
 

Disciplinárny poriadok FFS  

Článok 1 
Základné ustanovenia  

a) Disciplinárny poriadok FFS je základným vnútorným dokumentom Federácie Felis 
Slovakia (ďalej len „FFS"), ktorý dopĺňa ustanovenia Stanov FFS a je s nimi v súlade. 
Schvaľuje ho Valné zhromaždenie. 

b)  Disciplinárny poriadok FFS  obsahuje :  
- disciplinárne orgány a ich právomoci,  
- disciplinárne opatrenia,  
- disciplinárne konanie,  
- ďalšie postupy a vysvetlenie pojmov.   

c)    Disciplinárny poriadok FFS a jeho ustanovenia môžu byť uplatnené voči Členom FFS    
       a Individuálnym členom FFS, voči členom Predstavenstva a členom komisií ( ďalej   
       len voči „ obvinenému z priestupku“).  
d)    Jeho úlohou je  viesť všetkých Členov FFS a  Individuálnych členov FFS k dodržiavaniu   
       schválených dokumentov FFS a FIFe. 

Článok 2 
Disciplinárne orgány a ich právomoci 

1. Disciplinárne orgány:  

 a) Disciplinárna komisia   
-    pozostáva z troch členov – predsedu a dvoch členov,  
-    členovia sú volení Valným zhromaždením na návrh Členov FFS v zmysle   
     Volebného poriadku FFS,  
-    zvolení členovia si spomedzi seba zvolia predsedu, 
-    člen Predstavenstva alebo Revíznej komisie nemôže byť súčasne členom   
     Disciplinárnej komisie, 
- za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 

 b) Valné zhromaždenie  
-    tvoria ho zástupcovia všetkých Členov FFS. 

2. Právomoci disciplinárnych orgánov:   

a) Právomoci Disciplinárnej komisie  
 - začať disciplinárne konanie, 
 - zastaviť disciplinárne konanie,  
 - rozhodnúť o výsledku disciplinárneho konania, 
 - uplatniť disciplinárne opatrenie, 
 - zverejniť rozhodnutie,    
 - rozhodnúť o odpustení zvyšku disciplinárneho opatrenia, 
 - odovzdať podklady do registratúry, 
 - žiadať Členov FFS a Individuálnych členov FFS, členov Predstavenstva a    
   komisií o súčinnosť,   
 - z každého konania musí byť vyhotovený písomný záznam, ktorý bude na žiadosť   



   Člena FFS, podateľa podnetu  a  obvineného z priestupku, k nahliadnutiu. 

b) Právomoci Valného zhromaždenia vo vzťahu k Disciplinárnej komisii 

- rozhodnúť ako odvolací orgán voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie, pričom 
  rozhodnutie Valného zhromaždenia je konečné. 

Článok 3 
Disciplinárne opatrenia 

Disciplinárna komisia  môže na základe závažnosti a povahy porušenia pravidiel vo 
svojom rozhodnutí zvoliť jedno z dole uvedených disciplinárnych opatrení, spravidla od 
najmenej závažného ( a ) po najviac závažné opatrenie ( g ).  

Za menej závažné porušenie pravidiel je považované porušenie vnútorných pravidiel 
FFS. Za závažné porušenie pravidiel je považované porušenie pravidiel FIFe a Stanov 
FFS. 

a) vyzvanie k náprave,  
b) verejné napomenutie, 
c) pokuta, 
d) dočasná alebo trvalá kontrola chovu P FFS,  
e) dočasný alebo trvalý zákaz chovu, 
f) odvolanie z funkcie z orgánov FFS, 
g) vylúčenie Individuálneho člena FFS. 

Článok 4 
Disciplinárne konanie 

       1. Disciplinárne konanie je neverejné a zúčastnia sa ho : členovia komisie, obvinený    
           z priestupku a zástupca Člena FFS, ktorého obvinený z priestupku je členom.,   
           osoba ktorá podala podnet, prípadne prizvané osoby. 

2. Pozvánka na rokovanie Disciplinárnej komisie musí byť doručená všetkým 
účastníkom   
    včas, najneskôr 14 kalendárnych dní pred dňom konania. Pozvánky na rokovanie sa   
    posielajú výlučne písomne, doporučene, pričom súčasťou pozvánky musí byť aj 
stručný   
    obsah disciplinárneho konania, aby sa každý účastník mohol vyjadriť. 
3. V pozvánke musí byť uvedené, že ak sa účastník nedostaví bez ospravedlnenia na   
    rokovanie Disciplinárnej komisie, môže Disciplinárna komisia rozhodnúť o veci aj 
v jeho   
    neprítomnosti.  
 4.  Zastupovanie obvineného z priestupku treťou osobou je neprípustné.  

      a) Náležitosti návrhu na diciplinárne konanie 

      1. Kto návrh podáva (meno, prizvisko, adresa, e-mailový a telefonický kontakt). 
      2. Čo je predmetom návrhu (stručný opis porušenia disciplíny, prípadne návrh riešenia,    
          odôvodnenie podania). 
      3. Ak sa návrh týka konkrétnej osoby, je potrebné uviesť jej základné identifikačné údaje   
          (meno, priezvisko, príp. kontakt). 

b) Začatie konania 

1. Disciplinárne konanie sa začína podaním návrhu v písomnej forme do rúk predsedu 
Disciplinárnej komisie, pričom ten potvrdí prijatie. 

