
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO, 
Banská Bystrica, 23.11.2016

Prítomní: A. Majsniar, Mgr. I. Kočajda, Bc. J. Adamuščin, Mgr. J. Štaudinger, 
J. Sudimák, A. Strasser
Ospravedlnený: Mgr. I. Lerngvarský
Hostia: R. Lipták

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Oznámenie SKJ pre členské organizácie
4./ Žiadosť ZVJS
5./ Žiadosť o uznanie RTG pracoviska MVDr. Mitra, Žilina
6./ Žiadosť P PZ o preskúšanie a udelenie štatútu figuranta p. Martinovi Barjakovi
7./ Vyúčtovanie HŠV NO Nitra 2016
8./ Žiadosti o chovateľské akcie na rok 2017
9./ Rôzne
10./ 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./ Oznámenie SKJ pre členské organizácie
Sekretariát SÚCHNO obdržal dňa 21.10.2016 Oznámenie SKJ pre členské organizácie v 
ktorom uvádza - citujem:

"Valná hromada SKJ, ako druhostupňový disciplinárny orgán v zmysle Stanov Slovenskej 
kynologickej jednoty, na svojom zasadnutí dňa 14.06.2016 prerokovávalo písomné odvolanie 
p. Josefa Mravíka, bytom Žitavany a rozhodlo nasledovne:
Josef Mravík, bytom Žitavany 
v období od 1.1.2003 do 16.3.2016 realizoval a podporoval priekupníctvo psov, ako je 
definované v čl.2 Všeobecného ustanovenia, bod 3 Stanov SKJ, čím porušil citované 
ustanovenie Stanov ako aj Chovateľský a zápisný poriadok čl.1 ods.7 a za to mu je uložený 
trest v zmysle Poriadku pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov čl. 
VIII. ods. 4 písm. f) a to:
- Zákaz výkonu činnosti rozhodcu pre exteriér na dobu 5 rokov,

V zmysle Chovateľského a zápisného poriadku čl. XVII.
- Zákaz účasti psov v majetku pána Josefa Mravíka na výstavách organizovaných pod záštitou
SKJ na dobu 5 rokov,



- Zákaz zapisovania šteniat z chovateľskej stanice v majetku pána Josefa Mravíka do 
plemennej knihy SKJ na dobu 5 rokov.
Všetky uložené zákazy sú účinné odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Uvedené Vám dávame na vedomie a žiadame o realizovanie uvedeného trestu v činnosti 
členskej organizácie."
Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie oznámenie SKJ pre členské organizácie a 
rozhodlo, že v prípade pána Josefa Mravíka vo veci porušovania poriadkov SÚCHNO, SKJ a 
FCI bude postupovať v súlade so Stanovami SÚCHNO. Zároveň v zmysle stanov SÚCHNO 
čl.6 ods.5 stanovilo 2-člennú komisiu v zložení pán Anton Strasser a pán Bc. Jozef Adamuščin
a poverilo ju vykonávaním objasňovania porušení všeobecných záväzných predpisov.
V nadväznosti na Oznámenie SKJ pre členské organizácie Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo 
o vrátení členského poplatku pána Josefa Mravíka na rok 2017 vo výške 20,- €, ktorý bol 
uhradený prostredníctvom bankového účtu dňa 31.10.2016 z nasledovného dôvodu:
SÚCHNO vyvíja svoju činnosť v súlade s obecne záväznými predpismi ZŠK SR, SKJ a FCI a
žiadna kynologická organizácia v rámci štruktúr SKJ nesmie umožniť členstvo osobám, ktoré 
realizujú a podporujú priekupníctvo psov.

4./ Žiadosť ZVJS
Sekretariát SÚCHNO obdržal dňa 20.10.2016 Žiadosť ZVJS o vykonanie výstavy a bonitácie 
pre potreby ZVJS. Chovnosť by bola uznávaná na základe skúšky VŠ-1. Skúšky by boli 
posudzované príslušníkmi ZVJS, ktorí sú zároveň rozhodcovia z výkonu ZŠK SR
(p. Miroslav Nalevanko, p. Bc.Eugen Moré a p. Ivan Palec).
Predsedníctvo SÚCHNO schválilo žiadosť ZVJS s tým, že výstavy a bonitácie pre potreby 
ZVJS sa môže zúčastniť služobný pes, alebo služobná suka, avšak takýto jedinec musí byť v 
trvalom vlastníctve štátnej zložky Slovenskej republiky a musí mať splnené ostatné 
podmienky chovu NO platné na území SR. Teda psy a suky, ktoré sú zaradené v stave 
služobných psov bezpečnostných zložiek SR len na dobu určitú (jedná sa o prepožičané 
jedince), sa bonitácie určenej pre potreby ZVJS zúčastniť nemôžu.

