
DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

Slovenského klubu chovateľov špicovitých plemien psov 

(schválený Výročnou členskou schôdzu dňa 2.4.2022 ) 

 

PRVÁ ČASŤ  - VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Článok I. 

 

1. Disciplinárny poriadok Slovenského klubu chovateľov špicovitých plemien psov (ďalej 

ako „Disciplinárny poriadok“), je vnútorným predpisom Slovenského klubu 

chovateľov špicovitých plemien psov, so sídlom 958 43 Krásno č. 203, IČO: 45752583 

(ďalej ako „Klub“). Disciplinárny poriadok bol podľa bodu 7.2.6. písm. b) stanov Klubu 

(ďalej ako „Stanovy“) schválený členskou schôdzou Klubu na výročnej členskej 

schôdzi Klubu dňa 2.4.2022 . 

2. Disciplinárny poriadok podrobne upravuje najmä: 

a) základné zásady disciplinárneho konania, 

b) skutkové podstaty disciplinárnych previnení, 

c) disciplinárne opatrenia a pravidlá ich ukladania, 

d) činnosť Výboru Klubu (ďalej ako „Výbor“) a Členskej schôdze Klubu (ďalej ako 

„Členská schôdza“) ako orgánov Klubu disponujúcich disciplinárnou 

právomocou nad členmi Klubu (Výbor a Členská schôdza spolu ako 

„Disciplinárne orgány“ alebo jednotlivo ako „Disciplinárny orgán“), 

e) postup Výboru a Členskej schôdze pri disciplinárnom konaní, priebeh 

dokazovania a rozhodovanie v disciplinárnych konaniach, 

f) opravné prostriedky proti disciplinárnym rozhodnutiam Výboru a Členskej 

schôdze o disciplinárnom previnení a o uložení disciplinárneho opatrenia, a ich 

preskúmanie, 

g) register disciplinárnych konaní. 

 

DRUHÁ ČASŤ  - ZÁSADY DISCIPLINÁRNEHO KONANIA 

Článok II. 

 

1. Medzi hlavné povinnosti členov Klubu patrí povinnosť dodržiavať stanovy 

Medzinárodnej kynologickej federácie, so sídlom 13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin, 

Belgicko (ďalej ako „FCI“) a ostatné predpisy vydané FCI, dodržiavať stanovy 

Slovenskej kynologickej jednoty, so sídlom Furmanská 9, 841 03 Bratislava, IČO:  

30804990 (ďalej ako „SKJ“) a ostatné predpisy vydané SKJ , dodržiavať stanovy Únie 

kynologických klubov, so sídlom Furmanská 9, 841 03  Bratislava, IČO: 45738211 

(ďalej ako „ÚKK“) a ostatné predpisy vydané ÚKK, dodržiavať Stanovy Klubu, 

Chovateľský a zápisný poriadok Klubu a ostatné predpisy vydané alebo schválené 

Klubom alebo jeho orgánmi, a dodržiavať klubovú disciplínu. 

2. Disciplinárne orgány sú povinné konať proti každému členovi Klubu, ktorý je 

podozrivý zo spáchania disciplinárneho previnenia, a to bez ohľadu na to, či sa 

o takomto podozrení dozvedia z podnetu iných osôb alebo z vlastnej činnosti Klubu 

alebo orgánov Klubu. 

3. Každý člen Klubu, ktorý sa dozvie o spáchaní disciplinárneho previnenia niektorým 

z členov Klubu alebo ktorý má podozrenie na disciplinárne previnenie niektorého 



z členov Klubu, je povinný o tom niektorý z Disciplinárnych orgánov bezodkladne 

informovať. 

4. Disciplinárne orgány majú právomoc riešiť len také disciplinárne previnenia členov 

Klubu, ktoré sú uvedené v tomto Disciplinárnom poriadku alebo ktoré z neho 

vyplývajú, a výlučne takým spôsobom, ktorý vyplýva z Disciplinárneho poriadku. 

Disciplinárne orgány vykonávajú disciplinárnu právomoc nad členmi Klubu na základe 

Stanov Klubu a na základe tohto Disciplinárneho poriadku. Disciplinárne konanie 

a uložené disciplinárne opatrenie musia sledovať predovšetkým výchovný cieľ. 

