
 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO dňa 12.12.2014 

v Banskej Bystrici 
 

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

Neprítomní: _________________0___________________________________________  

Hostia: p. Danek, p. Pongrácz, p. Tamáši_______________________________________ 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia úloh 

3. Vyúčtovanie rozhodcov na Hlavnej špeciálnej výstave NO 2014 

4. Chovateľské akcie na rok 2015 

5. Správa zo skúšky v Rohožníku 

6. Žiadosť p. Lenárda o zapožičanie suky Nikita di Dranel 

7. Chovnosť jedincov s podvodnou skúškou 

8. Disciplinárne opatrenia 

9. Žiadosť o nové RTG pracoviská 

10. Rôzne 

11. 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 sú splnené. 

 

3. Vyúčtovanie rozhodcov na Hlavnej špeciálnej výstave NO 2014 

P. Majsniar oboznámil členov predsedníctva s rozpočtom na HŠV NO a navrhol dodatočné 

navýšenie rozpočtu o 506 €. 

Schválené jednomyseľne. 

 

4. Chovateľské akcie 

Mgr. Ivan Kočajda predniesol členom predsedníctva návrh zoznamu chovateľských akcií 

vrátane dátumov na rok 2015. 

Schválené jednomyseľne 

 

5. Správa zo skúšky v Rohožníku 

P. Tamáši oboznámil členov predsedníctva s priebehom, atmosférou a pripravenosťou 

zúčastnených na skúškach v Rohožníku, na ktoré bol delegovaný na kontrolu. 

 

6. Žiadosť p. Lenárda o zapožičanie suky 

Mgr. Ivan Kočajda oboznámil predsedníctvo so žiadosťou p. Lenárda o zapožičanie suky 

a navrhol schváliť zapožiačanie na jeden vrh. 

Schválené jednomyseľne. 

 

 

 

 



7. Chovnosť jedincov s podvodnou skúškou 

P. Majsniar spolu s p. Kočajdom predniesli predsedníctvu návrh na uznávanie chovnosti 

jedincom s podvodnou skúškou plemennou knihou SÚCHNO a to po dorobení skúšky 

a bonitácie na Slovensku. 

Schválené jednomyseľne. 

 

8. Disciplinárne opatrenia 

Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo uloženie disciplinárneho opatrenia 

písomné upozornenie predsedníctva SÚCHNO podľa stanov SÚCHNO Čl.5 Disciplinárne 

opatrenia bod 1 písmeno a chovateľom, ktorí nereagovali na opakované výzvy o zaslanie 

kompletnej dokumentácie dotknutých jedincov. 

 

9. Žiadosť o nové RTG pracoviská 

P. Majsniar predložil predsedníctvu prijaté žiadosti o nové RTG pracoviská od p. Petríka – 

Prešov, p. Pavlačku – Piešťany, p. Krupu – Námestovo. 

Predsedníctvo SÚCHNO schválilo jednomyseľne nové RTG pracovisko p. Krupovi – 

Námestovo. 

 

10. Rôzne 

1. P. Majsniar navrhol samostatné preskúšanie/školenie bonitačných figurantov 

a bonitačných komisárov a navrhol aktualizovanie zoznamu platných bonitačných 

figurantov. Zároveň navrhol dať každému bonitačnému figurantovi, keď figuruje 

bonitáciu jeden návlek na rukáv. 

Schválené jednomyseľne. 

 

2. P. Majsniar navrhol aby administrátor sprístupnil kancelárii stránku v plnom 

rozsahu a tým umožnil rýchlejšie aktualizovanie informácií na internetovej stránke. 

Schválené jednomyseľne 

 

3. P. Sudimák požiadal o bezplatnú inzerciu v Novinách Kynológov. 

Schválené jednomyseľne 

 

4. P. Lengvarský predložil žiadosť o preplatenie nákladov za skúšky na rozhodcu 

WUSV. 

Predsedníctvo SÚCHNO schválilo jednomyseľne preplatenie nákladov  

p. Lengvarskému do výšky 500 €. 

 

11. Záver 

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

 

Zapísal: Nikola Palovičová       Albín Majsniar 

12.12.2014               Predseda SÚCHNO 


