
1 DISCIPLINÁRNY PORIADOK  

Disciplinárny poriadok klubu je vykonávacím predpisom stanov klubu. Výbor postupuje podľa tohto 

predpisu pri riešení disciplinárnych priestupkov členov klubu.  

 

1. Úvod  

Klub chovateľov maďarských stavačov – Vizsla Club Slovakia (ďalej len "KCHMS-VCS") je 

dobrovoľným združením občanov, ktoré združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov plemien MKS a 

MDS, ako aj ostatných záujemcov o chov, výcvik a  propagáciu týchto plemien. Táto činnosť 

 vyžaduje dobrovoľnú a uvedomelú disciplínu od všetkých svojich členov a  prijímanie opatrení proti 

tým, ktorí vedome alebo z nedbanlivosti túto disciplínu porušujú. Účelom tohto disciplinárneho 

poriadku je definovať priestupky, stanoviť postup pri stíhaní priestupkov, zistenia skutočného stavu 

veci, objektívneho posúdenia miery zavinenia a  spravodlivého postihnutia previnilých členov.    

 

Tento disciplinárny poriadok KCHMS-VCS nie je v rozpore s  disciplinárnymi poriadkami a 

stanovami SPZ, SKJ, FCI a KR SPZ ani iných noriem. Upresňuje a špecifikuje niektoré ustanovenia 

podľa vlastných podmienok.  

 

2. Základné zásady disciplinárneho konania  

a) Disciplinárnym orgánom klubu je výbor KCHMS-VCS.  

b) Každý člen KCHMS-VCS, ktorý sa dozvie o spáchanom disciplinárnom priestupku, je povinný 

tento bezodkladne nahlásiť výboru klubu.  

c) Každý člen KCHMS-VCS, ktorý môže prispieť k objasneniu veci je povinný poskytnúť 

disciplinárnemu orgánu potrebnú súčinnosť.  

d) Disciplinárne konanie má byť začaté čo najskôr po oznámení disciplinárneho priestupku, najneskôr 

však na najbližšom zasadnutí výboru klubu.  

e) Rokovanie disciplinárneho orgánu je uznášania schopné, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná 

väčšina členov výboru. 

 

3. Disciplinárne priestupky – členovia KCHMS-VCS  

A) Za hrubé porušenie členskej disciplíny sa považujú priestupky, ktorých sa dopúšťa člen KCHMS -

VCS, ktorý úmyselne, alebo z nedbanlivosti:  

 

1. poruší stanovy KCHMS-VCS,  

2. poruší ostatné predpisy, poriadky, vyhlášky, dohody a uznesenia volených orgánov KCHMS-VCS,  

3. sa dopustí protiprávneho konania na kynologických akciách organizovaných kynologickým klubom, 

KCHMS-VCS, SPZ, SKJ alebo ich organizačných zložiek  

4. vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy, svojim konaním poškodí iného člena KCHMS-VCS, 

orgány KCHMS-VCS alebo dobré meno iného člena, alebo KCHMSVCS,  

5. sa dopustí ublíženia na cti urážkou alebo vyhrážaním, ujmou na zdraví alebo iným hrubým 

správaním,  

6. poruší stanovy, štatúty a právne normy vyšších organizačných zložiek (SPZ, KR SPZ, SKJ, FCI), 

ktoré kynologickú činnosť KCHMS-VCS zastrešujú.  

 

B) Za disciplinárny priestupok sa považuje i  pokus o spáchanie disciplinárneho priestupku,  pomoc, 

alebo iná forma súčinnosti pri takomto konaní.  

4. Disciplinárne priestupky – chovatelia plemien MKS, MDS  

A) Za hrubé porušenie členskej disciplíny sa považujú priestupky, ktorých sa úmyselne, alebo z  

nedbanlivosti dopúšťa chovateľ plemien MKS, MDS:  



1. nakrytie chovnej suky bez vystaveného odporúčania na párenie alebo nakrytie skôr, než bolo 

odporúčanie na párenie vystavené,  

2. nakrytie chovnej suky psom neuvedeným na odporúčaní na párenie, bez vedomia poradca chovu.,  