5. Každý orgán Klubu a každý člen Klubu, ktorí majú informácie alebo dôkazy, ktoré 

môžu prispieť k objasneniu disciplinárneho previnenia a podozrenia z neho, sú povinní 

tieto informácie a dôkazy poskytnúť Disciplinárnym orgánom. Každý orgán Klubu 

a každý člen Klubu sú povinní poskytovať Disciplinárnym orgánom bezodkladne 

a bezodplatne potrebnú súčinnosť za účelom objasnenia každého disciplinárneho 

previnenia a podozrenia z neho. Ustanovenia prvej a druhej vety tohto odseku sa 

nevzťahujú na člena Klubu podozrivého z disciplinárneho previnenia, voči ktorému už 

bolo začaté disciplinárne konanie. 

6. Výbor  je povinný disciplinárne riešeného člena Klubu poučiť o jeho právach 

a poskytnúť mu možnosť ich uplatniť. 

7. Disciplinárne riešený člen Klubu má právo zúčastniť sa disciplinárneho konania okrem 

prípadov, ak v Disciplinárnom poriadku nie je uvedené inak. 

8. Disciplinárne konanie pred Výborom je neverejné. Disciplinárne konanie pred 

Členskou schôdzou je verejné.  

9. Disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby bolo disciplinárne konanie hospodárne, 

a aby prebehlo bez zbytočných prieťahov. Disciplinárne orgány sú povinné 

uskutočňovať všetky úkony, ktoré vedú alebo by mohli viesť k správnemu a úplnému 

zisteniu skutkového stavu veci. Pritom zaisťujú ako okolnosti svedčiace proti 

disciplinárne riešenému členovi Klubu, tak i tie, ktoré svedčia v jeho prospech. 

10. Disciplinárne orgány rozhodujú nezávisle od štátnych orgánov a môžu členovi Klubu 

uložiť disciplinárne opatrenie aj v prípadoch, ak štátne orgány voči členovi Klubu vedú 

v rovnakej alebo súvisiacej veci trestné stíhanie, priestupkové konanie alebo obdobné 

konanie, ako aj v prípadoch, ak už štátne orgány v tomto konaní vydali rozhodnutie 

alebo ak toto konanie bolo zastavené. 

11. Disciplinárne orgány doručujú písomnosti súvisiace s disciplinárnym konaním 

disciplinárne riešenému členovi Klubu buď: 

a) osobne, alebo 

b) doporučenou poštovou zásielkou do vlastných rúk na adresu uvedenú v prihláške 

disciplinárne riešeného člena Klubu za prijatie za člena Klubu alebo na inú 

adresu, ktorú disciplinárne riešený člen Klubu oznámil Klubu alebo Výboru. 

Ak disciplinárne riešený člen Klubu osobne doručovanú písomnosť odmietne prevziať, 

považuje sa za doručenú odmietnutím jej prevzatia; v takom prípade musí byť 

odmietnutie jej prevzatia na písomnosti písomne potvrdené najmenej jedným svedkom 

odlišným od osoby, ktorá písomnosť doručuje. Za riadne doručenú sa považuje aj 

písomnosť vrátená poštovým podnikom alebo poštovým doručovateľom ako 

nedoručiteľná z dôvodu, že adresát je neznámy, alebo že adresát si zásielku neprevzal 

v odbernej lehote, a to dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi. 



12. Disciplinárne opatrenie možno disciplinárne riešenému členovi Klubu uložiť len vtedy, 

ak od spáchania disciplinárneho previnenia neuplynuli tri roky (objektívna lehota) 

a zároveň, ak neuplynuli viac ako dva roky odvtedy, kedy sa Výbor hodnoverne 

dozvedel o podozrení zo spáchania konkrétneho disciplinárneho previnenia 

konkrétnym členom Klubu a kedy získal dostatočné dôkazy na začatie disciplinárneho 

konania voči konkrétnemu členovi Klubu (subjektívna lehota). 

 

TRETIA ČASŤ  - DISCIPLINÁRNE PREVINENIE 

Článok III. 

