
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO – Látky 21.11.2018 

Prítomní: pp. Majsniar, Kočajda, Štaudinger, Strasser, Adamuščin, Sudimák 
Hostia: pp. Bihari – predseda RK, Lipták člen RK  
Ospravedlnený: pp. Lengvarský 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu schôdze 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Vyúčtovanie HŠV NO 
5. Kalendár kynologických akcií 
6. Žiadosť p. Olearčina o finančný príspevok 
7. Žiadosť p. Hanušovského o zmenu PCH 
8. Žiadosť KK Závod o školenie bonitačných figurantov  
9. Rôzne 
10. Záver 

1./ Otvorenie 
Výjazdové zasadnutie otvoril a prítomných členov vrátane revíznej komisie privítal predseda 
SÚCHNO p. Majsniar. 

1./ Schválenie programu schôdze 
Predložený program schôdze bol prítomnými členmi jednohlasne schválený. 

3./ Kontrola plnenia úloh 
Úlohy, pridelené jednotlivým členom sú splnené, prípadne v riešení. 

4./ Vyúčtovanie HŠV NO 
Sekretariát predložil prítomným vyúčtovanie Hlavnej špeciálnej výstavy NO, ktorá sa konala 
v dňoch 22.-23.9.2018 v Malom Lapáši. Výdaje nepresiahli príjmy zo štartovného poplatku 
a dotácie a finančné prostriedky boli použité účelovo. Predsedníctvo SÚCHNO berie na 
vedomie vyúčtovanie HŠV NO. 

5./ Kalendár kynologických akcií 
Sekretariát predložil prijaté žiadosti o chovateľské akcie na rok 2019. Z prijatých žiadostí 
poveruje Predsedníctvo SÚCHNO usporiadaním Oblastných výstav a Bonitácií nasledovné 
organizácie: 
Oblastné výstavy: 
Kežmarok, Košice-Krásna, Smižany, Šamorín, Pobedim, Abrahám, Prašice, Dunajská Streda, 
Trstice, Závod 
Bonitácie: 
Kežmarok, Štrba, Spišská Nová Ves-Canis, Lučenec, Banská Belá, Brezno, Abrahám, 
Kolárovo, Nitrica, Nitrianske Rudno 
Körung: 
Banská Bystrica, Rohožník 
Hlavná špeciálna výstava NO: 



21. – 22.9.2019 Vranov nad Topľou 
SÚCHNO usporiada v spolupráci s P PZ Zvod plemenníkov a oblastnú výstavu. Spoločná 
akcia sa uskutoční v mesiaci november. 
Presné termíny akcií vrátane rozhodcov budú zverejnené v Kalendári kynologických akcií na 
rok 2019. 

6./ Žiadosť p. Olearčina o finančný príspevok 
Sekretariát prijal žiadosť p. Olearčina o finančný príspevok na športovú prípravu 
a reprezentovanie plemena NO. Svoju žiadosť odôvodňuje účasťou na Majstrovstvách sveta 
Obedience v Holandskom Ermele s NO Kris Canislog, kde ako jediný reprezentant NO na 
týchto MS predviedli ucelený výkon s výborným kontaktom. Vzhľadom na to, že 
Predsedníctvo SÚCHNO nedisponuje výsledkovou listinou z MS a vo svojej žiadosti 
neuvádza umiestnenie, sekretariát vyzve p. Olearčina na jej zaslanie. Žiadosť bude opätovne 
posúdená po jej dodaní na zasadnutí predsedníctva. 

7./ Žiadosť p. Hanušovského o zmenu PCH 
Predsedníctvo prejednalo prijatú žiadosť a rozhodlo, že nesúhlasí so zmenou vzhľadom na to, 
že sa jedná o osobné spory, ktoré nesúvisia s výkonom funkcie OPCH. Sekretariát zašle p. 
Hanušovskému list so zamietavým stanoviskom. 

8./ Žiadosť p. Bardúna o školenie bonitačných figurantov 
Sekretariát prijal žiadosť KK Závod, ktorý v mene p. Alexandra Bardúna žiada 
o absolvovanie školenia bonitačných figurantov. Menovaný bude pozvaný na školenie 
bonitačných figurantov, ktoré sa uskutoční v jarných mesiacoch pred začiatkom 
chovateľských akcií. Sekretariát zašle p. Bardúnovi rozhodnutie predsedníctva. 

9./ Rôzne 
-p. Majsniar navrhol, aby na M-SR SÚCHNO bol odovzdávaný pohár jedným členom 
predsedníctva SÚCHNOv hodnote cca 100,- €, ktorý obdrží Majster SR mimo pohárov, 
odovzdávaných usporiadateľom akcie. Zakúpenie pohára bolo jednohlasne schválené. 
-p. Majsniar navrhol, aby SÚCHNO zakúpilo plakety členom reprezentačného družstva, ktorí 
na MS WUSV obsadili 3.miesto v družstvách – jednohlasne schválené. 

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

Zapísala: R.Chlebanová     


