
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO dňa 17.07.2015
v Banskej Bystrici

Prítomní: pp. Kočajda, Štaudinger, Majsniar, Lengvarský, Adamuščin__________________
Ospravedlnení: Sudimák, Strasser _______________________________________________

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Informácia o dorobených skúškach
4. Žiadosť p. Balúcha
5. Odpoveď MVDr. Ledeckého na sprievodné tlačivá k RTG
6. Oznam SV o možnosti vyhodnocovať prechodový stavec a chrbticu
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. Informácia o     dorobených skúškach
Mgr. Ivan Kočajda oboznámil členov predsedníctva so zoznamom jedincov, ktorý si do 
polovice roka 2015 dorobili skúšku z výkonu a bonitáciu. Následne informoval predsedníctvo 
so zoznamom jedincov, ktorý si podmienky chovnosti nesplnili a chovnosť im je zrušená. 
Zoznam týchto jedincov a ich potomkov, ktorí budú vyradení z databázy SÚCHNO, bude 
zverejnený na stránke www.suchno.sk a tak isto aj v NK.
Schválené jednomyseľne.

4. Žiadosť p. Balúcha
P. Majsniar predložil predsedníctvu prijatú žiadosť a veterinárne potvrdenie od p. Balúcha, 
v ktorom žiada predsedníctvo o súhlasné stanovisko k možnosti použitia jedincov M vrhu 
CHS Leutschau, nar. 28.3.2014 v chove a z toho vyplývajúcich práv využívať chovateľský, 
bonitačný, zápisný a výstavný poriadok SÚCHNO. Jedná sa menovite o jedincov: Marion č.z.
69043, Martha č.z. 69044, Mia č.z. 69045, Mika č.z. 69042, Miura č.z. 69046. 
Jednomyseľne neschválené

5. Odpoveď MVDr. Ledeckého na sprievodné tlačivá k     RTG
P. Majsniar oboznámil predsedníctvo s odpoveďou MVDr. Ledeckého ohľadom zasielania 
sprievodného tlačiva k vyhodnoteným RTG rádiogramom. V ňom MVDr. Ledecký uvádza 
zvýšené náklady za vyhodnotenie a vyplnenie sprievodného tlačiva. Nakoľko zvýšenie 
poplatkov musí odsúhlasiť členská schôdza SÚCHNO, predsedníctvo sa jednomyseľne 
uznieslo, že popis vyhodnotenia RTG rádiogramov si môže majiteľ jedinca vyžiadať priamo 
u MVDr. Ledeckého na vlastné náklady.

http://www.suchno.sk/


6. Oznam SV o     možnosti vyhodnocovať prechodový stavec a     chrbticu
Predsedníctvo SÚCHNO jednomyseľne schválilo zverejnenie oznamu na stránke 
www.suchno.sk a v NK o možnosti vyhodnocovania prechodového stavca a chrbtice.

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

Zapísal: Nikola Palovičová Albín Majsniar
27.07.2015         Predseda SÚCHNO

http://www.suchno.sk/