 

1. Disciplinárnym previnením člena Klubu je také konanie alebo nekonanie člena Klubu, 

ktorým člen Klubu: 

a) čo i len z nedbanlivosti poruší alebo porušuje stanovy FCI alebo iný predpis 

vydaný FCI, stanovy SKJ alebo iný predpis vydaný SKJ, stanovy ÚKK alebo iný 

predpis vydaný ÚKK, Stanovy Klubu, Chovateľský a zápisný poriadok Klubu 

alebo Disciplinárny poriadok Klubu alebo iný predpis vydaný alebo schválený 

Klubom alebo niektorým orgánom Klubu,  

b) poškodil alebo poškodzuje dobré meno Klubu alebo dôveryhodnosť Klubu, alebo 

ktorým vedome koná proti záujmom Klubu, alebo sa o taký následok pokúsil, 

c) úmyselne poškodil alebo poškodzuje iného člena Klubu alebo sa o taký následok 

pokúsil, 

d) narušil alebo sústavne alebo opakovane narúša medziľudské vzťahy medzi členmi 

Klubu alebo medziľudské vzťahy vo vzťahu k členom orgánov Klubu, 

e) verbálne osočí, znevažuje, uráža, ponižuje, vyhráža sa, zaútočí na česť alebo 

dôstojnosť alebo fyzicky napadne iného člena Klubu, člena niektorého orgánu 

Klubu, poradcu chovu Klubu alebo rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov 

bez ohľadu na miesto, kde sa tak stane , 

f) nerešpektuje alebo neplní disciplinárne opatrenie uložené právoplatným 

rozhodnutím Disciplinárneho orgánu o disciplinárnom previnení a o uložení 

disciplinárneho opatrenia,  

g) prijíma sponzorstvo alebo dar od osoby, ktorej činnosť alebo zameranie odporuje 

zásadám Klubu, SKJ, ÚKK alebo FCI, 

h) inzeruje alebo predáva psa nenarodeného v chovnej stanici člena Klubu, resp. 

nenarodeného v registrovanom chove člena Klubu, prezentujúc ho ako psa 

narodeného v chovnej stanici člena Klubu, resp. ako narodeného v registrovanom 

chove člena Klubu, alebo spôsobom, ktorý môže takúto predstavu vzbudiť, 

i) inzeruje alebo predáva psov bez preukazu o pôvode psa, 

j) v súvislosti s chovom psov v chovnej stanici člena Klubu, resp. v súvislosti 

s registrovaným chovom člena Klubu viedlo k vystaveniu takého preukazu 

o pôvode psa, v ktorom bude ako otec alebo ako matka psa uvedený iný pes, než 

je skutočný otec alebo skutočná matka psa, alebo 

k) v súvislosti chovom alebo držaním alebo predajom psov bude právoplatným 

rozsudkom súdu uznaný za vinného zo spáchania niektorého  z trestných činov 

podvodu podľa § 221 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.  alebo týrania zvierat 

podľa § 305a Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. alebo zanedbania starostlivosti 



o zviera podľa § 305b Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. alebo organizovania 

zápasov zvierat podľa § 305c Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 

2. Disciplinárnym previnením nie je konanie člena Klubu proti inému členovi Klubu 

v rozsahu, v akom si tento člen Klubu plní akúkoľvek povinnosť podľa Disciplinárneho 

poriadku. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  - DISCIPLINÁRNE OPATRENIA 

 Článok IV. 

 

1. Disciplinárne orgány môžu disciplinárne riešenému členovi Klubu ukladať 

disciplinárne opatrenia. 

2. Disciplinárnymi opatreniami sú: 

a) písomné napomenutie, 

b) písomné pokarhanie, 

c) pokuta do výšky 100 EUR, 

d) dočasné pozastavenie členstva disciplinárne riešeného člena v Klube, 

e) vylúčenie disciplinárne riešeného člena z Klubu. 

3. Disciplinárny orgán po prešetrení prípadu môže upustiť od uloženia disciplinárneho 

opatrenia, ak je skutkový stav hodnoverne preukázaný, disciplinárne riešený člen Klubu 

sa ku skutku prizná, svoje konanie úprimne oľutuje, prípadnú škodu v plnom rozsahu 

nahradí, vplyv nebezpečnosti konania nie je pre Klub žiadny, stupeň vplyvu konania na 

členskú disciplínu je nízky a vzhľadom na osobu disciplinárne riešeného člena Klubu  

možno dôvodne očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné konanie vo veci pred 

Disciplinárnym orgánom. V takomto prípade Disciplinárny orgán vydá rozhodnutie, v 

ktorom uvedie, že disciplinárne riešený člen Klubu  sa dopustil disciplinárneho 

previnenia, ale od uloženia disciplinárneho opatrenia upustil. 

