
 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO dňa 21.03.2015
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. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Informácia o situácii v prípade p. Mravíka
5. Informácia o situácii ohľadom podvodných skúšok
6. Rôzne
7. 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. Návrh rozpočtu na rok 2015
Mgr. Ivan Kočajda predniesol návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu tvorí príloha 
zápisnice. 
Schválené jednomyseľne.

4. Informácia o     situácii v     prípade p. Mravíka 
Mgr. Juraj Štaudinger predniesol dostupné materiály, ktoré budú použité na členskej schôdzi 
SÚCHNO dňa 22.3.2015.
Schválené jednomyseľne

5.   Informácia o     situácii ohľadom podvodných skúšok
P. Majsniar spolu s p. Kočajdom informovali predsedníctvo s konaním nemeckej plemennej 
knihy SV ohľadom podvodných skúšok. Nemecká plemenná kniha SV týmto jedincom 
chovnosť zrušila. Predsedníctvo SÚCHNO navrhlo, aby jedincom s podvodnou skúškou, 
ktorý si splnia podmienky chovu do polovice roka 2015 bol vydaný duplikát rodokmeňa na 
základe písomnej žiadosti majiteľa, čím sa eliminujú následky podvodných skúšok. 
Schválené jednomyseľne

6. Rôzne
1. P. Majsniar požiadal plemennú knihu SÚCHNO o zaslanie listu na nemeckú 
plemennú knihu SV o vrátenie dokumentácie Renti Dlhá Roveň, nakoľko nemecká 
plemenná kniha SV nereaguje na žiadosť majiteľa jedinca.
Schválené jednomyseľne

2. P. Strasser navrhol vypracovanie sprievodného listu k zhotovovaniu RTG na DBK 
a DLK, ktorý bude zaslaný všetkým RTG pracoviskám oprávneným zhotovovať RTG 



na DBK a DLK  pre SÚCHNO, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť každého CD 
prípadne rádiogramu zasielaného veterinárnym pracoviskom na sekretariát SÚCHNO. 
Majiteľovi jedinca bude spolu so zápisom RTG na DBK a DLK do PP zasielaná aj 
kópia sprievodného listu potvrdená vyhodnocovateľom prof. MVDr. V. Ledeckým 
CSc. Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo zasielanie sprievodného listu 
a poverilo sekretariát o zabezpečenie po dohode s Prof. MVDr. Valentom Ledeckým, 
CSc.

3. P. Lengvarský predniesol žiadosť o usporiadaní MS WUSV IPO-FH v roku 2016 na 
Slovensku. Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo, že je možné tieto MS 
zorganizovať za podmienky, že WUSV zabezpečí tieto MS po finančnej stránke 
v plnej miere. SÚCHNO zabezpečí túto akciu po logistickej stránke. 

4. P. Strasser navrhol aby bol prostredníctvom SÚCHNO zaslaný list na všetky útulky 
v rámci SR s prosbou, že v prípade umiestnenia jedinca NO, ktorý je jednoznačne 
tetovaný, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili na sekretariát SÚCHNO, ktorý 
overí identitu odchyteného jedinca. Súčasťou listu bude aj žiadosť SÚCHNO 
o pozdržanie kastrácie odchyteného jedinca do zistenia majiteľa prípadne chovateľa 
jedinca. Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo a zároveň poverilo 
kanceláriu o zaslanie listu.

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

Zapísal: Nikola Palovičová Albín Majsniar
  21.03.2015         Predseda SÚCHNO


