Zápisnica z členskej schôdze SÚCHNO
Dátum: 13.3.2016
Miesto: hotel LUX, Banská Bystrica
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií (návrhová, mandátna)
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu Členskej schôdze
5. Správa predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
6. Správa o činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
7. Správa Výcvikovej komisie (I. Lengvarský)
8. Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I. Kočajda)
9. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (I. Kočajda + M. Petrek)
10. Návrh rozpočtu na rok 2016 (I. Kočajda)
11. Diskusia
12. Uznesenia
13. Záver
K bodu 1.
Členskú schôdzu otvoril a viedol p. J. Štaudinger. Na schôdzi sa zúčastnilo spolu 104 členov s
právoplatne hlasovacím právom.
K bodu 2.
Boli zvolení a schválení títo zástupcovia komisií:
Mandátna komisia: p. Hudok, p. Ridzoňová, p. Rázga, p. Ličák.
Návrhová komisia: p. Tamáši, p. Tkáčová, p. Peťková.
K bodu 3.
Boli zvolení a schválení títo overovatelia zápisnice:
p. Schwarz, p. Párička, p. Novota.
K bodu 4.
Pred hlasovaním o programe členskej schôdze bola zaznamenaná požiadavka p. Mravíka na zmenu
programu členskej schôdze, a to: zaradiť pred bod č.11. Diskusia nový bod: Hlasovanie o zriadení
nezávislej disciplinárnej komisie v rámci SUCHNO.
Na základe výsledku hlasovania o návrhu p. Mravíka bol návrh väčšinou prítomných hlasov
zamietnutý.
Na základe hlasovania bol program členskej schôdze väčšinovým počtom hlasov schválený v znení,
ako ho predložilo Predsedníctvo SÚCHNO.
Výsledky hlasovania ku všetkým bodom boli zaznamenané mandátnou komisiou a sú prílohou tejto
zápisnice.
K bodu 5.
Správu predsedu SÚCHNO predniesol p. Majsniar. Bilancoval významné akcie v roku 2015
(Majstrovstvá SÚCHNO, Majstrovstvá sveta vo Fínsku, Majstrovstvá sveta WUSV, špeciálna výstava
v Dudinciach atď.), poďakoval pretekárom za úspešnú reprezentáciu Slovenska, vyzdvihol prácu
reprezentačných tímov, ocenil prácu organizátorov kynologických akcií, poďakoval sponzorom,
kladne hodnotil aj prácu psovodov pri predvádzaní jedincov a v neposlednom rade poďakoval
personálu sekretariátu za prácu v minulom roku. Oboznámil prítomných, že v súčasnosti prebiehajú
konzultácie ohľadne zavedenia posudzovania röntgenových snímok dvoma veterinárnymi lekármi tak,
aby boli uznateľné aj v Nemecku. Záverom poďakoval za minulé obdobie a poprial všetkým ďalšie
úspechy v roku 2016.
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K bodu 6.
Činnosť SÚCHNO za uplynulý rok zhodnotil p. Kočajda. Oboznámil prítomných, že na základe
bilaterálnych dohovorov s prezidentom českého klubu NO budú v ČR uznané všetky slovenské
podmienky chovu NO (odsúhlasené Predsedníctvom SÚCHNO), tak isto aj na Slovensku budú
recipročne uznané české podmienky chovu NO. Ďalej oboznámil prítomných o školení bonitačných
figurantov (v súčasnosti 20 bonit. figurantov, 5 bonit. komisárov), vyslovil spokojnosť a poďakovanie
pri organizovaní výstav. Bola spomenutá kauza „poľských skúšok“, kde boli vystavené falošné
potvrdenia o vykonaných skúškach a taktiež konštatoval, že jedince, ktoré boli „postihnuté“ a mali
možnosť si skúšky dorobiť – žiadne z nich nezložili IPO skúšku, väčšina splnila limit skúšky SVV. Je
zarážajúce, že niektoré vrhy, ktoré sa narodili po jedincoch, ktoré mali podvodne vykonané skúšky,
boli legalizované na chovateľskú stanicu p. Gecelovského, ktorý odchováva na maďarské preukazy
o pôvode v rozpore s predpismi FCI. Taktiež som dostal oznámenie o tom, že na chovateľskú stanicu
p. Gecelovského sú odchovávané aj jedince z pracovných línií a tieto jedince sa rodia na území
Slovenskej republiky. Oboznámil, ktorým poradcom chovu bola pozastavená činnosť, ktorí sa vzdali
funkcie poradcov chovu (p. Foriška, nahradil ho p. Herceg) a ktorí opätovne požiadali o funkciu PCH
(p. Rehák; na návrh chovateľov z východu bol zomrelý p. Spišák nahradený p. Kvokačkom).