4. Za jedno disciplinárne previnenie (jeden skutok) možno členovi Klubu uložiť len jedno 

disciplinárne opatrenie. Ak sa člen Klubu súčasne dopustil viacerých disciplinárnych 

previnení jedným alebo viacerými konaniami, možno mu uložiť úhrnné disciplinárne 

opatrenie. Ak sa do jedného roku od uloženia disciplinárneho opatrenia dopustil 

ďalšieho disciplinárneho previnenia disciplinárny orgán mu uloží nové, prísnejšie 

disciplinárne opatrenie. 

5. Uložené pokuty sú príjmom Klubu. 

6. Disciplinárne opatrenie - dočasné pozastavenie členstva disciplinárne riešeného člena 

v Klube, možno uložiť najdlhšie na dva roky. Počas trvania pozastavenia členstva 

v Klube, člen Klubu nemôže vykonávať práva člena Klubu, ktoré mu priznávajú 

Stanovy Klubu, Chovateľský a zápisný poriadok Klubu a ostatné predpisy vydané 

alebo schválené Klubom alebo jeho orgánmi, s výnimkou práv podľa Disciplinárneho 

poriadku, ktoré mu zostávajú zachované. Pozastavením členstva v Klube nezanikajú 

a nie sú pozastavené žiadne povinnosti člena Klubu, vrátane povinnosti platiť ročný 

členský poplatok a povinnosti, ktorých porušenie môže zakladať disciplinárne 

previnenie podľa tohto Disciplinárneho poriadku. Pozastavenie členstva v Klube nie je 

prekážkou toho, aby sa voči členovi Klubu, ktorého členstvo v Klube je pozastavené, 

viedlo iné disciplinárne konanie podľa tohto Disciplinárneho poriadku. 



7. Disciplinárne opatrenie - vylúčenie disciplinárne riešeného člena z Klubu, možno 

v prípade prvého disciplinárneho previnenia disciplinárne riešeného člena Klubu uložiť 

len v prípade, ak: 

a) porušenie povinnosti disciplinárne riešeného člena Klubu bezprostredne ohrozuje 

zotrvanie Klubu v SKJ alebo ÚKK, alebo zásadne ohrozuje obvyklú činnosť 

Klubu,  

b) neuloženie disciplinárneho opatrenia vylúčením disciplinárne riešeného člena 

z Klubu by bezprostredne ohrozilo zotrvanie Klubu v SKJ alebo ÚKK alebo by 

zásadne ohrozilo obvyklú činnosť Klubu,  

c) disciplinárne riešený člen Klubu porušil Smernicu SKJ definujúcu obchodníkov 

so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez 

preukazu o pôvode, alebo 

d) na špeciálnej alebo klubovej výstave psov organizovanej Klubom, alebo na 

výstave psov organizovanej SKJ, Slovenským poľovníckym zväzom, Zväzom 

športovej kynológie SR alebo ÚKK fyzicky napadne alebo hrubo verbálne osočí, 

znevažuje, uráža, ponižuje, vyhráža sa, zaútočí na česť alebo dôstojnosť poradcu 

chovu Klubu alebo rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov takým spôsobom, 

ktorý môže vzbudiť všeobecné pohoršenie. 

8. Ak nejde o prípad prvého disciplinárneho previnenia disciplinárne riešeného člena 

Klubu podľa odseku 7 tohto článku Disciplinárneho poriadku, disciplinárne opatrenie 

– vylúčenie disciplinárne riešeného člena z Klubu, možno disciplinárne riešenému 

členovi Klubu uložiť len pre druhé a ďalšie disciplinárne previnenie (bez ohľadu na 

spáchaný skutok a bez ohľadu na jeho prípadné opakovanie), najmä ak: 

a) nerešpektuje alebo neplní disciplinárne opatrenie uložené právoplatným 

rozhodnutím Disciplinárneho orgánu o disciplinárnom previnení a o uložení 

disciplinárneho opatrenia, pričom disciplinárne previnenie nie je zanedbateľné, 

alebo 

b) od posledného disciplinárneho previnenia, za ktoré bolo disciplinárne riešenému 

členovi Klubu uložené disciplinárne opatrenie, neuplynulo viac ako 24 mesiacov 

a disciplinárne previnenie nie je zanedbateľné, alebo 

c) ide o disciplinárne previnenie, za ktoré by bolo možné uložiť disciplinárne 

opatrenie - vylúčenie disciplinárne riešeného člena z Klubu už pri prvom 

disciplinárnom previnení podľa odseku 7 tohto článku Disciplinárneho poriadku. 

