Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO,
Banská Bystrica 28.6.2017
Prítomní:
Hosť:

A.Majsniar, Mgr. I.Kočajda, Mgr. I.Lengvarský, Bc.J.Adamuščin,
Mgr.J.Štaudinger, J.Sudimák, A.Strasser
R.Lipták

Program:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia úloh
3./ Žiadosť p. Milana Dragana o umožnenie reprezentácie Slovenska na Universalsieger 2017
v Regau
4./ Zmeny OPCH
5./ Zrušenie SÚCHNO s.r.o.
6./ Rôzne
7./ Záver
1./ Otvorenie
Prítomných členov predsedníctva privítal p. Majsniar, otvoril zasadnutie a predniesol program
zasadnutia. Program bol jednohlasne schválený.
2./ Kontrola plnenia úloh
Jednotlivé úlohy pridelené členom predsedníctva sa priebežne plnia.
3./ Žiadosť p. Milana Dragana o umožnenie reprezentácie Slovenska na Universalsieger
2017 v Regau
Žiadosť p. Dragana je vybavená kladne za splnenia podmienok vopred určených
Predsedníctvom SÚCHNO a Prezídiom ZŠK SR – podmienky boli so žiadateľom
konzultované telefonicky a súhlasil s nimi
4./ Zmeny OPCH
Sekretariát obdržal písomnú žiadosť od p. Konráda o zanechaní činnosti poradcu chovu zo
zdravotných dôvodov. Na doporučenie väčšiny chovateľov bol novým poradcom chovu pre
okresy Považská Bystrica, Ilava, Trenčín a Púchov menovaný p. Milan Dragan, bytom
Záriečie 54, 020 52 Mestečko. Sekretariát zabezpečí zmenu na stránke SÚCHNO.
5./ Zrušenie SÚCHNO s.r.o.
p. Majsniar oboznámil prítomných o jednaniach so spoločnosťou, ktorá zabezpečí zrušenie
SÚCHNO s.r.o.

6./ Rôzne
- Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo:
a./ že s priaznivcami NO, ktorí nie sú členmi SÚCHNO, alebo akejkoľvek kynologickej
organizácie ktorá je členom FCI, je možný len administratívny styk prostredníctvom úradných
zásielok
b./ v zmysle platného Bonitačného poriadku SÚCHNO, čl.2.0, bod 2.1 písmeno b) sa s
platnosťou od 1.7.2017 môže zúčastniť bonitácie (rebonitácie), ktorá je organizovaná
členskou organizáciou ZŠK SR (tzv. civilná bonitácia) len jedinec, ktorý ma splnenú min.
skúšku SVV1 alebo IPO1. Toto uznesenie sa vzťahuje aj na jedince, ktoré sú dočasne
prepožičané pre potreby ozbrojených zložiek a majú zloženú skúšku z výkonu podľa
skúšobných poriadkov ozbrojených zložiek.
c./ jedince, ktoré absolvovali prvú bonitáciu na základe skúšky ozbrojených zložiek (VŠ, H)
a nie sú v trvalom vlastníctve štátu (prepožičané pre potreby ozbrojených zložiek) musia mať
k absolvovaniu doživotnej chovnosti (rebonitácii) zloženú skúšku min. SVV1 alebo IPO1
(v zmysle Bonitačného poriadku SÚCHNO).
Majiteľom jedinca, ktorý splnil podmienky chovnosti na základe skúšky ozbrojených zložiek
môže byť jedine ozbrojená zložka.
d./ skúška povahy (bojovnosti a tvrdosti) sa v zmysle Bonitačného poriadku SÚCHNO
vykonáva na tzv. „civilných bonitáciách“ výhradne na ochranný rukáv.
e./ jedince, ktoré nie sú v trvalom vlastníctve štátu sa kynologických akcií usporiadaných pre
potreby ozbrojených zložiek zúčastniť môžu, avšak táto kynologická akcia im nebude k
regulárnemu uznaniu chovnej upotrebiteľnosti akceptovaná. V prípade uchovnenia
prepožičaných jedincov je nutné v zmysle Bonitačného poriadku SÚCHNO absolvovať tzv.
„civilnú bonitáciu“, oblastnú alebo špeciálnu výstavu SÚCHNO, skúšku prvého stupňa podľa
medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku a RTG vyšetrenie na určenom
pracovisku.
-Mgr. Štaudinger oboznámil prítomných s novelou zákona o veterinárnej starostlivosti,
ktorou sa mení doterajšia definícia zvieraťa ktorá vytvára systémové opatrenia proti
množiteľom psov, posilňuje práva veterinárnych inšpektorov a znemožní zneužívanie zvierat
v cirkusoch.
7./ Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval p. Majsniar.

Zapísala: R.Chlebanová