K problematike subjektívneho posudzovania DBK a DLK na základe röntgenových snímok a
rozdielnosti vo vyhodnotení citoval z listu p. prof. MVDr. Ledeckého.
K bodu 7.
Správu výcvikovej komisie predniesol p. I. Lengvarský. Ocenil najmä výsledky jednotlivcov a
slovenského tímu z medzinárodných pretekov, menovite najmä p. J. Adamuščina. Informoval o školení
figurantov. Na záver tohto bodu informoval p. Štaudinger o iniciatíve slovenských kynológov v oblasti
príprav a zostavenia pravidiel novej skúšky uznávanej aj na medzinárodnej úrovni. Ide o nové pravidlá
vytrvalostnej skúšky psov. Iniciatíva je podporená Českom aj Talianskom.
K bodu 8.
Správu Hlavnej plemennej knihy predniesol p. Kočajda, ktorý na záver konštatoval mierny pokles
v odchove šteniatok NO oproti minulému roku.
K bodu 9.
V Správe o hospodárení sa konštatovalo, že hospodárenie SÚCHNO v minulom roku skončilo
s miernym ziskom. Správu revíznej komisie predniesol p. Petrek. Predmetom kontroly v roku 2015
bola kontrola:
- stavu finančných prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch,
- zmlúv a faktúr,
- vedenia Hlavnej plemennej knihy,
- použitia dotácie na Majstrovstvá a hlavnej špeciálnej výstavy – použitie finančných prostriedkov a
dodržanie účelu.
Bolo konštatované, že hospodárenie prebieha v súlade s platnou legislatívou SR, efektívne hospodárne
bez nedostatkov.
K bodu 10.
Rozpočet r. 2015 nebol prekročený. Návrh rozpočtu na rok 2016 bol zostavený na základe skutočnosti
r. 2015. V príspevku odznelo, že SÚCHNO prispeje v roku 2016 zo svojho rozpočtu na každú
Oblastnú výstavu organizovanú SÚCHNO-m čiastkou 200 EUR vo forme finančného príspevku.
Rozpočet na rok 2016 bol schválený počtom hlasov 103.
K bodu 11.
V bode Diskusia odzneli tieto príspevky:
p. Štaudinger informoval prítomných o:
a) prebiehajúcich konzultáciách s prof. MVDr. Ledeckým ohľadne röntgenovania chrbtice NO,
ktoré by bolo u majiteľov a chovateľov na dobrovoľnej báze,
b) schválenom návrhu, že každá výstava organizovaná SÚCHNO-m bude na základe Dohody
o spolupráci dotovaná účelovým príspevkom 200 EUR vo forme poskytnutých pohárov pre
víťazov, alebo vo forme refundácie sumy za zakúpené poháre,
2/3

c)
d)

Výberovej bonitácií pre majiteľov, ktorí by chceli a mali záujem predviesť svojich psov,
doplnení Chovateľského poriadku novým článkom o inseminácií mrazeným semenom
(zodpovedný: p. Sudimák).

K bodu d) prednesenom p. Štaudingerom nasledovala diskusia.
Na základe podnetu p. Salaia bol návrh týkajúci sa umelého oplodnenia mrazeným semenom
spresnený o nasledovné formulácie do chovateľského poriadku.
Členská schôdza rozhodla, že nový článok o inseminácií mrazeným semenom psa bude obsahovať
tieto fakty, na základe ktorých môže byť inseminácia uskutočnená:
1. pes, ktorého mrazené semeno sa použije na insemináciu, musel už v minulosti kryť (oplodniť
suku) prirodzenou cestou a po tomto psovi je už pred insemináciou mrazeným semenom
preukázaných aspoň 5 vrhov,
2. vyžaduje sa, aby DNA psa bola vykonaná v Nemecku. DNA psa je povinná od 15.3.2016.