5./ Žiadosť o uznanie RTG pracoviska MVDr. Mitra, Žilina
Sekretariát SÚCHNO obdržal dňa 16.11.2016 žiadosť od Anima Veterinárna Nemocnica 
Žilina v zastúpení MVDr. Martin Mitra MRCVS v ktorej žiada o zaradenie vyššie uvedeného 
pracoviska do zoznamu pracovísk, oprávnených zhotovovať rádiogramy na DBK+DLK pre 
SÚCHNO. Zároveň predložil odporúčanie Prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc. na 
zhotovovanie rádiogramov.
Predsedníctvo SÚCHNO súhlasí so zaradením pracoviska v Žiline do zoznamu pracovísk, 
oprávnených zhotovovať rádiogramy pre SÚCHNO. Sekretariát zašle veterinárnemu 
pracovisku všetky potrebné podklady na uzatvorenie zmluvy a po jej podpísaní zverejní 
pracovisko na stránke SÚCHNO a v Novinách kynológov.

6./ Žiadosť P PZ o preskúšanie a udelenie štatútu figuranta p. Martinovi Barjakovi
Predsedníctvo SÚCHNO obdržalo dňa 19.10.2016 písomnú žiadosť Ministerstva vnútra SR, 
Prezídia Policajného zboru, odbor kynológie a hipológie o preskúšanie a udelenie štatútu 
figuranta na bonitáciách SÚCHNO pre civilného zamestnanca odboru kynológie a hipológie 
P PZ p. Martina Barjaka.



Preskúšanie p. Martina Barjaka vykonal dňa 19.10.2016 bonitačný komisár Mgr. Ivan 
Kočajda na bonitácii organizovanej odborom kynológie a hipológie P PZ v stredisku chovu 
služobných psov Moravský Svätý Ján.
Na základe jeho odporúčaní Predsedníctvo SÚCHNO schválilo opätovné zaradenie p. Martina
Barjaka do zoznamu bonitačných figurantov SÚCHNO.
Sekretariát SÚCHNO zabezpečí uverejnenie na stránke a v Novinách kynológov.

7./ Vyúčtovanie HŠV NO Nitra 2016
Sekretariát SÚCHNO predložil prítomným členom vyúčtovanie Hlavnej špeciálnej výstavy 
NO, konanej v dňoch 24. - 25.9.2016 v Malom Lapáši. Príjmy vrátane dotácie zo SÚCHNO 
činili 6.155,- €, celkové výdaje 6.433,91, čo je rozdiel -278,91 €. Aby sa predišlo navyšovaniu
rozpočtu na HŠV boli prijatá nasledovné opatrenia: Poháre budú zakúpené maximálne do 
výšky 1.700,- €, ocenenie len do 3.miesta vrátane chovateľských staníc, pohár pre odchovy po
plemenníkoch sa ruší. V tejto súvislosti Predsedníctvo SÚCHNO schválilo zvýšenie poplatku 
za 1. psa na HŠV NO z 10,- € na 20,- €, poplatky za každého ďalšieho psa sa nemenia a 
zostávajú vo výške 7,- €.
Zároveň p. Majsniar upozornil na to, že oficiálny tréning nie je možné spoplatňovať tak, ako 
sa to dialo v predchádzajúcich rokoch.. Figurantom bude uhradený výkon práce na oficiálnom
tréningu v zmysle platných predpisov.

8./ Žiadosti o chovateľské akcie na rok 2017
Sekretariát SÚCHNO predložil žiadosti o chovateľské akcie jednotlivých kynologických 
klubov na rok 2017. Z prijatých žiadostí poveruje usporiadaním oblastných výstav a bonitácií 
nasledovné organizácie:
Oblastné výstavy:
Kežmarok, Košice-Anička, Smižany, Rohožník, Pobedím, Prašice, Holíč, Trstice
Bonitácie:
Kežmarok, Košice-Anička, Lučenec, Banská Belá, Brezno, Nitra-mesto, Prašice, Holíč, 
Pobedím
Körung:
Banská Bystrica
Rohožník (2x)
Hlavná špeciálny výstava NO:
Dudince
Presné termíny akcií vrátane rozhodcov budú zverejnené v Kalendári kynologických akcií na 
rok 2017.

9./ Rôzne
 - predsedníctvo stanovilo dátum Členskej schôdze na 4.2.2017 (Banská Bystrica, hotel Lux) -
schválené
- p. Majsniar dorieši zrušenie SÚCHNO s.r.o. jej predajom - schválené
- zmluvu s HAPPY DOG na nasledujúci kalendárny rok dorieši osobne p. Mgr. Štaudinger na 
Medzinárodnej výstave v Nitre
- p. Majsniar predniesol list zo dňa 14.11.2016 adresovaný predsedovi SÚCHNO od p. 
Slawomira Stelmacha z Poľska, v ktorom popisuje svoje zlé skúsenosti ohľadne krytia a 
následného nezabreznutia jeho súk s majiteľom krycieho psa Haribal Qstionn p. Danielom 
Bartošom, ktorý s ním odmietol komunikovať a nedvíha telefón. Zároveň nás upozorňuje, je 



jeho konanie vrhá zlé svetlo na celú slovenskú kynológiu. Sekretariát zašle p. Bartošovi list, v
ktorom mu bude doporučené skontaktovať sa s majiteľom súk z Poľska a dať predmetnú 
záležitosť do poriadku.
- p. Majsniar informoval, že od 1.10.2016 je v Nemecku zavedený výškový Zuchtwert
- p. Sudimák zabezpečí úpravu programu na rodokmene s jej zhotoviteľom

10./ Záver
Zasadnutie ukončil p. Majsniar a poďakoval sa prítomným za účasť

Zapísala: R.Chlebanová


