./ Porovnanie RTG na DBK + DLK vyhodnotené na Slovensku a v Nemecku + vyjadrenie Prof. 
MVDr. V. Ledeckého, CSc.
4./ OPCH s dočasne pozastaveným výkonom funkcie
5./ Žiadosť p. J. Lysíka o preskúšanie do kategórie bonitačný figurant
6./ Žiadosť o zmenu OPCH pre potreby Policajného zboru
7./ Vyúčtovanie HŠV NO Dudince 2015
8./ Rozdelenie chovateľských akcií pre rok 2016
9./ Rôzne
10./ Uznesenia
11./ Záver

1./ Otvorenie
Zasadnutie Predsedníctva SÚCHNO otvoril p. Albín Majsniar, ktorý privítal prítomných členov 
predsedníctva a predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne schválený.

2./ Kontrola plnenia úloh
Úlohy vyplývajúce zo zápisníc boli splnené.

3./ Porovnanie RTG na DBK + DLK vyhodnotené na Slovensku a     v     Nemecku + vyjadrenie Prof. 
MVDr. V. Ledeckého, CSc.
Sekretariát predložil prítomným porovnanie RTG na DBK+DLK vyhodnotené na Slovensku 
a komisionálne v Nemecku. Spolu sa v roku 2015 jednalo o 14 jedincov, pričom zhoda v posúdení 
bola u 14 jedincov, 8 jedincom bolo hodnotenie zlepšené, v 1 prípade bolo hodnotenie DBK zlepšené 
a hodnotenie DLK zhoršené a v poslednom prípade bolo hodnotenie DBK rovnaké a hodnotenie DLK 
zhoršené. Vo vyjadrení Prof. MVDr. Ledeckého sa uvádza, že na stretnutí na GRSK v Nemecku 
v novembri 2015 sa ukázalo, že rozdielnosť hodnotenia DBK a DLK sa rozširuje a nie zužuje. Bližšie 
o tejto skutočnosti bude informovať vedenie SÚCHNO. Zároveň požiadal o zvýšenie ceny za 
hodnotenie röntgenogramov, nakoľko čas strávený hodnotením z CD je 2 až 3 krát dlhší ako pri 
klasickom rőntgenograme.
Na základe analytických skúmaní RTG snímok vyhodnotených na Slovensku a následne v Nemecku 
predsedníctvo rozhodlo, že sa uskutoční pracovné stretnutie s Prof. MVDr. V. Ledeckým v súvislosti 
s ďalším postupom vo vyhodnocovaní RTG röntgenogramov s primárnym pohľadom na vývoj RTG 
plemena nemecký ovčiak do termínu Členskej schôdze SÚCHNO.
Mgr. J. Štaudinger navrhol vzhľadom na vek Prof. MVDr. Ledeckého uvažovať nad konkurzom 
a následným výberom nového vyhodnocovateľa, ktorý bude spĺňať všetky kritériá a podmienky 
SÚCHNO a jeho znalosti budú v predmetnej oblasti na požadovanej úrovni. Mgr. I. Lengvarský 
navrhol, aby bol na Členskú schôdzu SÚCHNO predložený návrh na zmenu hodnotenia DBK a DLK 
a to jednoslovným hodnotením „spôsobilý pre ďalšiu plemenitbu – nespôsobilý pre ďalšiu 
plemenitbu“. Hodnotením „spôsobilý pre ďalšiu plemenitbu“ sa rozumie jedinec, ktorého hodnotenie 
na DBK+DLK je do 3.stupňa vrátane, hodnotením „nespôsobilý pre ďalšiu plemenitbu“ sa rozumie 
jedinec, ktorého hodnotenie na DBK+DLK je vyraďujúce z chovu.