3. suka musí mať zaznamenaný aspoň jeden vrh po prirodzenom krytí, pred tým, než sa vykoná
inseminácia (umelé oplodnenie semenom psa).
Na základe hlasovania bolo doplnenie nového článku do Chovateľského poriadku odsúhlasené 97
hlasmi (zdržal sa: 1).
p. Párička: pred naformulovaním znenia nového článku do Chovateľského poriadku bola akceptovaná
pripomienka p. Paričku, že pes nemusí mať 5 prirodzených krytí s 5 rôznymi sukami, akceptuje sa 5
prirodzených krytí.
p. Moré: vyslovil požiadavku, aby bolo do rodokmeňa zaznamenané, že šteniatko pochádza
z inseminácie. Bolo vysvetlené, že táto skutočnosť je zaznamenaná v krycom liste.
p. Salai: vyslovil návrh, aby si organizátor bonitácie sám vybral figuranta zo zoznamu bonitačných
figurantov. Rozdiskutovaný návrh bol predmetom hlasovania. Hlasovaním členskej schôdze bol návrh
zamietnutý.
p. Novota vyslovil tieto návrhy:
1. aby bol p. Adamuščin ocenený za úspechy, ktoré dosiahol v kynológií na medzinárodnej úrovni.
Návrh bol akceptovaný.
2. aby sa schôdza SUCHNO uskutočnila najneskôr do konca februára, a v sobotu. Bolo vysvetlené, že
túto požiadavku nie je možné splniť vzhľadom na iné medzinárodné termíny, resp. nepredvídateľné
skutočnosti.
3. oznámenie o termíne konania členskej schôdze SÚCHNO v Novinách kynológov minimálne vo
formáte ¼ stravy A4. Členská schôdza tento návrh hlasovaním schválila.
4. aby sa zverejňovali číselné výsledky jednotlivých chovných staníc v počte odchovaných šteniat.
Hlasovaním členskej schôdze bol návrh zamietnutý.
p. Moré vyslovil návrh, aby sa SÚCHNO databáza šteniatok aktualizovala najneskôr do 12 mesiaca
veku šteniatka. P. Sudimák prisľúbil, že sa databáza bude aktualizovať najmenej 2 x do roka - k 1.6.
a 31.12.
p. Mravík vyslovil tieto návrhy:
1. zvýšiť štartovné na špeciálne / oblastné výstavy,
2. zmeniť postupový kľúč na FCI a WUSV –víťaz Majstrovstiev SUCHNO a ZŠK SR by automaticky
postúpil na Majstrovstvá sveta FCI a WUSF (bez podmienky splnenia bodového limitu),
3. finančné odmeňovanie organizátora za počet zúčastnených psov na akcii.
O návrhoch 1. a 2. sa hlasovalo. Členská schôdza hlasovaním návrhy zamietla.
Návrh 3.bol prediskutovaný a neakceptovaný.
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K bodu 12.
Uznesenie Členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 13.3.2016
Členská schôdza SÚCHNO:
A: Schvaľuje:
1. návrhovú komisiu, mandátnu komisiu a overovateľov zápisnice,
2. navrhnutý program členskej schôdze SÚCHNO tak, ako ho predložilo Predsedníctvo
SÚCHNO,
3. návrh rozpočtu SÚCHNO na rok 2016,
4. návrh p. Novotu o zverejnení oznamu o termíne konania členskej schôdze SÚCHNO
v Novinách kynológov minimálne vo formáte ¼ strany A4,
5. návrh na doplnenie nového článku ohľadne umelého oplodnenia suky mrazeným semenom
(inseminácia) do chovateľského poriadku SÚCHNO.
B: Neschvaľuje:
1. návrh p. Salaia, aby si organizátor bonitácie sám vybral figuranta zo zoznamu bonitačných
figurantov
2. návrh p. Novotu zverejňovať výsledky chovu jednotlivých chovateľských staníc
3. návrh p. Mravíka o zvýšenie poplatku na výstavách SÚCHNO
C: Berie na vedomie:
Správu predsedu SÚCHNO p. Majsniara
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 prednesenú p. Kočajdom a správu revíznej komisie prednesenú p.
Petrekom
K bodu 13.
P. Štaudinger poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Zapísala: I. Tkáčová
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