
Zápisnica zo zasadania predsedníctva SÚCHNO 

 

Dátum konania:   2.7.2013                                      miesto konania: Banská Bystrica 
 

Prítomní členovia                  podpis: 

Majsniar 
Bihari 

Štaudinger 
Kočajda 
Strasser 

Adamuščin 
Sudimák 

Prítomní hostia:            podpis: 

Členovia prezídia ZŠK SR 

Zasadanie vedie: Majsniar Zapisuje: Bihari 

Návrh programu: 
1.Otvorenie 

2.Kontrola plnenia úloh (čítačky čipov, FCI titl, RTG v dig. forme)  
3.Žiadosť MVDr. Vargu o zaradenie medzi pracoviská na vyhotovenie RTG 
4.Ondrej Bihari návrh vzoru zápisnice SÚCHNO 

5.Ondrej Bihari návrh na vyhotovovanie RTG aj v digitálnej forme 
6.Körung - nie je potrebné BH ak má jedinec SVV1  

7.HŠV NO – informácia o prípravách 
8.Rôzne 
9.Záver 

 
 

                                                        Za:   7       proti:    0     zdržal sa:  0 

Prerokovanie jednotlivých bodov: 

1. Otvorenie 
 

2. Kontrola plnenia úloh: 
- predložené 3 ponuky na kúpu čítačiek čipov. Schválený nákup čítačiek typu  „Mini reader IE 

2013“ v počte 10 ks 
-predsedníctvo berie na vedomie oznam FCI o možnosti zadávať titul medzinárodného šampióna 

C.I.E. pre psov so skúškou z výkonu 
-Dig. RTG – prejednané v ďalšom bode 
 

                                                        Za:      7    proti:     0    zdržal sa: 0 

3. Žiadosť MVDr: Vargu na zaradenie jeho pracoviska medzi pracoviská SÚCHNO 
 

                                                        Za:     0     proti:    7     zdržal sa:  0 

4. Návrh O. Bihariho na tlačivo na zápisnicu zo zasadania predsedníctva SÚCHNO s podpisom 
všetkých zúčastnených na originálny rukopisný zápis  

 
                                                        Za:      1    proti:     4    zdržal sa: 2 

5. O.Bihari navrhuje možnosť vykonávať RTG na DBK a DLK  pre SÚCHNO aj digitálnym 
RTG prístrojom. Bihari spracuje informáciu a pokyn pracoviskám na zhotovovanie RTG 

 
 

                                                        Za:  7        proti:     0    zdržal sa:  0 



6. J. Štaudinger navrhuje používať zápisnicu predsedníctva SÚCHNO podľa návrhu p. Bihariho 

okrem podpisov členov na originál zápisnice, pričom zápisnicu podpíše len zapisovateľ 
a odovzdá sekretariátu, ktorý zápisnicu prefotí, kópiu dá zapisovateľovi, originál prepíše na PC 
a založí v kancelárii 

 
                                                        Za:    6      proti:    1     zdržal sa: 0 

7. Žiadosť ZO Záhorie na pridelenie mimoriadnej bonitácie SÚCHNO  

 
 
                                                        Za:    0      proti:    7     zdržal sa: 0 

8. Oznam SV - pokiaľ jedinec, ktorý sa zúčastní Körungu má zloženú skúšku SVV1 a viac, 

nemusí mať zloženú skúšku BH 
 

                                                        Predsedníctvo berie na vedomie  

9. p. Chlebanová – Informačná správa k prípravám na HŠV SÚCHNO 2013 a návrh predbežného 
rozpočtu. Informačná správa bude priložená k zápisnici. 

 
                                                        Predsedníctvo berie na vedomie  

10. p. Mravík - návrh na spôsob vyhodnocovania titulu „Pes roka“  
 

 
 

 
                                                        Za:    0      proti:  7       zdržal sa:  0 

11. Úloha pre p. Mgr. I. Kočajdu: do 30.9.2013 predložiť na schválenie predsedníctvu návrh 
vyhodnocovacích tabuliek na titul „Pes roka“ a „Suka roka“ 

                                    

Rôzne: 
p.Štaudinger – návrh aby na každú kyn. akciu dotovanú z finančných  prostriedkov SÚCHNO 

bola uzavretá písomná zmluva medzi usporiadateľom a SÚCHNO. Návrh zmluvy spracuje p. 
Chlebanová  
                                                        Za:      7    proti:     0    zdržal sa: 0 

p.Štaudinger - vzľadom na skutočnosť, že organizátor MSR SÚCHNO 2013 - ZO Kežmarok 
pochybil pri organizovaní MSR SÚCHNO navrhuje, aby víťazi MSR SÚCHNO boli dodatočne 

ocenení na členskej schôdzi SÚCHNO vecnými cenami. 
 
                                                         Za:      7    proti:     0    zdržal sa: 0  

p.Štaudinger – navrhuje, aby sa MSR  SÚCHNO od roku 2014  konalo ako druhý kvalifikačný 
pretek a MSR SÚCHNO - bude prioritný pretek a nesmú sa pri ňom konať žiadne memoriály a 

pod. (môže sa spájať len s 2.kvalifikačným pretekom) 
 
                                                         Za:      7    proti:     0    zdržal sa: 0  

Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie: 
-informačnú správu o prípravách na HŠV SÚCHNO a návrh rozpočtu, ktorý bude priebežne 
doplnený 

-informáciu SV o tom, že nie je potrebná skúška BH na Nemecký Körung,  pokiaľ má jedinec 
zloženú skúšku SVV1 a viac 

-informáciu FCI o možnosti zadania medzinárodného šampióna C.I.E. pre NO so skúškou z 
výkonu     
                                                   



                                                          Za:    7      proti:   0      zdržal sa: 0 

Predsedníctvo SÚCHNO prijalo toto uznesenie: 

1. SCHVÁLENÉ - nákup čítačiek čipov typu „MINI READER IE 2013“v počte 10 ks. 
2. NESCHVÁLENÉ -  žiadosť MVDr. Vargu o zaradenie jeho pracoviska RTG pre SUCHNO. 
3. NESCHVÁLENÉ  - návrh p. Bihariho na tlačivo zo zápisnice z predsedníctva SUCHNO 

s podpismi všetkých zúčastnených na origináli zápisnice. 
4. SCHVÁLENÉ – návrh p. Bihariho na vyhodnocovanie RTG aj z digitálnych RTG prístrojov. 

P. Bihari vypracuje informačný list pre pracoviská RTG.  
5. SCHVÁLENÉ – návrh p. Štaudingera na zhotovovanie zápisnice podľa vzoru predloženého p. 
Biharim, ale bez podpisov všetkých prítomných.  

6. NESCHVÁLENÉ – žiadosť ZO Záhorie na pridelenie mimoriadnej bonitácie.  
7. NESCHVÁLENÉ -  návrh pána Mravíka na spôsob vyhodnocovania titulu „Pes roka“ 

8. SCHVÁLENÉ -  návrh pána Štaudingera o písomnej zmluve medzi organizátorom akcie 
a SÚCHNO. 
9. SCHVÁLENÉ – návrh p.Štaudingera, že predsedníctvo SÚCHNO dodatočne ocení víťazov 

MSR SÚCHNO 2013 vecnými cenami.  
10. SCHVÁLENÉ - návrh p. Štaudingera – MSR SÚCHNO sa budú konať ako 2.kvalifikačný 

pretek bez konania memoriálov a pod.  
 
                                                        Za:    7      proti:    0     zdržal sa: 0 

 

Zapísal: Z originálneho rukopisu prepísal:  
 

 


