
Zápisnica z mimoriadneho 

zasadnutia predsedníctva SÚCHNO v Senici zo dňa 7. augusta 2014 

 
Miesto: penzión ATLAS Senica  zasadačka (stretnutie s chovateľmi) 

     kaviareň ( predsedníctvo SÚCHNO) 

 

Prítomní členovia predsedníctva: A. Majsniar, I. Kočajda, J. Štaudinger, J. Adamuščin,  

A. Strasser 

 

Predmet zasadnutia:  

 

Riešenie podnetu, ktorý poukázal na zapisovanie IPO skúšok z výkonu približne u  

28 jedincov plemena nemecký ovčiak, ktoré mali byť vykonané v Poľsku, kde však podľa 

vyjadrenia Zwiazku Kynologicznego w Polsce vôbec neboli organizované. 

 

1. Súčasťou rozšíreného zasadnutia predsedníctva bolo stretnutie a 

oboznámenie chovateľov z regiónu Záhorie (okr. Skalica, Holíč, Malacky, 

Senica, Myjava) so vzniknutou situáciou. 

 

2. Zasadnutie predsedníctva SÚCHNO začalo informatívnym pohovorom 

s jednotlivými chovateľmi SÚCHNO z oblasti Záhorie, ktorí mali, alebo 

majú  vo vlastníctve jedinca plemena nemecký ovčiak, ktorý má v  

preukaze o pôvode v časti skúšky zapísanú IPO1 skúšku vykonanú 

v Poľsku u rozhodcu p. Stanislawa Ablamowicza. Na základe doposiaľ 

získaných listinných materiálov a oznámení zo Zwiazku Kynologicznego 

w Polsce ako aj od rozhodcu p. Stanislawa Ablamowicza a iných 

hodnoverných oznámení je dostatočne odôvodnené konštatovanie, že došlo 

k neoprávnenému zápisu skúšky z výkonu do preukazov o pôvode 

neoprávnenou osobou.  

 

Oslovení chovatelia uviedli nasledovné skutočnosti: 

 

o  Chovatelia  (p. Martin Foriška, p. Miroslav Antal, p. Vladimír Balúch) 

v rozhovore pred členmi predsedníctva SÚCHNO uviedli, že:                

„Preukaz o pôvode (ďalej len PP) a financie 250,- € - 350,- €,  

u p. Balúcha 400,- € odovzdali pánovi Sergejovi Jeleňákovi, ktorému 

odovzdali aj psa a výcvik trval viac ako jeden mesiac. Po tomto období 

im bol jedinec vrátený s tým, že v PP mal zapísanú skúšku z výkonu 

IPO1 s miestom výkonu skúšky v Poľsku. Zároveň sa vyjadrili, že 

nevedia posúdiť, či pes spĺňal podmienky vycvičenosti na IPO1 

skúšku.“  

 

o  Chovateľ p. Štefan Adamčík, uviedol členom predsedníctva SÚCHNO 

že:                                                                                                              

„Svojho psa odovzdal p. Sergejovi Jeleňákovi a odovzdal mu aj PP 

a sumu 250,- €. Asi po jednom mesiaci mu bol pes vrátený aj s PP, kde 



bola v časti skúšky zapísaná IPO1 skúška s miestom výkonu skúšky 

v Poľsku.“ 

 

o  Chovateľ p. Rastislav Mjakiš uviedol pred členmi predsedníctva 

SÚCHNO že:                                                                                                  

„P. Sergejovi Jeleňákovi odovzdal financie a to 350,- €  a PP, ale psa 

neodovzdal, po určitom čase mu bol pánom Jeleňákom vrátený PP 

a v časti skúšky bola zapísaná  IPO1 skúška s miestom výkonu 

v Poľsku.“                                                                                               

Svoje konštatovanie pán Mjakiš spracoval aj písomne pred prítomnými 

členmi predsedníctva SÚCHNO a vlastnoručne svoje vyjadrenie aj 

podpísal. 

 

 

3. Na záver stretnutia s chovateľmi bola vedená  diskusia. Jednou z tém 

diskusie bola aj skúsenosť člena predsedníctva SÚCHNO p. Jozefa  

Adamuščina s praktikami organizovania skúšok v lokalite Záhorie, keď ho 

odmietali po riadnom prihlásení prijať na skúšky z výkonu a až keď veľmi 

naliehal, bolo mu umožnené vykonať skúšku v poobedňajších hodinách, 

keď už všetci účastníci mali skúšky z výkonu absolvované. Obdobnú 

skúsenosť mal aj p. Dušan Rehák. 

