
Zápisnica z Členskej schôdze SÚCHNO

Dátum: 22.3.2015
Miesto: hotel LUX, Banská Bystrica 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií (návrhová, mandátna)
3. Schválenie programu členskej schôdze SÚCHNO
4. Správa predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
5. Správa o činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
6. Správa výcvikovej komisie (I. Lengvarský)
7. Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I. Kočajda)
8. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie 
9. Návrh rozpočtu na rok 2015 (I. Kočajda) 
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

K bodu 1.
Členskú schôdzu zahájil p. Kočajda, ktorý privítal prítomných. 

K bodu 2.
Do komisií boli zvolení a schválení:
Návrhová komisia: p. Tamáši, p. Pongrácz, p. Tkáčová (jednomyseľne)
Mandátna komisia: p. Petrek, p. Ridzoňová, p. Soliar (za: 85/ proti:0 / zdržali sa: 2)

K bodu 3.
Navrhnutý program členskej schôdze bol schválený (hlasovanie: 63 / 24 / 0).
Návrh o udelení čestného členstva p. JUDr. Petrovi Vačokovi  (hlasovanie: 86 / 0 / 1).  

K bodu 4. 
Správu predsedu SÚCHNO predniesol p. Majsniar. Predseda poďakoval všetkým, ktorí sa za
bilancované obdobie pričinili  o dobré meno,  všetkým chovateľom a majiteľom NO za ich
doterajšiu  prácu.  Poďakoval  za  reprezentáciu  a ocenil  výsledky  z medzinárodných  súťaží.
Nemalé  uznanie  vyslovil  všetkým  spolupracovníkom  a sponzorom,  ktorí  akcie  podporili
a organizačne zastrešili, menovite: p. J. Štaudingerovi, p. Chlebanovej, Happydog a ostatným
sponzorom.  Poďakoval  reprezentačnému  družstvu  za  šírenie  dobrého  mena  slovenskej
kynológie. Neopomenul incidenty súvisiace s podvodnými skúškami NO.  

K bodu 5.
Činnosti  SÚCHNO  za  rok  2014  zhodnotil  predseda  p.  Kočajda.  Oznámil  s  novým
personálnym obsadením na sekretariáte, bilancoval uskutočnené výstavy, bonitácie a preteky.
Prítomných oboznámil s postupom pri vyšetrení na DBK( vyhodnocovateľ dostane list, kde
uvedie  výsledky  a ostatné  náležitosti).  Ďalej  bolo  oznámené,  že  majiteľom zvierat,  ktoré
získali skúšky podvodne, sa umožňuje opakovať skúšku do 1.7.2015 (základný predpoklad
uchovnenia).  V prípade,  ak  sa  do  stanoveného  termínu skúšky úspešne  nezopakujú,  budú
uvedené zvieratá vyčiarknuté z plemennej knihy. Správa o činnosti je prílohou zápisnice. 
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K bodu 6.  
Správu  výcvikovej  komisie  predniesol  p.  I  Lengvarský.  Ocenil  najmä  výsledky
z medzinárodných pretekov, najmä výsledky na  majstrovstvách sveta  v stopách,  2.  miesto
v družstvách v Malmö a 5. miesto J. Adamuščina. Správa je prílohou zápisnice. 

K bodu 7.
Správu Hlavnej plemennej knihy predniesol p. Kočajda. Správa je prílohou zápisnice.

K bodu 8.
Správu o hospodárení a správu revíznej komisie predniesol p. Petrek. Bolo konštatované, že
hospodárenie  prebieha  v súlade  s platnou  legislatívou  SR,  efektívne  hospodárne  bez
nedostatkov. Bolo vyslovené poďakovanie p.Chlebanovej a sl. Palovičovej. Správa je prílohou
zápisnice. 

K bodu 9. 
Návrh rozpočtu na rok 2014, prezentovaný p. Kočajdom bol schválený (81 / 0 / 6) . 

K bodu 10. 
Na úvod diskusie  dal  predsedajúci  hlasovať  o odvolaní  sa  členov  (p.  Salai,  p.  Bartoš,  p.
Mravík...) voči rozhodnutiu Predsedníctva SÚCHNO
Odvolanie  sa  členov  voči  rozhodnutiu  Predsedníctva  SÚCHNO  o     udelení  disciplinárneho
opatrenia
Členská  schôdza  potvrdila  rozhodnutie  Predsedníctva  SÚCHNO o udelení  disciplinárneho
opatrenia členom, ktorí sú majitelmi psov s nelegálne zapísanými skúškami ( Salai, Rehák, 
Foriška, Bartoš, atď.)
Schválené (50 / 27 /10)
Počas  vyhlasovania  návrhu  a hlasovania  bol  p.  Novota  niekoľkokrát  upozornený,  aby
nevykrikoval, keď mu nie je udelené slovo, aby nerušil priebeh schôdze. Pred hlasovaním
dostali slovo prihlásení zainteresovaní, ktorí sa obhajovali (Salai, Jesenský). Do diskusie sa
zapojil okrem iných aj p. Balún.   