9. Disciplinárne opatrenie je možné vykonať len vtedy, ak je rozhodnutie o jeho uložení 

právoplatné a ak obsahuje povinnosť plniť, uplynutím lehoty na plnenie. Pri 

disciplinárnych opatreniach časovo vymedzených začína disciplinárne opatrenie 

plynúť prvým dňom po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 

10. Disciplinárne opatrenie sa zverejňuje na webovej stránke Klubu po dobu najmenej 6 

mesiacov. 

 

Článok V. 

 

1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia dbá Disciplinárny orgán na všetky okolnosti, 

ktoré viedli k disciplinárnemu previneniu a dbá na to, aby disciplinárne opatrenie bolo 

uložené s prihliadnutím na závažnosť disciplinárneho previnenia, jeho následky, 



trvanie, mieru zavinenia, motív a s prihliadnutím na osobu, ktorá sa disciplinárneho 

previnenia dopustila. 

2. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje: 

a) priznanie sa k disciplinárnemu previneniu, 

b) napomáhanie pri objasňovaní disciplinárneho previnenia, 

c) nahradenie spôsobenej škody, 

d) skutočnosť, že disciplinárne previnenému nebolo v minulosti uložené žiadne 

disciplinárne opatrenie (bezúhonnosť), 

e) doterajšie zásluhy v Klube alebo v chovateľstve špicovitých plemien psov. 

3. Za priťažujúcu okolnosť sa považuje: 

a) skutočnosť, že disciplinárne previnenému už bolo v minulosti uložené 

disciplinárne opatrenie, 

b) skutok bol spáchaný obzvlášť hrubým alebo závažným spôsobom , 

c) skutok bol spáchaný so zavrhnutiahodnou pohnútkou alebo z pomsty alebo zo 

zištných dôvodov, 

d) skutok bol spáchaný v úmysle spôsobiť Klubu, členovi orgánu Klubu, členovi 

Klubu, poradcovi chovu Klubu alebo rozhodcovi pre posudzovanie exteriéru 

psov škodu alebo inú závažnú ujmu alebo ak takáto škoda alebo iná závažná 

ujma niektorému z nich bola spôsobená 

e) skutok bol spáchaný spoločne s inými osobami. 

 

PIATA ČASŤ  - DISCIPLINÁRNE ORGÁNY 

 Článok VI. 

 

1. Disciplinárnymi orgánmi Klubu sú: 

a) Výbor 

b) Členská schôdza. 

2. Výbor je Disciplinárnym orgánom prvého stupňa pre všetky druhy disciplinárnych 

previnení. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých jeho členov 

oprávnených hlasovať. 

3. Členská schôdza je Disciplinárnym orgánom druhého stupňa pre všetky druhy 

disciplinárnych previnení. Rozhoduje o odvolaniach disciplinárne riešeného člena 

Klubu voči rozhodnutiu o disciplinárnom previnení a uložení disciplinárneho opatrenia 

vydanom Výborom. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov oprávnených na Členskej schôdzi hlasovať. 

 

ŠIESTA ČASŤ  - DISCIPLINÁRNE KONANIE 

 Článok VII. 

 

1. Disciplinárne konanie začína Výbor z vlastného podnetu alebo z podnetu iných osôb. 

Ak je podnet tretej osoby na začatie disciplinárneho konania nejasný alebo neúplný, 

predseda Výboru vyzve oznamovateľa, aby v určenej lehote oznámenie doplnil tak, aby 

bolo z neho zrejmé, proti komu smeruje, o podozrenie akého disciplinárneho previnenia 

ide a kedy sa malo stať.  

