Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO,
Banská Bystrica 20.1.2017
Prítomní: A.Majsniar, Mgr.I.Kočajda, Mgr.I.Lengvarský, Bc.J.Adamuščin, Mgr.J.Štaudinger,
J.Sudimák, A.Strasser
Hostia: R.Lipták, M.Petrek

Program:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia úloh
3./ Príprava Členskej schôdze SÚCHNO
4./ Príprava rozpočtu na rok 2017
5./ Rôzne
6./ Záver
1./ Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda SÚCHNO p. Majsniar a zároveň ich
oboznámil s programom zasadnutia.
2./ Kontrola plnenia úloh
Pridelené úlohy sa priebežne plnia, prípadne už boli splnené.
3./ Príprava Členskej schôdze SÚCHNO
p. Majsniar oboznámil prítomných s prípravami Členskej schôdze SÚCHNO a navrhovaným
programom Členskej schôdze SÚCHNO. Program bol jednohlasne schválený. Taktiež
požiadal jednotlivých členov predsedníctva, aby vypracovali príslušné správy, ktoré budú
prednesené na členskej schôdzi.
4./ Príprava rozpočtu na rok 2017
p. Kočajda oboznámil členov s celkovým hospodárením v roku 2016 a jednotlivými príjmami
a výdavkami. Zároveň predložil návrh rozpočtu na rok 2017.
Návrh rozpočtu na rok 2017 bol jednohlasne schválený.
5./ Rôzne
- Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie žiadosť p. Vladimíra Princa o ukončenie funkcie
Okresného poradcu chovu pre okres Trnava z dôvodu pracovného vyťaženia. Okres Trnava
bol pridelený Okresnému poradcovi chovu p. Piovarčimu z Piešťan.
- sekretariát predložil návrh zmluvy so ZVJS o usporiadavaní Oblastných výstav a bonitácií
SÚCHNO pre potreby ZVJS – návrh zmluvy schválený

- prejednaná žiadosť KK Prašice o zmenu termínu bonitácie z 23.9.2017 na 16.9.2017 –
schválené
- p.Kočajda navrhol usporiadať školenie Okresných poradcov chovu SÚCHNO. Termín
a miesto konania bude dotknutým v dostatočnom časovom predstihu oznámené písomnou
formou – schválené
- p.Kočajda navrhol zakúpenie 2 diktafónov pre potreby HŠV NO – schválené
- p.Lengvarský navrhol zaslať na P PZ list ohľadne možnosti finančného vyrovnania za krytie
namiesto výberu šteňaťa – úloha pre p.Kočajdu skoncipovať list
- predsedníctvo SÚCHNO navrhlo odmenu pracovníčke SÚCHNO, ktorá bude vyplatená po
schválení rozpočtu na rok 2017 Členskou schôdzou SÚCHNO
6./ Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval p.Majsniar.

Zapísala: R.Chlebanová

