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  Krížna 44, 824 76 Bratislava IČO: 00178322, DIČ: 2020864582 
zapísaný na Ministerstve vnútra SR v registrácii záujmových združení 

pod číslom VVS/1-909/90-61-7 
 
   Disciplinárny poriadok 

 Slovenského zväzu chovateľov 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

1. V činnosti Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „zväzu“) medzi orgánmi  
    a členmi vznikajú vzťahy, ktoré musia byť v súlade so zaužívanými pravidlami  
    slušnosti, občianskeho spolužitia, založené na demokratických princípoch.  Práva  
    a povinnosti členov a organizačných zložiek zväzu a formy ich  realizácie sú  
    zakotvené v Stanovách SZCH, Organizačnom poriadku,  Rokovacom  poriadku  
    a ďalších zväzových normách. Tieto normy musia byť v súlade  so všeobecným  
    právnymi normami, najmä Zákonom o združovaní občanov, Občianskym  
    zákonníkom, Obchodným zákonníkom, a Zákonníkom práce. 
2. V zmysle § 29 Stanov SZCH vydáva Republiková rada SZCH ako vykonávací  
    predpis, tento disciplinárny poriadok.   
3. Disciplinárny poriadok je interný zväzový predpis, ktorý upravuje postup  
    disciplinárnych orgánov SZCH pri stíhaní disciplinárnych priestupkov, práva  
    a povinnosti disciplinárnych  orgánov a stíhaných členov.   
4. Disciplinárne orgány SZCH sú povinné zakročiť voči každému členovi SZCH, ktorý 
    sa dopustil disciplinárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iný skutok, než  
    disciplinárny priestupok a to len spôsobom, ktorý upravuje tento disciplinárny 
    poriadok. Disciplinárne orgány sú povinné poučiť priestupcu o jeho právach. 
5. Disciplinárne orgány musia dbať na to, aby disciplinárne konanie prebiehalo  
    hospodárne, bez zbytočných prieťahov, tak aby bol čo najskôr zistený skutkový  
    stav daného priestupku. 
6. Pri disciplinárnom konaní postupuje príslušný disciplinárny orgán zväzu nezávisle  
    od  rozhodnutia štátneho orgánu alebo súdu.  
7. Disciplinárne konanie a uložený disciplinárny trest musí sledovať predovšetkým  
    výchovné poslanie.  
8. Disciplinárne orgány sú uznášania schopné, ak sa ich zasadnutia zúčastní  
    nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste resp. o odvolaní musí  
    hlasovať viac ako polovica prítomných.   
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§ 2 
Disciplinárny priestupok 

     Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen SZCH, ktorý úmyselne alebo z    
     nedbanlivosti: 
     1) poruší interné zväzové predpisy, 
     2) poruší organizačnú disciplínu, 
     3) neplní si členské povinnosti, 
     4) vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy,  
     5) koná proti záujmom zväzu. 
    

§ 3 
Disciplinárne tresty 

1. Pokiaľ disciplinárny orgán zväzu dospeje k záveru, že bol spáchaný disciplinárny  
    priestupok, môže uložiť niektorý z disciplinárnych trestov:    
    a)  napomenutie, 
    b)  verejné pokarhanie, 
    c)  odvolanie z funkcie, 
    d)  dočasné pozastavenie činnosti, 
    e)  trvalé pozastavenie činnosti, 
    f)  dočasné vylúčenie zo zväzu, 
    g)  trvalé vylúčenie zo zväzu. 
2. Disciplinárne stíhanému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jeden 
    disciplinárny trest. Ak sa súčasne  dopustil viacerých disciplinárnych priestupkov,  
    možno mu uložiť úhrnný disciplinárny trest.     
3. Ak závažnosť konania disciplinárne stíhaného má znaky malého stupňa  
    nebezpečenstva, svoje konanie oľutoval, prejavuje účinnú snahu o nápravu a  
    vzhľadom na jeho osobné vlastnosti možno očakávať, že na jeho nápravu postačí  
    samotné prerokovanie priestupku pred disciplinárnym orgánom, disciplinárny  
    orgán môže upustiť od uloženia  disciplinárneho trestu. 
4. Ak disciplinárny orgán uzná prejednávanú osobu vinnú zo spáchania  
    disciplinárneho priestupku, môže ho súčasne zaviazať uhradiť náklady konania do 
    výšky 300,- EUR. Náklady patria tomu orgánu, ktorému vznikli. 

 
§ 4 

Neprípustnosť disciplinárneho konania 1. Disciplinárne konanie nemožno začať ak sa už začalo, nemožno v ňom 
    pokračovať a musí sa zastaviť ak: 
    a) priestupca zomrel, 
    b) spáchaný priestupok je premlčaný, 
    c) priestupcovi zaniklo členstvo v SZCH. 
    d) z výsledkov konania je zrejme, že skutok o ktorom sa konalo nie je 
        disciplinárny priestupok, 
    e) vo veci už bolo v disciplinárnom konaní právoplatne rozhodnuté. 
2. Premlčacia doba disciplinárneho priestupku je dva roky. Premlčacia doba začína  
    plynúť nasledujúci deň po spáchaní disciplinárneho priestupku. Prerušenie lehoty    
    začína plynúť dňom začatia disciplinárneho konania, pokračuje vydaním     
    rozhodnutia. 
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§ 5 
Disciplinárne orgány 

1. Ako disciplinárne orgány I. stupňa pôsobia: 
    a) Výbor ZO SZCH 
         -  proti členom ZO. 
    b) Výbor OV SZCH 
         -  proti členom výboru a kontrolnej komisie ZO SZCH. 
    c) Disciplinárny senát SZCH 
        -  proti členom výboru a kontrolnej komisie OV SZCH, 
        -  proti členom predsedníctva RR SZCH, 
        -  proti členom RR SZCH, 
        -  proti členom ústrednej kontrolnej komisie SZCH. 
2. Ako disciplinárne orgány II. Stupňa pôsobia: 
    a)  Výbor OV SZCH  
          -  proti rozhodnutiu výboru ZO. 
    b) Disciplinárny senát SZCH 
         -  proti rozhodnutiu OV SZCH. 
    c) RR SZCH 
        -  proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu SZCH.   
 