Návrh na vylúčenie p. Jozefa Mravíka zo SÚCHNO:
Retrospektívne  boli  prezentované  skutočnosti  a dôvody,  prečo  je  p.  Mravík  označený  za
obchodníka  so  psami,  a  pre  ktoré  sa  navrhuje  vylúčenie.  V priebehu  diskusie  p.  Mravík
uviedol, že kúpil od p. Kočajdu psa, p. Kočajda uviedol, že p. Mravíkovi psa nikdy nepredal
a žiadal do zápisu zaznamenať, že bol krivo p. Mravíkom obvinený. Následne bol p. Kočajda
ešte  niekoľkokrát  krivo  neprávom  obvinený  ,  a obhajoval  sa.  V priebehu  rozpravy
zúčastnených bol p. Novota viackrát opätovne upozornený, nech neskáče rozprávajúcim do
prednesu a nech neustále neruší priebeh schôdze a dokazovania. 

V priebehu diskusie bolo hlasované o:
- rozhodnutí Predsedníctva SÚCHNO o vylúčení p. Jozefa Mravíka zo SÚCHNO

Hlasovanie: 40 / 35 / 14
Neschválené, J. Mravík nie je vylúčený.

- rozhodnutí Predsedníctva SÚCHNO o odobratí poverenia vykonávať RTG pre potreby
SÚCHNO p. Salaiovi
Hlasovanie: 28 / 40 / 16
Neschválené, rádiogramy z pracoviska p. Salaia nebudú akceptované. 
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- Členská  schôdza  rozhodla  o platnosti  rozhodnutia  Predsedníctva  SÚCHNO,  teda
poradcovia chovu p.  Foriška,  p.  Salai  a p.  Rehák majú pozastavený výkon funkcie
Okresného poradcu chovu

- Hlasovanie: 32 / 42 / 14

Počas hlasovania a sčitovania hlasov mandátnou komisiou sa niekoľkí členovia (najmä tí, čo
mali incidenty s podvodnými skúškami) nevhodne správali a svojím chovaním, invektívami a
vystupovaním neustále rušili priebeh schôdze a sčitovania hlasov, a to aj napriek mnohým
upozorneniam.  

Počas diskusie bol p. Novota niekoľkokrát opätovne upozornený, aby nevykrikoval, keď mu
nebolo udelené slovo. 

V diskusii odzneli tieto návrhy: 
p. Balún: 

nasledujúcu schôdzu usporiadať v priestoroch s funkčným hlasovacím zariadením. 
Hlasovanie: 44 / 21 / 28
Neschválené, kladne sa nevyjadrila nadpolovičné väčšina. 

p. Mravík:
- zverejniť program schôdze dopredu
- neusporiadať schôdzu SÚCHNO v termíne, keď je organizovaný pretek
- zverejniť podmienky pre adeptov na rozhodcov z výkonu, pre exteriér, vypracovať

štatút rozhodcu
- rozhodnúť o rozčlenení SÚCHNO na krajské schôdze 
- pričleniť oblastné výstavy tomu, kto o to požiada

p. Lenárt:
- zverejniť uznané druhy skúšok pre susediace krajiny (ČR, Rakúsko, PL...)
- zriadiť diskusné fórum na webe

p. Novota:
- genetické zákonitosti o chlpatosti psa – vysvetlené p. Kočajdom

Ostatní: 
- ohľadne skúšok do 1.7.2015 – niektorí to považovali za nespravodlivé rozhodnutie.

Zdôvodnenie predniesli viacerí prítomní aj z radov pléna.

Vzhľadom na pokročilý čas a termín ukončenia schôdze,  podpredseda vyhlásil  Hlasovanie
o ukončení diskusie. Hlasovanie: 87 / 2 / 0
Schôdza bola ukončená. 

Uznesenie Konferencie SÚCHNO zo dňa 22.3.2015

A: Schvaľuje:
- návrhovú komisiu a mandátnu komisiu 
- program konferencie SÚCHNO
- udelenie čestného členstva JUDr. P. Vačokovi
- rozpočet na rok 2015 
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- opatrenie  Predsedníctva SÚCHNO: disciplinárne napomenutie  členom, ktorých psy
mali nelegálne zapísané skúšky

B: Neschvaľuje:
- vylúčenie J.Mravíka zo SÚCHNO 
- vrátenie RTG pracoviska p. Salaiovi  
- vrátenie funkcie poradcu chovu p. Foriškovi, p. Salaiovi a p. Rehákovi
- aby sa ďalšia schôdza uskutočnila v miestnosti s funkčným hlasovacím zariadením

C: Berie ne vedomie:
Správu predsedu SÚCHNO p. Majsniara
Správu výcvikovej komisie prednesenú p. I. Lengvarským
Správu o činnosti SÚCHNO prednesenú p. I. Kočajdom 
Správu výcvikovej komisie prednesenú p. I. Lengvarským
Správu Hlavnej plemennej knihy prednesenú p. I. Kočajdom
Správu o hospodárení a správu revíznej komisie prednesenú p. Petrekom

Uznesenie bolo schválené: za: 70 / proti: 9 / zdržalo sa: 4

Záverom p. Kočajda poďakoval prítomným za účasť a Konferenciu ukončil.   

V Banskej Bystrici: 22.3.2015

Zapísala: I. Tkáčová .............................................

Overili: p. Kucková ...........................................

p. Mazúchová ......................................
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