3. ak bude mať chovná suka dva vrhy v jednom kalendárnom roku,  

4. nakrytie suky, ktorá má dočasne pozastavenú chovnosť,  

5. nakrytie suky psom, ktorý nebol poradcom chovu uvedený na odporúčaní na párenie (bez vedomia 

poradcu chovu),  

6. pokiaľ pes bude mať dočasne pozastavenú chovnosť a nakryje ďalšiu suku (i keď bude uvedený na 

odporúčaní na párenie),  

7. ak dôjde k páreniu medzi jedincami, z ktorých je uchovnený iba jeden,  

8. ak bude chovateľ odchovávať šteňatá bez preukazu pôvodu alebo propagovať ich chov,  

9. ak bude zistené nevhodné ustajnenie, stravovanie a ošetrovanie vrhu, prípadne dospelých jedincov 

10. neumožnenie kontroly vrhu, ním chovaných jedincov alebo chovateľského zariadenia kontrolnými 

orgánmi klubu. Kontrola musí byť riadne a včas preukázateľne ohlásená,  

11. ak člen KCHMS-VCS poruší „Smernicu definujúcu obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce 

s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode“ vydanou Slovenskou 

kynologickou jednotou zo dňa 3. 4. 2014.  

 

5. Disciplinárne tresty  

A). Výbor klubu môže za disciplinárny priestupok uložiť jeden z týchto trestov:  

1. pokarhanie pred výborom klubu,  

2. dočasné obmedzenie možnosti zúčastniť sa podujatiach organizovaných klubom,  

3.  dočasný zákaz činnosti (chovateľskej, výstavnej prípadne inej) so stanovením doby trvania,  

4.  dočasné vylúčenie z  KCHMS-VCS na dobu 1 až 10 rokov,  

5.  trvalé vylúčenie z KCHMS-VCS.  

 

B) Disciplinárne stíhanému možno uložiť v  jednom disciplinárnom konaní len jeden disciplinárny  

trest. Ak sa súčasne v jednom disciplinárnom konaní rieši viac disciplinárnych priestupkov, možno mu 

uložiť úhrnný disciplinárny trest.  

 

C). Člen klubu, s ktorým prebieha disciplinárne konanie, bude pozvaný na rokovanie výboru, o 

výsledku bude vyrozumený písomne. O jeho priestupku budú členovia klubu informovaní 

prostredníctvom zápisnice zo zasadnutia  výboru klubu zverejneného na klubovej web-stránke alebo 

prostredníctvom Klubového spravodaja.  

 

D) Proti rozhodnutiu výboru v disciplinárnom konaní môže disciplinárne stíhaný podať písomné 

odvolanie k členskej schôdzi zaslané na adresu klubu, a to do 15 dní od prevzatia rozhodnutia.  

 

6. Ukladanie disciplinárnych trestov  

1) Disciplinárny trest musí sledovať najmä výchovný cieľ. Pri jeho ukladaní je  potrebné prihliadať na 

úmysel, závažnosť prípadne nebezpečnosť konania.  

b) Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje neúmyselný disciplinárny priestupok, spáchaný prvýkrát, 

pokiaľ sa previnený sám po jeho zistení priznal a svoje konanie oľutoval.  

c) Za priťažujúcu okolnosť sa považuje opakovaný disciplinárny priestupok najmä podobného, alebo 

rovnakého charakteru.    

 

2. Člen klubu, ktorý hrubo alebo opätovne po predchádzajúcom uložení disciplinárneho opatrenia 

výborom klubu porušil interné predpisy klubu alebo predpisy upravujúce činnosť klubu a predpisy s 



tým súvisiace alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči klubu, môže byť z klubu vylúčený. O vylúčení 

rozhoduje výbor klubu. 

3. Rozhodnutie výboru o uložení disciplinárneho opatrenia a rozhodnutie členskej schôdze o odvolaní 

sa musí vypracovať písomne a musí obsahovať číslo rozhodnutia, označenie orgánu, ktorý ho 

vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o vine s popisom skutku 

a označením predpisu k porušeniu ktorého došlo, presné uvedenie disciplinárneho opatrenia, 

odôvodnenie so stručným, presným a výstižným popisom skutkového stavu, vyjadrenie disciplinárne 

stíhaného a poučenie o opravnom prostriedku. 

4. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa zasiela doručenkou 

doporučenou zásielkou alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému. Za doručené sa považuje aj 

rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné stíhaného na uvedenej adrese 

zastihnúť, ak stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil matrikárovi a doposlanie nie je 

možné alebo poštovými podmienkami nie je dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej 

lehote alebo stíhaný odmietol zásielku prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti 

výboru klubu. 

5. Proti disciplinárnemu opatreniu výboru klubu sa môže stíhaný odvolať do 15 dní od jeho doručenia 

na členskú schôdzu klubu. Ak sa stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovné vzdá, nepodá 

odvolanie v stanovenej lehote, podané odvolanie vezme späť do zasadnutia členskej schôdze klubu 

alebo členská schôdza odvolanie zamietne v celom rozsahu nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov klubu s plným právom, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. 

Proti rozhodnutiu členskej schôdze klubu vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie 

nepripúšťa. Odvolanie podané disciplinárne stíhaným členom v stanovenej lehote má odkladný 

účinok. 

6. Ak členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov klubu s plným právom 

odvolaniu vyhovie z dôvodov, že skutok sa nestal, uvedeným skutkom neboli porušené príslušné 

predpisy, alebo nie je možné preukázať, že uvedený skutok spáchal obvinený člen klubu, v uznesení 

členskej schôdze sa uvedie, že konanie proti členovi sa zastavuje. Ak odvolaniu vyhovie len z dôvodu 

odvolania voči výške uloženého disciplinárneho opatrenia, rozhodnutie vráti výboru klubu na nové 

prvostupňové konanie s tým, aby výbor rozhodnutie zrušil a uložil iný druh disciplinárneho opatrenia. 

7. Po uplynutí polovice doby disciplinárnych opatrení uložených podľa tohto poriadku - ods. 5, A, 

body 2 - 4) môže disciplinárny orgán, ktorý vyniesol prvostupňové rozhodnutie rozhodnúť na základe 

žiadosti o odpustení ich zvyšku. 

8. Člena nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula trojročná premlčacia lehota. Začatím 

konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota. 

Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor klubu obdržal oznámenie o spáchaní skutku. Ak je 

skutok predmetom trestného alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v 

trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota neplynie až do 

dňa ich právoplatného rozhodnutia a týmto dňom začína plynúť nová premlčacia lehota. 

9. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu alebo 

priestupku nevylučuje disciplinárne stíhanie člena disciplinárnym orgánom klubu. Disciplinárny orgán 

klubu rozhoduje nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môže uložiť disciplinárne opatrenie aj v 

prípadoch, keď štátne orgány zastavili stíhanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní 

stíhaného trestný čin alebo priestupok. 



10. Neprípustnosť disciplinárneho konania  

A) Disciplinárne konanie nemožno začať, alebo ak sa začalo, nemožno v ňom pokračovať  a musí sa 

zastaviť, ak :  

1. stíhaný zomrel,  

3. spáchaný disciplinárny priestupok je premlčaný,  

4. z oznámenia alebo výsledku konania je zrejmé, že sa nejedná o disciplinárny priestupok,  

5. vo veci už bolo vynesené právoplatné rozhodnutie a nejde o preskúmavacie konanie odvolacím 

orgánom.  

 

B) Disciplinárny priestupok nemožno stíhať, ak uplynula trojročná premlčacia lehota, ktorá začína 

plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní disciplinárneho priestupku. Premlčacia lehota sa prerušuje 

dňom oznámenia priestupku disciplinárnemu orgánu. Rovnako sa premlčacia lehota prerušuje dňom 

začatia trestného, prípadne priestupkového konania, ak skutok je predmetom takéhoto konania. 

Prerušením začína plynúť nová premlčacia lehota.  

 

C) Rozhodnutie súdov, prípadne iných orgánov štátnej správy nevylučuje disciplinárne stíhanie člena 

KCHMS-VCS, a to bez ohľadu na výrok  týchto orgánov.  

 

Tento disciplinárny poriadok bol prerokovaný v mesiacoch apríl 2018 – marec 2019 a schválený 

výborom klubu dňa 29.01.2019 v Sládkovičove. 

 


