
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SÚCHNO  
23.01.2018 Banská Bystrica 

Prítomný: pp. Majsniar, Kočajda, Štaudinger, Lengvarský, Strasser, Adamuščin, Sudimák 
Hostia: Radomír Lipták člen dozornej rady  

Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia úloh 
3. Návrh rozpočtu na rok 2018 
4. Program členskej schôdze 2018 
5. Rôzne 
6. Záver 

1.  Otvorenie 
Predseda SÚCHNO privítal prítomných a otvoril schôdzu. 

2.  Kontrola plnenia úloh 
Úlohy pre členov prezídia sú splnené, prípadne v riešení. 

 3.  Návrh rozpočtu na rok 2018 
Mgr. Ivan Kočajda predniesol predsedníctvu návrh rozpočtu na rok 2018.  

Predsedníctvo berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2018. 

 4.  Program členskej schôdze 2018 
Predsedníctvo SÚCHNO sa oboznámilo s návrhom programu členskej schôdze na rok 2018, 
rozdelilo si jednotlivé sekcie, ktoré budú prednesené na členskej schôdzi 2018. 

Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie program členskej schôdze na rok 2018. 

5.  Rôzne 
 1. Predseda SÚCHNO upovedomil prítomných s potrebou v roku 2018 zorganizovať školenie 
okresných poradcov chovu. Tak isto aj školenie bonitačných figurantov.  

  
 Predsedníctvo SÚCHNO schválilo organizovanie školenia okresných poradcov chovu v roku 
2018 a tak isto aj školenie bonitačných figurantov a poverilo p. Kočajdu aby náklady spojené 
s výdavkami na školenie zapracoval na rozpočtu na rok 2018.   

 2. Predsedníctvo SÚCHNO navrhlo zvýšenie cestovného a to na 0,35€ za 1 km. 

 Predsedníctvo SÚCHNO schválilo zvýšenie cestovných nákladov a to na 0,35€ za 1 km a to 
s platnosťou od 1.2.2018.  
  
 3. P. Chlebanová, prečítala prítomným prijatú poštu od p. Hrubiznu, či je možné nakryť 
slovenskú suku so psom, ktorý má zahraničnú chovnosť. 

 Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie prijatú otázku a poukázala na potrebu bližšie 
špecifikovať chovnosť jedinca. Po doložení dokladov bude jeho požiadavka znovu prehodnotená.  

 4. P. Adamuščin pripomenul prítomným potrebu určiť vedúceho družstva na MS WUSV, 
ktoré sa v roku 2018 konajú v Dánsku. 



 Predsedníctvo SÚCHNO sa zhodlo, že oslovia p. Tamášiho a p. Bihariho s požiadavkou aby 
prijali funkciu vedúceho družstva na MS WUSV 2018. 

14.  Záver 
Predseda SÚCHNO poďakoval prítomným za ich príspevky v diskusii, a schôdzu ukončil. 

Zapísal: Nikola Palovičová      