 

4. Po skončení diskusie pokračovalo rokovanie predsedníctva SÚCHNO, do 

ktorého sa zapojili p. Martin Foriška, ktorý defacto dotiahol za ruku pána 

Dušana Reháka ku stolu, kde prebiehalo rokovanie predsedníctva 

SÚCHNO a pánovi Dušanovi Rehákovi povedal: 

„Povedz, že aj Ty si mal dvoch psov so zapísanými IPO skúškami v Poľsku.“  

 

Pán Dušan  Rehák uviedol, že aj on mal jednu takto zapísanú skúšku z výkonu 

IPO 1 v Poľsku u svojho psa a túto mu sprostredkoval  p. Sergej Jeleňák. Na 

otázku členov predsedníctva SÚCHNO, či svojho jedinca  p. Sergejovi 

Jeleňákovi odovzdal na výcvik odpovedal: 

„Nie, psa som neodovzdal.“ 

Ďalej pán Dušan  Rehák podotkol, že uvedený pes nijako nezasiahol do chovu  

nemeckého ovčiaka a ďalej konštatoval, že v lokalite  Záhorie  má až 90% psov 

zapísané skúšky takýmto spôsobom, teda nelegálne. 

 

5. Predsedníctvo SÚCHNO ďalej konštatovalo, že: 

  pán Stanislaw Ablamowicz z Poľska oznámil listom zo dňa 21.7.2014, že 

prezídium G.K.S.P. zistilo, že jeho podpis v preukazoch o pôvode u jedincov 

psov plemena nemecký ovčiak  je zle sfalšovaný a je na ňom odtlačok pečiatky 

Kynologického oddielu Zakopane so starou adresou. Pán Stanislaw 

Ablamowicz ďalej v liste konštatuje, že falšovanie jeho podpisu je trestným 

činom a preto dal trestné oznámenie na Okresné veliteľstvo polície  

Warszawa 1, ktoré následne začalo trestné stíhanie. Pán Stanislaw Ablamowicz 

prehlasuje, že z jemu predloženého zoznamu jedincov posudzoval jedine 

skúšku 17.10.2009, na ktorej posúdil dve sučky plemena nemecký ovčiak 



pochádzajúce zo Slovenska a to sučky Nella von Haus Galli a Joschi z Agíru 

Bohemia a ostatné skúšky sa neuskutočnili. K mestám Tarnow, Sanok  

a Brzesko uviedol, že Zwiazek Kynologiczny w Polsce nemá v týchto mestách 

pobočky. 
( poznámka – sú to mestá kde mali jedince skúšky z výkonu absolvovať) 

 

 Zwiazek Kynologiczny w Polsce oznámil listom zo dňa 6.8.2014 podpísaným 

viceprezidentom p. Aleksanderom Skrzynsńskim zhodné konštatovanie ako  

pán Ablamowicz, že: 

„Podľa informácií a dokumentov z pobočky Zakopane, môžeme len potvrdiť 

dátum 16.-17.10.2009 a že tieto psy Nella von Haus Galli a Joschi z Agíru 

Bohemia sa zúčastnili skúšky. Nemáme žiadne iné dokumenty a pobočka v 

Zakopanom neorganizovala skúšky v inom termíne“.  

 

 Ďalej predsedníctvo SÚCHNO konštatuje, že mená vedúcich skúšok 

a psovodov sú s najväčšou pravdepodobnosťou fiktívne a v kynologických 

kruhoch sú tieto mená neznáme. 

 

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva SÚCHNO v Senici dňa 7.8.2014 

  

Uznesenie č. 1/ Predsedníctvo SÚCHNO pozastavuje výkon funkcie Okresný poradca chovu 

SÚCHNO pre:  Martin Foriška   SKALICA, HOLÍČ 

   MVDr. Vladimír Salai  MALACKY 

   Dušan Rehák    SENICA, MYJAVA 

 

Uznesenie č. 2/ Predsedníctvo SÚCHNO dočasne poveruje vykonávaním funkcie Okresný 

poradca chovu SÚCHNO p. Jána Hercega pre okresy: Senica, Myjava, Malacky, Skalica a 

Holíč. 

 

Uznesenie č. 3/ Predsedníctvo SÚCHNO ruší pracovisko na zhotovovanie rádiogramov na 

DBK a DLK pre SÚCHNO v Rohožníku MVDr. Salaiovi. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

          

 


