Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO,
Oravce 6.7.2016
Prítomní: A. Majsniar, Mgr. I. Kočajda, Mgr. I. Lengvarský, Bc. J. Adamuščin,
Mgr. J. Štaudinger, J. Sudimák, A. Strasser

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. List overovateľa zápisnice p. Novotu
4. e-mail z SV ohľadne ÖPO-BH skúšky
5./ Nová bonitačná karta
6. Žiadosť p. Vantu o štart na MS WUSV
7. Rôzne
8. Záver
1./ Otvorenie
P. Majsniar privítal všetkých zúčastnených členov predsedníctva a otvoril zasadnutie
2./ Kontrola plnenia úloh
P. Majsniar konštatoval, že zadané úlohy sú splnené
3./ List overovateľa zápisnice p. Novotu
Predsedníctvo obdržalo dňa 18.4.2016 list overovateľa zápisnice z Členskej schôdze
SÚCHNO konanej dňa 13.3.2016, v ktorom uvádza, že predmetnú zápisnicu neoveruje
a svoje pripomienky uvádza v samostatnom stanovisku.
Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie stanovisko p. Novotu, keďže inštitút overovateľa
nie je v stanovách SÚCHNO a berie na vedomie jeho návrh na zmenu stanov SÚCHNO a to
čl.8, odst.4/1.
P. Novotovi bude zaslaný list obdobného znenia od Predsedníctva SÚCHNO v zastúpení p.
Chlebanová.
4./ e-mail z SV ohľadne ÖPO-BH skúšky
Sekretariát SÚCHNO obdržal e-mail z Plemennej knihy SV v súvislosti s uznaním
chovnosti /Körung/ jedinca vo vlastníctve občana Rakúska, v ktorom sa dotazujú, či rakúska
národná ÖPO-BH skúška je na Slovensku uznávaná ako predstupeň IPO1 skúšky, ktorá sa
konala na Slovensku u rozhodcom SV. Plemenná kniha SV má zato, že predstupňom IPO1
skúšky je podľa skúšobného poriadku IPO iba jedna skúška a to BH/VT.
Stanovisko predsedníctva SÚCHNO – na Slovensku nie je uznávaný národný skúšobný
poriadok Rakúska a teda ani ÖPO-BH skúška. Za zápis skúšky IPO1 zodpovedá rozhodca SV
p. Wimmer a je na posúdení plemennej knihy SV, či skúšku ÖPO-BH uzná, alebo nie.
5./ Nová bonitačná karta
P. Kočajda a p. Majsniar doplnia existujúcu bonitačnú kartu a upravia ju podľa potrieb
Bonitačného poriadku SÚCHNO

6./ Žiadosť p. Vantu o štart na MS WUSV
ˇPredsedníctvo SÚCHNO obdržalo písomnú žiadosť p. Vantu o možnosť štartovať za
Slovensko na MS WUSV 2016 v nemeckom Meppene, nakoľko mu do limitu, ktorý je
stanovený na postup chýbali len 3 body. V prípade kladného stanoviska sa zaviazal všetky
náklady spojené s účasťou uhradiť z vlastných prostriedkov. Žiadosť p. Vantu bola
jednohlasne odsúhlasená a jeho postup na MS WUSV 2016 predsedníctvom schválená.
7./ Rôzne
-Predsedníctvo sa uznieslo, že v Novinách kynológov bude zverejnený aktualizovaný zoznam
veterinárnych pracovísk s poznámkou, že poverený veterinár nemôže zhotovovať rádiogramy
psov vo svojom vlastníctve a ani zo svojej chovateľskej stanice.
-J. Adamuščin informoval, že došlo k zmene vedúceho reprezentačného družstva na MS
WUSV. Reprezentáciu bude viesť sl. Mináriková – predsedníctvo berie na vedomie
-predsedníctvo vzhľadom na zmenu podmienok uchovnenia súk v ČR /len jedna bonitáciadoživotne/ prijalo rozhodnutie, že sukám, ktoré absolvujú len jednu bonitáciu v ČR, bude
chovnosť uznávaná v zmysle Bonitačného poriadku SÚCHNO, t.j. len na obdobie 2 rokov.
Ďalšie využitie v chove na Slovensku bude možné len po absolvovaní druhej bonitácie
/doživotne/ po uplynutí prvej doby chovnosti
8./ Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval p. Majsniar

Zapísal: Anton Strasser