2.   Návrh môže podať Člen FFS, člen Predstavenstva alebo člen Revíznej komisie. 



3.  Predseda Disciplinárnej komisie začne bezodkladne konanie zápisom, ktoré obsahuje   
     tieto náležitosti:  

a) dátum zápisu,  
b) stručný popis porušenia,  
c) presné určenie, ktorý predpis a ako bol porušený,  
d) presný dátum, hodinu a miesto konania disciplinárneho konania,  
e) poučenie, že v prípade vopred neospravedlnenej neúčasti bude prerokované   
    porušenie aj bez prítomnosti obvineného z priestupku. 

4. Deň začatia disciplinárneho konania je deň zápisu predsedom Disciplinárnej komisie.  
    Zápis musí byť vykonaný max. do 3 dní od podania návrhu. 
5. Disciplinárna komisia môže pozastaviť výkon funkcie v prípade, že disciplinárne 
konanie     
    sa začalo voči členovi Predstavenstva a členovi Revíznej komisie ak hrozí, že by  
svojím   
    pôsobením mohol mariť disciplinárne konanie alebo by mohol svojím pôsobením   
    pokračovať v porušovaní povinností.  

c) Priebeh konania 

1. Počas disciplinárneho konania je obvinený z priestupku oboznámený s                      
    obsahom návrhu, dôkazmi a je vyzvaný na vyjadrenie.  
2. Počas disciplinárneho konania majú účastníci právo nahliadnuť do získaných 

podkladov a materiálov.  
3. O disciplinárnom konaní musí byť spísaný riadny zápis. Súčasťou zápisu musia byť 

uvedené dôkazy, dátum a miesto konania, meno a adresa člena alebo kolektívneho 
člena, ktorý porušil disciplínu, uloženie disciplinárneho opatrenia a podmienky 
odvolania.  

4. Disciplinárna komisia je oprávnená požiadať  o pomoc pri   zisťovaní skutočností 
potrebných pre objasnenie priestupku orgány FFS, Členov FFS, prípadne 
Individuálnych členov FFS.  

d) Zastavenie konania 

1. Disciplinárne konanie sa zastavuje uznesením Disciplinárnej komisie, ktorá   
     dospela k záveru, že:  
-   Člen FFS, Individuálny člen FFS  alebo člen orgánu FFS sa nedopustil   
    porušenia disciplíny,  
-   Člen FFS, Individuálny člen FFS alebo člen orgánu FFS sa dopustil skutku, ktorý však   
    nie je porušením disciplíny,  
-   disciplinárne porušenie bolo premlčané. Doba premlčania je jeden rok, pričom   
    začína plynúť nasledujúci deň po spáchaní disciplinárneho priestupku. Prerušuje   
    sa začatím disciplinárneho konania. Prerušením premlčania začína plynúť nová   
    premlčacia lehota,  
-  Členovi FFS, Individuálnemu členovi FFS, členovi orgánu FFS, ktorý bol   
    disciplinárne stíhaný zaniklo členstvo  vo  FFS pred dňom, kedy sa začalo   
    disciplinárne konanie.  
2.  V prípade, ak zaniklo členstvo Členovi FFS, ako aj Individuálnemu členovi FFS,   
   členovi orgánu FFS, proti ktorému sa viedlo konanie, konanie sa obnoví v prípade,   
   keď sa opätovne stane Členom FFS, Individuálnym členom FFS alebo členom   
   orgánu FFS, ak neuplynula premlčacia doba.  
3. V prípade, ak nebolo dokázané porušenie disciplíny, musí byť riadne spísaný zápis 

kde bude jasne uvedené, že disciplinárne konanie bolo bezpredmetné, na obvineného 
z priestupku sa bude pozerať ako keby ku konaniu nedošlo, pričom platí princíp 
prezumpcie neviny.  

4. Uznesenie o zastavení disciplinárneho konania sa doručuje účastníkom vždy   
    písomne, pričom je uvedený dátum, kedy uznesenie disciplinárna komisia prijala   
    k uvedenie veci  a zdôvodnenie, prečo bolo disciplinárne konanie zastavené.  



e) Rozhodnutie 

1. Disciplinárny orgán na základe dôkazov a skutkového stavu rozhodne vo veci.   
    Disciplinárny orgán buď uloží disciplinárne opatrenie alebo v prípade, ak sa preukáže, 
že nedošlo k porušeniu disciplíny, konanie zastaví. Dôkazom je všetko čo môže 
prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačný materiál, výpoveď 
obvineného z priestupku, vyjadrenie orgánov FFS a pod. 

2. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť vyhotovené písomne a musí 
obsahovať označenie disciplinárneho orgánu, výrokovú časť, odôvodnenie  a poučenie 
o opravnom prostriedku, okrem rozhodnutia Valného zhromaždenia, ktorého 
rozhodnutia sú konečné. 

Článok 5 
Odvolanie 

1. Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie môže obvinený z priestupku,  podať 
odvolanie. Odvolanie sa vždy podáva písomne odvolaciemu orgánu a to Valnému 
zhromaždeniu a to do tridsať  dní odo dňa  doručenia.  Riadne podané odvolanie má 
odkladný účinok.  

2. Odvolací orgán môže zrušiť rozhodnutie Disciplinárnej komisie a sám vo veci 
rozhodnúť.   

3. Odvolací orgán odvolanie zamietne ak:  
a) bolo podané oneskorene, 
b) podala ho neoprávnená osoba.  

4. Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom 
vyhlásenia ak nebolo podané odvolanie na Valné zhromaždenie.  

Článok 6 
Účinnosť a vykonateľnosť 

1. Disciplinárne opatrenie je účinné v prípade, ak : 

a) obvinený z priestupku sa písomne vzdal odvolania, je disciplinárne opatrenie   
    vykonateľné okamžite, 
b) v stanovenej lehote nepodal  obvinený z priestupku odvolanie, je disciplinárne   
    opatrenie vykonateľné dňom uplynutia odvolacej lehoty,  
c) v prípade odvolania po potvrdení alebo zmenení rozhodnutia, je disciplinárne   
    opatrenie vykonateľné dňom doručenia rozhodnutia odvolávajúceho orgánu FFS,   
d) v prípade, ak rozhodnutie  obvinený z priestupku  neprevzal a bolo spätne 
doručené   
    odosielateľovi, je disciplinárne opatrenie vykonateľné dňom, kedy bolo doručené   
    naspäť odosielateľovi.  

2. Vykonateľnosť disciplinárneho opatrenia :  

     a) vyzvanie k náprave – vykoná Disciplinárna komisia. 
     b) verejné napomenutie – vykoná príslušný orgán Člena FFS, ku ktorému   
         Individuálny člen FFS patrí, 
     c) pokuta – výšku na základe Cenníka pokút ( viď príloha č.1 ) a termín zaplatenia    
         určí Disciplinárna komisia,  
     d) dočasná alebo trvalá kontrola chovu Predstavenstva - vykoná Predstavenstvo, 
     e) dočasný alebo trvalý zákaz chovu – vykoná Predstavenstvo, 
      f) odvolanie z funkcie z orgánov FFS – vykoná Valné zhromaždenie, 
     g) vylúčenie Individuálneho člena FFS – vykoná Predstavenstvo. 



Článok 7 
Odpustenie zvyšku opatrenia 

1. Žiadateľ  môže požiadať o odpustenie zvyšku opatrenia.  
2. Žiadateľ podáva písomnú žiadosť  Disciplinárnej komisii. Svoju žiadosť musí 

zdôvodniť, prečo by mu mala byť zvyšná časť opatrenia odpustená.  
3. V prípade, že Disciplinárna komisia rozhodne o odpustení zvyšného opatrenia, vydá 

na základe disciplinárneho konania rozhodnutie. Ak Disciplinárna komisia  neodpustí 
zvyšok disciplinárneho opatrenie, môže sa obvinený z priestupku odvolať na Valné 
zhromaždenie, ktorého rozhodnutie o odpustení  uloženého disciplinárneho opatrenia 
je konečné. 

4. Platné a účinné rozhodnutie o odpustení zvyšnej časti opatrenia doručí písomne 
disciplinárny orgán žiadateľovi.  

Článok 8 
Záverečné ustanovenie 

1. Disciplinárne orgány do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho   
    rozhodnutia zašlú rozhodnutie sekretárovi, ktorý vedie evidenciu uložených   
    disciplinárnych opatrení v Registratúrnom poriadku po dobu troch rokov.  
2. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu bude zverejnené na web stránke FFS. 
3. Disciplinárny poriadok FFS bol schválený Valným zhromaždením prostredníctvom   
    korešpodenčného hlasovania dňa 8.5.2017.     
4. Tento Disciplinárny poriadok FFS nadobúda účinnosť dňom schválenia Valným   
    zhromaždením. 

PRÍLOHA Č. 1 
CENNÍK POKÚT 

1.  Porušenie vnútorných pravidiel FFS: 100 EUR. 

2. Porušenie Stanov FFS: 300 EUR. 

3. Porušenie FIFe pravidiel: min. 500 EUR. 
    V prípade, že FIFe udelí pokutu FFS, tá bude následne zosobnená obvinenému   
    z priestupku.  


