
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO dňa 12.03.2016
v Banskej Bystrici

Prítomní: pp. Kočajda, Štaudinger, Majsniar, Lengvarský, Sudimák, Strasser
Ospravedlnení: Adamuščin Jozef

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. List od MVDr. Ledeckého
4. Príprava Členskej schôdze SÚCHNO
5. Príprava rozpočtu na rok 2016
6. Diskusia
7. Záver

1. Otvorenie
Schôdzu otvoril a viedol p. Majsniar, ktorý na začiatku privítal členov predsedníctva. Členom 
predsedníctva oznámil úmrtie poradcu chovu p. Spišáka a požiadal prítomných o uctenie si 
jeho pamiatky.
Prítomných oboznámil s priebehom a programom zasadnutia. 
Program bol jednomyseľne schválený.

2. Kontrola plnenia úloh
Všetky predchádzajúce úlohy sú splnené.

3. List od MVDr. Ledeckého
Predseda SÚCHNO predniesol prítomným prijatý list od MVDr. Ledeckého ohľadne spôsobu 
posudzovania DBK a DLK a jeho poznatkov zo seminárov v zahraničí. 
Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie prijatý list od MVDr. Ledeckého.

4. Príprava Členskej schôdze SÚCHNO
P. Majsniar prítomných oboznámil s navrhovaným programom Členskej schôdze SÚCHNO 
13.3.2016, zároveň upozornil, že je potrebné po predbežnom spracovaní zverejniť program 
schôdze na internetovej stránke SÚCHNO. Mgr. Juraj Štaudinger po predchádzajúcich 
skúsenostiach požiadal členov predsedníctva komunikovať na úrovni, aby sa schôdza 
a diskusia viedli na odbornej úrovni a nie na osobných invektívach. 
Program Členskej schôdze schválený jednomyseľne.  

5. Príprava rozpočtu na rok 2016
Mgr. Ivan Kočajda oboznámil prítomných s príjmami a výdavkami v roku 2015 a návrhom 
rozpočtu na rok 2016. 
Návrh rozpočtu na rok 2016 schválený jednomyseľne.

6. Diskusia
 P. Majsniar oboznámil prítomných s prijatým listom od ČKNO, v ktorom je uvedené 

že ČKNO akceptuje výstavy usporiadané na území SR a RTG vyhodnotené na 
Slovensku. Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo uznávať podmienky 
chovnosti z ČR na Slovensku. Zároveň poverilo sekretariát o zaslanie listu 
predsedníctvu ČKNO.



 Mgr. Juraj Štaudinger predniesol prítomným prijatý návrh od chovateľov 
z východného Slovenska na vymenovanie poradcu chovu p. Kvokačku, namiesto 
zosnulého p. Spišáka pre oblasť Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Trebišov.
Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo poradcu chovu p. Kvokačku.

7. Záver
Na záver zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť p. Majsniar.

Zapísal: Nikola Palovičová 