4./ OPCH s     dočasne pozastaveným výkonom funkcie
Predsedníctvo SÚCHNO sa zaoberalo zistenými výsledkami šetrenia a vzalo do úvahy zistenia 
Zwiazku kylogiczniego v Poľsku, zistenia Plemennej knihy SV v Augsburgu a zistené informácie 
z podaných vysvetlení a rozhodlo nasledovne:
a/ Odvoláva z funkcie Okresného poradcu chovu p. MVDr. Vladimíra Salaia
b/ Odvoláva z funkcie Okresného poradcu chovu p. Martina Forišku – SÚCHNO akceptuje stanovisko
p. Forišku, ktorý sa vzdal tejto funkcie
c./ Potvrdzuje vo funkcii Okresného poradcu chovu p. Dušana Reháka pre okresy Senica, Myjava
d./ Ustanovuje do funkcie OPCH pre okresy Skalica, Holíč a Malacky p. Ing. Jána Hercega
(hlasovanie 6 / 0 / 0 )

5./ Žiadosť p. J. Lysíka o     preskúšanie do kategórie bonitačný figurant
Sekretariát SÚCHNO obdržal písomnú žiadosť p. J. Lysíka o preskúšanie do kategórie bonitačný 
figurant. Predsedníctvo SÚCHNO bude robiť nový výber bonitačných figurantov koncom roka 2016, 
miesto a čas bude p. Lysíkovi oznámené písomne v dostatočnom časovom predstihu.

6./ Žiadosť o     zmenu OPCH pre potreby Policajného zboru
Sekretariát SÚCHNO obdržal písomnú žiadosť z Ministerstva vnútra SR – P PZ v zmysle 
zabezpečenia jednotného postupu pri organizácii, riadení a výkone služobnej kynológie v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zmenu poradcu chovu pre potreby Prezídia Policajného 
zboru. Do funkcie poradcu chovu navrhli ppor. Alenu Buzinkayovú, ktorej odborné znalosti sú 
zárukou rozvoja plemena.
Predsedníctvo SÚCHNO jednohlasne schválilo do funkcie poradcu chovu pre potreby Prezídia 
Policajného zboru ppor. Alenu Buzinkayovú, sekretariát zašle písomné oznámenie
(hlasovanie: 6 / 0 / 0 )

7./ Vyúčtovanie HŠV NO Dudince 2015
Sekretariát predložil vyúčtovanie Hlavnej špeciálnej výstavy, ktorá sa konala v dňoch 
26. – 27.9.2015 v Dudinciach. 
Príjmy vo výške 4.109,- /vrátane dotácie zo SÚCHNO/ a výdaje vo výške 6.643,78 € boli jednohlasne 
schválené. Zároveň rozhodlo o navýšení dotácie pre rok 2016 na HŠV NO 
z 2.500,- € na 4.500,- €.
(hlasovanie 6 / 0 / 0 )

8./ Rozdelenie chovateľských akcií na rok 2016
Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo došlé žiadosti o chovateľské akcie a rozhodlo nasledovne:

Oblastné výstavy:
Východ Stred Západ
14.5. Poprad 16.4. Ružomberok 11.6. Piešťany
1.10. Smižany 30.4. Vyhne 27.8. Trstice

22.10. Holíč
Hlavná špeciálna výstava
24. – 25.9. Malý Lapáš



Bonitácie:
Východ Stred Západ
4.6. Poprad 12.3. Lučenec 17.4. Závod
10.9. Drienov 11.6. Pliešovce 7.5. Pohranice
29.10. Spišská Nová Ves 16.7. Ružomberok 8.10. Alekšince

