
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO dňa 20.9.2014
v Banskej Bystrici

Prítomní: pp. Kočajda, Štaudinger, Majsniar, Lengvarský, Sudimák, Strasser, Adamuščin
Neprítomní:                                        0                                                                                                                             
Hostia: p. Danek, p. Pongrácz, p. Tamáši, p. Lipták, p. Ďurčík

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Informácia o nelegálnych skúškach
4. Informácia zo ZŠK v súvislosti s listom z SKJ
5. Rôzne
6. Záver

1. Otvorenie
Schôdzu otvoril a viedol p. Majsniar, ktorý na začiatku privítal členov 
predsedníctva a hostí. Prítomných oboznámil s priebehom a programom schôdze. 
Program bol jednomyseľne schválený.

2. Kontrola plnenia úloh
Všetky predchádzajúce úlohy sa plnia priebežne.

3. Informácia o nelegálnych skúškach
P. Kočajda spolu s p. Majsniarom oboznámili prítomné predsedníctvo so situáciou 
ohľadom nelegálnych skúšok a so znením prijatého listu zo Zwiazku 
Kynologicznego w Polsce a  listu od rozhodcu p. Stanislava Ablamowicza, v ktorých
zhodne potvrdzujú, že okrem dvoch jedincov, ktorí mali legálne vykonanú skúšku 
u vyššie menovaného rozhodcu, ostatné jedince mali túto skúšku v preukaze 
o pôvode zapísanú nelegálne, pričom upozornili na množstvo jedincov 
a potomkov, ktorí spadajú do tejto kategórie. 

JUDr. Zdenko Ďurčík, ktorý bol prítomný na zasadnutí predsedníctva a dostatočne 
oboznámený so vzniknutou situáciou predložil svoj návrh, podľa ktorého 
odporúča predsedníctvu v čo najkratšom čase v zmysle Stanov SÚCHNO článok 5 
bod 1.1 zaslať všetkým členom SÚCHNO, ktorí sú majiteľmi dotknutých jedincov 
písomné upozornenie.
Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo predložený návrh JUDr. Zdenka 
Ďurčíka – úloha pre sekretariát - zaslať všetkým členom SÚCHNO, ktorí sú 
majiteľmi dotknutých jedincov v zmysle Stanov SÚCHNO článok 5 bod 1.1 
písomné upozornenie o začatí disciplinárneho konania.



4. Informácia zo ZŠK v súvislosti s listom z SKJ
P. Štaudinger oboznámil prítomných s informáciou zo ZŠK, ktorá bola prijatá z SKJ 
v súvislosti s osobou p. Josefa Mravíka, ktorý je členom SÚCHNO. 

Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie informáciu zo ZŠK, ktorá bola zaslaná 
z SKJ  v súvislosti s osobou p. Josefa Mravíka a sekretariát zašle stanovisko 
p. Mravíkovi o zrušení jeho členstva v SÚCHNO.
Schválené jednomyseľne.

5. Rôzne
1. P. Kočajda navrhol uznávať KŐRUNG - bonitačnú kartu vydanú plemennou 

knihou SV len za predpokladu, že skúška z výkonu bude vykonaná na 
Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku u rozhodcu SV a v Českej republike.
Schválené jednomyseľne.

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

Zapísal: Nikola Palovičová Albín Majsniar
20.9.2014 Predseda SÚCHNO