2. Konanie sa začína vydaním uznesenia Výboru o začatí disciplinárneho konania. 



3. Výbor zašle disciplinárne riešenému členovi Klubu oznámenie, že bolo voči nemu 

začaté disciplinárne konanie. V oznámení uvedie, akého disciplinárneho previnenia sa 

konanie týka a poskytne disciplinárne riešenému členovi Klubu lehotu nie kratšiu ako 

15 dní, v ktorej má disciplinárne riešený člen Klubu právo sa vyjadriť ku skutku, pre 

ktorý bolo začaté disciplinárne konanie a v ktorej má právo na svoju obranu predložiť 

dôkazy a uvádzať akékoľvek skutočnosti, ktoré považuje za vhodné. Výbor  je povinný 

disciplinárne riešeného člena Klubu poučiť o jeho právach a poskytnúť mu možnosť 

ich uplatniť. Disciplinárne riešený člen Klubu má právo oboznamovať sa so všetkými 

podkladmi pre vydanie rozhodnutia o disciplinárnom previnení a o uložení 

disciplinárneho opatrenia, a má právo zúčastniť sa vykonávaného dokazovania, ak 

v lehote určenej Výborom takúto vôľu výslovne prejaví. Disciplinárne riešený člen 

Klubu má právo nevypovedať. 

4. Disciplinárne orgány sú povinné postupovať nestranne, v súlade so Stanovami Klubu 

a Disciplinárnym poriadkom. Člen Disciplinárneho orgánu je vylúčený z prerokovania 

a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci a k disciplinárne riešenému 

členovi Klubu možno mať dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak sa člen 

Disciplinárneho orgánu dozvie o skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť vylúčený, 

oznámi to bezodkladne predsedovi Výboru; ak je touto osobou predseda Výboru, 

oznámi to bezodkladne inému členovi Výboru. O vylúčení člena Disciplinárneho 

orgánu rozhodne bezodkladne Výbor. Ak sa rozhoduje o vylúčení člena Výboru z 

prerokovania a rozhodovania o veci, tento člen Výboru nemá hlasovacie právo. 

5. Disciplinárny orgán vydáva rozhodnutie o disciplinárnom previnení a o uložení 

disciplinárneho opatrenia, ktoré musí obsahovať označenie Disciplinárneho orgánu, 

ktorý rozhodnutie vydal, číslo rozhodnutia, deň a miesto vydania rozhodnutia, meno, 

priezvisko a adresu trvalého pobytu disciplinárne riešeného člena Klubu, ako i jeho 

prípadnú funkciu v Klube. Rozhodnutie musí taktiež obsahovať výrok o vine s opisom 

skutku a jeho kvalifikáciou (označením predpisu, k porušeniu ktorého došlo), uložené 

disciplinárne opatrenie  (jeho druh, príp. výšku a príp. lehotu na plnenie), odôvodnenie 

(stručný, presný a výstižný opis zisteného skutkového stavu, vykonaných dôkazov a 

ich hodnotenia) a poučenie o opravnom prostriedku. Chyby v písaní, počtoch a iné 

zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení disciplinárneho rozhodnutia môže 

Disciplinárny orgán kedykoľvek opraviť, ak nemajú vplyv na zmenu výroku 

rozhodnutia aj bez návrhu na opravu; oznámenie o oprave týchto chýb musia zaslať 

všetkým účastníkom disciplinárneho konania. 

6. Ak sa preukáže disciplinárne previnenie člena Klubu, súčasťou výroku rozhodnutia je 

aj výrok o vine disciplinárne riešeného člena Klubu. Ak sa preukáže, že sa nepochybne 

nestal skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, alebo je nepochybné, že skutok 

nespáchal disciplinárne riešený člen Klubu alebo sa preukáže, že skutok nie je 

disciplinárnym previnením, súčasťou výroku rozhodnutia je aj výrok o oslobodení 

disciplinárne riešeného člena Klubu . Ak sa zistí, že už uplynula lehota, v ktorej možno 

uložiť disciplinárne opatrenie alebo ak disciplinárne riešenému členovi Klubu členstvo 

v Klube počas disciplinárneho konania zaniklo alebo ak disciplinárne riešený člen 

Klubu počas disciplinárneho konania zomrel, súčasťou výroku rozhodnutia je výrok, 

že disciplinárne konanie sa zastavuje. Ak sa preukáže, že sa stal skutok, ktorý je 

disciplinárnym previnením, no z vykonaných dôkazov sa nezistia konkrétne 

skutočnosti umožňujúce vysloviť vinu konkrétnemu členovi Klubu, súčasťou výroku 



rozhodnutia je výrok o odložení veci. V odloženej veci možno znova pokračovať, keď 

sa zistia skutočnosti umožňujúce dôvodne viesť disciplinárne konanie voči  

konkrétnemu členovi Klubu. 

7. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu Výboru o disciplinárnom previnení 

a o uložení disciplinárneho opatrenia je odvolanie. Odvolanie sa podáva Výboru 

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia disciplinárne riešenému členovi 

Klubu. Odvolanie musí byť najneskôr v posledný deň lehoty osobne doručené 

predsedovi Výboru alebo podané na poštovú prepravu. Odvolanie musí obsahovať: 

označenie osoby, ktorá ho podáva, a to s uvedením mena, priezviska a adresy, 

označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, dôvody odvolania, označenie 

dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní použité, uvedenie, 

čoho sa odvolateľ domáha, podpis odvolateľa. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa 

predchádzajúcej vety, Výbor vyzve odvolateľa, aby odstránil nedostatok odvolania v 

primeranej lehote, ktorú zároveň určí. Ak zistený nedostatok odvolania v určenej lehote 

nebol odstránený, Disciplinárny orgán prvého stupňa konanie o odvolaní zastaví. Proti 

rozhodnutiu o zastavení konania je prípustné odvolanie. 

8. Ak Výbor riadne a včas podanému odvolaniu sám nevyhovie (autoremedúra), predloží 

ho Výbor spolu so svojím stanoviskom na prerokovanie a rozhodnutie najbližšej 

Členskej schôdzi. Výbor nemôže odvolaniu vyhovieť sám, ak sa výrok rozhodnutia 

týka viacerých disciplinárne riešených členov Klubu, a ak so zmenou rozhodnutia 

nesúhlasia všetci disciplinárne riešení členovia Klubu. 

9. Člen Členskej schôdze  je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o odvolaní,  ak 

rozhodoval v tej istej veci ako člen Výboru.  Rozhodnutie Členskej schôdze je konečné. 

10. Disciplinárne riešený člen Klubu má právo na Členskej schôdzi, ktorá rozhoduje o jeho 

odvolaní vystúpiť a ústne sa obhajovať. 

11. Členská schôdza môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť a vec 

vrátiť Výboru na nové prvostupňové konanie a rozhodnutie s uvedením svojho 

právneho názoru, ktorým je Výbor viazaný. Členská schôdza môže napadnuté 

rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť Výboru na nové prvostupňové konanie len vtedy, ak 

nedostatky prvostupňového konania spočívajú v nedostatočnom zistení skutkového 

stavu a zároveň v potrebe doplniť konkrétne dokazovanie. 

12. Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu sa stáva právoplatným: 

a) Okamihom vzdania sa práva disciplinárne riešeného člena Klubu podať odvolanie 

proti disciplinárnemu rozhodnutiu Výboru, 

b) Doručením späťvzatia odvolania Výboru, 

c) Márneho uplynutia lehoty na podanie odvolania proti disciplinárnemu 

rozhodnutiu Výboru, 

d) Doručením rozhodnutia Členskej schôdze, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo 

disciplinárne rozhodnutie Výboru. 

13. Proti rozhodnutiu Členskej schôdze o odvolaní proti rozhodnutiu Výboru 

o disciplinárnom previnení a o uložení disciplinárneho opatrenia sa nemožno odvolať. 

Rozhodnutie Členskej schôdze podľa predchádzajúcej vety je preskúmateľné súdom. 

14. Vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia zabezpečí Výbor alebo Členská schôdza. 

 

SIEDMA ČASŤ  - REGISTER DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ 

 Článok VIII. 



 

1. Register disciplinárnych opatrení vedie tajomník Klubu. 

2. Do registra sa zapisujú právoplatne uložené disciplinárne opatrenia. 

 

ÔSMA ČASŤ  - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 Článok IX. 

 

1. Disciplinárny poriadok schválila Výročná Členská schôdza Klubu dňa 2.4.2022 a týmto 

dňom nadobúda Disciplinárny poriadok platnosť a účinnosť. 

2. Disciplinárny poriadok zostáva platný a účinný až do jeho zrušenia alebo zmeny 

Členskou schôdzou Klubu, bez ohľadu na budúce zmeny Stanov Klubu. 

 

 

.......................... 

Jozef Škvarenina 

predseda Klubu chovateľov špicovitých plemien psov 