17.9. Párnica
5.11 Vyhne

Nemecké bonitácie – Körung:
17.4. Banská Bystrica 1.5. Vyhne 12.6. Piešťany

23.10. Holíč
(hlasovanie 6 / 0 / 0 )

9./ Rôzne
a/ rozhodnutím Predsedníctva SÚCHNO zo dňa 18.1.2008 bolo schválené, že po ukončení účtovných 
prác bude vzniknutá SÚCHNO s.r.o. /za účelom MS WUSV 2007/ zrušená. Vzhľadom na to, že do 
dnešného dňa táto s.r.o. zrušená nebola, požiadal sekretariát p. M. Bočkaia o vyjadrenie. M. Bočkai 
oznámil, že všetky podklady na zrušenie s.r.o. boli odovzdané JUDr. P. Vačokovi – sekretariát zašle 
JUDr. Vačokovi list (hlasovanie 6 / 0 / 0 )
b./ Predsedníctvo jednohlasne schválilo p. J. Sudimáka za gestora bonitačných figurantov.
c./ prejednaný písomný podnet člena SÚCHNO p. M. Kliku v zmysle čl.4, ods.1 stanov SÚCHNO 
a súčasne žiadosť o prehodnotenie výsledkov vyhodnotenia RTG – odpoveď spracuje a zašle na 
sekretariát Mgr. J. Štaudinger 
d./ predsedníctvo zapracuje do návrhu rozpočtu na rok 2016 finančnú podporu usporiadateľom 
Oblastných výstav SÚCHNO v hodnote 200,- €/akcia na zakúpenie športových pohárov 
(hlasovanie 6/ 0 / 0 )
e./ predsedníctvo sa zaoberalo výjazdom reprezentačného družstva na MS WUSV v nemeckom 
Meppene. Mgr. I. Lengvarský navrhol za vedúceho reprezentačného družstva p. J. Vnenčáka. 
Sekretariát osloví p. Vnenčáka
f./ Predsedníctvo SÚCHNO reagovalo na Výzvu na predloženie ponuky v súlade s § 9 ods.9 zákona 
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Predmet zákazky: Vydávanie preukazov a dokladov na plemeno nemecký ovčiak pre 
chovnú stanicu „Polícia-Slovakia“. Po podpise zmluvy bude táto mať platnosť na celý predmet 
zákazky na obdobie 4 rokov
g./ Mgr. I. Kočajda navrhol zmenu bonitačnej karty, nakoľko údaje v pôvodných nekorešpondujú 
s potrebami SÚCHNO – úloha do nasledujúceho zasadnutia – spracovať návrh novej bonitačnej karty
h./ p. J. Sudimák predložil prítomným možnosť odoberania, spracovania, posúdenia a uskladnenia 
semena – umelú insemináciu, zaslanú Zvieracou klinikou Pašek, Trnava, ktorá je jedinou klinikou na 
Slovensku so špecializovaným pracoviskom výhradne zameraným na reprodukciu a asistovanú 
reprodukciu. Na základe predložených materiálov Predsedníctvo SÚCHNO schválilo umelú 
insemináciu v zmysle poriadkov SKJ a FCI (hlasoavnie 6 / 0 / 0 )
ch./ predsedníctvo odsúhlasilo zvýšenie základného platu pracovníčke SÚCHNO o 200,- € mesačne 
brutto (hlasovanie 6 / 0 / 0 )
i./ Predsedníctvo SÚCHNO stanovilo termín Členskej schôdze SÚCHNO na 13.3.2016, miesto 
konania hotel LUX, Banská Bystrica

10./ Uznesenie Predsedníctva SÚCHNO:

A: Schvaľuje
- Program zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO
- Odvolanie z funkcie OPCH p. Salai a p. Forišku, potvrdzuje vo funkcii OPCH p. Reháka
- Zmenu OPCH pre potreby Ministerstva vnútra SR – P PZ
- Vyúčtovanie HŠV NO 2015



- Rozdelenie chovateľských akcií na rok 2016
- P. Sudimáka za gestora bonitačných figurantov
- Zapracovanie do návrhu rozpočtu finančnú podporu usporiadateľom oblastných výstav
- Umelú insemináciu v zmysle poriadkov SKJ a FCI
- Zvýšenie základnej mzdy pracovníčke sekretariátu SÚCHNO
- Termín Členskej schôdze SÚCHNO na 13.3.2016

B: Berie na vedomie:
- Štatistiku RTG vyhodnotených na Slovensku a v Nemecku
- Vyjadrenie Prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc.
- Žiadosť p. Lysíka o preskúšanie do kategórie bonitačný figurant
- Písomný podnet p. Lysíka
- Výzvu na predloženie ponuky Ministerstva vnútra SR

11./ Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval p. A. Majsniar

Zapísala: R.Chlebanová Majsniar, predseda SÚCHNO