§ 6 
Začatie konania 

1. Disciplinárne konanie začína príslušný disciplinárny orgán na návrh orgánov 
alebo členov SZCH. 

2. Konanie je začaté dňom oznámenia priestupku príslušnému disciplinárnemu 
orgánu. 

§ 7 
Disciplinárne konanie 

1. Disciplinárne riešený člen musí byť na konania pozvaný včas aspoň 14 dní 
vopred, doporučeným listom so stručným obsahom predmetu disciplinárneho 
konania aby sa mohol k veci vyjadriť. V pozvánke musí byť uvedené poučenie, 
že ak sa nedostaví bez ospravedlnenia, môže disciplinárny orgán rozhodnúť 
vo veci aj v jeho neprítomnosti. Pozvánka sa považuje za doručenú aj keď 
disciplinárne riešený prijatie pozvánky odmietne. 

2. V prípade že bol skutok dostatočne preukázaný disciplinárny orgán uloží 
disciplinárny trest. Ak disciplinárny orgán príde k záveru, že skutok o ktorom 
koná nie je disciplinárny priestupok konanie zastaví. So svojím rozhodnutím 
do 15 dní písomne upovedomí priestupcu aj navrhovateľa.  Ak adresát 
bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie 
odoprelo.   

3. O priebehu disciplinárneho konania musí byť vyhotovený zápis, ktorý musí 
obsahovať deň a miesto konania, meno a adresu priestupcu, dôkazové 
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prostriedky, druh uloženého disciplinárneho trestu a mená členov 
disciplinárneho orgánu. 

4. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu musí byť vyhotovené písomne a 
musí obsahovať meno a adresu komu bolo uložené,  označenie 
disciplinárneho orgánu, výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom 
prostriedku. 

5. Disciplinárne orgány SZCH sú oprávnené požiadať príslušné orgány, členov 
Zväzu o pomoc pri zisťovaní skutočností nevyhnutných pre objasnenie 
priestupku. 

6. Dôkazom je všetko čo môže prispieť k objasneniu skutkového stavu veci, 
najmä písomné dôkazy, výpovede svedkov, výpoveď priestupcu, vyjadrenie 
zväzových orgánov. 

7. Ak disciplinárny orgán prejednáva priestupok za ktorý možno uložiť trest 
dočasného alebo trvalého vylúčenia zo Zväzu a došlo k zániku členstva u 
priestupcu, disciplinárny orgán tento priestupok prerokuje a vydá rozhodnutie, 
že priestupca nemôže byť dočasne alebo trvalo prijatý za člena SZCH.    

8. Ak disciplinárny orgán stíha člena orgánu SZCH a jeho zotrvanie vo funkcii by 
mohlo ovplyvniť priebeh konania alebo jeho výsledok, disciplinárny orgán 
môže rozhodnutím pozastaviť výkon funkcie priestupcu až do konečného 
rozhodnutia.  

9. Disciplinárny orgán môže vydať rozhodnutie o náhrade nákladov 
disciplinárneho konania priestupcom. 

10. Náhradu trov disciplinárneho konania je priestupca povinný uhradiť do 30 dní 
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet disciplinárneho orgánu I. 
stupňa, ktorý o priestupku rozhodol.  

11. Trest začína plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
  
§ 8 

Odvolanie 
1. Proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho orgánu má účastník konania 

právo podať odvolanie. 
2. Odvolanie sa podáva na disciplinárny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie 

vydal. 
3. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia . 
4. Pokiaľ disciplinárne stíhaný v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že 

nebol    poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, 
že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia 
rozhodnutia. 
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5. Disciplinárne stíhaný môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. 
Ak disciplinárne stíhaný vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať. 

6. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 
7. Disciplinárny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám 

rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. 
8. Ak nerozhodne disciplinárny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o 

odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým 
materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu 
odvolanie došlo a upovedomí o tom disciplinárne stíhaného. 

9. Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to 
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni. 

10. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak 
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

11. Prvostupňový disciplinárny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu 
viazaný. 

12. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak:  
  a) bolo podané oneskorene, 
  b) podala ho neoprávnená osoba, 
  c) zistí, že odvolanie nie je dôvodné. 
      13.Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom 
           jeho  vyhlásenia. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa  
           nemožno ďalej odvolať. 

§ 9 
Register trestov 

     Sekretariát SZCH vedie register trestov – evidenciu právoplatne uložených 
disciplinárnych trestov. Disciplinárne orgány do 15 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, zašlú na sekretariát SZCH platné 
podklady.  

  
§ 10 

Záverečné ustanovenia 
 

Disciplinárny poriadok SZCH bol schválený RR SZCH dňa 21.2.2015 uznesením 
č. 52/RR/2015.  Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňa 21.2.2015. 
Týmto dňom stráca platnosť disciplinárny poriadok schválený RR SZCH zo dňa  
8.5.2011.    
 
 
 

             RNDr. Július Szabó v. r.                                                       Jozef Špaňúr v. r. 
               predseda RR SZCH                                                             tajomník RR SZCH 


