Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO
22.05.2018 Banská Bystrica
Prítomný: pp. Majsniar, Kočajda, Štaudinger, Lengvarský, Strasser, Adamuščin, Sudimák
Hostia: pp. Bihari – predseda RK, Lipták člen RK
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu schôdze
3. Kontrola plnenia úloh
4. Rozdelenie funkcií členov predsedníctva
5. Školenie bonitačných figurantov
6. Cirkulár SV o používaní loga FCI a WUSV
7. Seminár rozhodcov v Augsburgu
8. Zmena termínu bonitácie Gbely
9. Rôzne
10. Záver
1.
Otvorenie
Predseda SÚCHNO p. Majsniar privítal prítomných a otvoril schôdzu.
2.
Schválenie programu schôdze
Program schôdze bol prítomnými členmi jednohlasne schválený.
3.
Kontrola plnenia úloh
Úlohy pre členov prezídia sú splnené, prípadne v riešení. Nový vzor Bonitačnej karty doriešia do konca roka
2018 pp. Majsniar, Kočajda a Štaudinger.
4.
Rozdelenie funkcií členov predsedníctva
Albín Majsniar
predseda, štatutárny zástupca
Mgr. Juraj Štaudinger
podpredseda
Mgr. Ivan Kočajda
ústredný poradca pre chov, štatutárny zástupca
Ján Sudimák
zástupca ústredného poradcu pre chov
Bc. Jozef Adamuščin
ústredný výcvikár
Mgr. Igor Lengvarský
zástupca ústredného výcvikára
Anton Strasser
člen predsedníctva
Rozdelenie funkcií členov Predsedníctva SÚCHNO bolo jednohlasne schválené.
5.
Školenie bonitačných figurantov
Sekretariát SÚCHNO predložil prítomným členom vyúčtovanie cestovných náhrad bonitačných figurantov,
ktorí sa zúčastnili školenia bonitačných figurantov dňa 11.3.2018 v Lučenci. Správu o školení podá v bode
rôzne školiteľ p. Bihari.
Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie vyúčtovanie školenia bonitačných figurantov.
6.

Cirkulár SV o používaní loga FCI a WUSV

Predseda SÚCHNO oboznámil prítomných s prijatým listom z FCI ohľadom používania loga FCI
a WUSV na rodokmeňoch.
Predsedníctvo berie na vedomie prijatý list a zašle list na WUSV ako v danom prípade postupovať do
vyriešenia sporu medzi FCI a WUSV.
7.

Seminár rozhodcov v Augsburgu
Sekretariát SÚCHNO informoval predsedníctvo o možnosti účasti sa seminári národných špeciálnych
rozhodcov v Augsburgu.
8.

Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie informáciu ohľadom seminára.
Zmena termínu bonitácie Gbely
Predseda SÚCHNO oboznámil prítomných so žiadosťou o zmenu termínu bonitácie v Gbeloch.

Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie prijatú žiadosť a po dohode s bonitačným komisárom
schválilo zmenu termínu.
9.

Rôzne
Ondrej Bihari informoval prítomných o priebehu školenia bonitačných figurantov a o zistenej slabej
kvalite bonitačných figurantov, čo sa prejavilo na školení bonitačných figurantov v Lučenci.
Predsedníctvo SÚCHNO sa predbežne dohodlo na usporiadaní školenia bonitačných figurantov
a bonitačných komisárov predbežne na október 2018.
Bc. Jozef Adamuščin informoval prítomných o vzniknutom probléme a to so stratením snímkou suky
Jutta spod Lazov na WUSV.
Bc. Jozef Adamuščin pošle znenie listu, ktorý bude zaslaný z kancelárie SÚCHNO na WUSV.
Mgr. Igor Lengvarský podal informáciu od chovateľa, ktorý kryl so zahraničným psov, pričom mu
neboli vystavené PP z dôvodu nedostatočnej dokumentácie a dokladu o chovnosti psa.
Predsedníctvo SÚCHNO sa zhodlo, že chovateľovi budú vystavené PP až po doložení potvrdenia
o bonitácii a zahraničného krycieho listu.
Anton Strasser informoval prítomných o degeneratívnej myelopatii a navrhuje informovať členskú
základňu o chorobe. Tak isto navrhuje aby sa SÚCHNO informovalo o možnosti vyšetrenia tohto ochorenia.
Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie návrh p. Strassera no má za to, že chovatelia by mali
vyšetrenie v prípade záujmu absolvovať vlastnou cestou.
Mgr. Ivan Kočajda požiadal prítomných o zmenu poradcu chovu pre región Kysucké Nové Mesto
a Čadca.
Predsedníctvo SÚCHNO priradilo región Kysucké Nové Mesto a Čadca pod región Martin a Žilina.
Mgr. Ivan Kočajda požiadal prítomných, že ak majú možnosť aby do Novín Kynológov poslali
odborné a veterinárne články.
Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie žiadosť p. Kočajdu.
10.
Záver
Predseda SÚCHNO poďakoval prítomným za ich príspevky v diskusii, a schôdzu ukončil.

Zapísal: Nikola Palovičová

