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Disciplinárny poriadok ASKA 
                   
 

 
  A) Všeobecné ustanovenie 
 

 
1. Podľa tohto disciplinárneho poriadku, jedná disciplinárny orgán Asociácie slovenských           

klubov agility (ďalej len ASKA) a vedie disciplinárne konanie proti členovi ASKA ,  ktorý 
porušil svoje povinnosti alebo predpisy ASKA, alebo jeho členovia jednajú proti záujmom 
ASKA. Člena ASKA v disciplinárnom konaní zastupuje vždy štatutár klubu.  

2. Ak sa porušenia predpisov ASKA dopustil  garant akcie, pretekár, vedúci reprezentácie, člen 
výboru, člen dozornej rady, rozhodca, delegát v komisii agility FCI  alebo iná fyzická osoba, 
ktorá sa priamo podieľa na činnosti spojenej s ASKA,  je disciplinárne konanie  vedené len proti 
tejto osobe. Postup pri riešení priestupku takejto osoby je zhodný, ako pri riešení priestupku člena 
ASKA. 

3. Ak príde pred zahájením disciplinárneho konania alebo počas neho  k zániku členstva v zmysle 
Stanov ASKA, bude pokračovať disciplinárne konanie iba vtedy, keď ide o disciplinárne konanie, 
za ktoré by malo byť vyslovené vylúčenie z ASKA. 

  
 

B)  Disciplinárne orgány 
 

 
1. Disciplinárna komisia je disciplinárnym orgánom 1. stupňa a prejednáva všetky disciplinárne 

previnenia, spadajúce do jej pôsobnosti podľa  Disciplinárneho poriadku ASKA. 
      Disciplinárnu komisiu tvorí výbor ASKA, krorého členovia si spomedzi seba vyberú predsedu. 
2. Zhromaždenie delegátov je disciplinárnym orgánom 2. stupňa, ktoré pre účely  Disciplinárneho 

poriadku ASKA jedná iba ako odvolací disciplinárny orgán. 
 
 
                                                             C)  Disciplinárne konanie 
 
 
1.   Disciplinárne konanie sa zahajuje po podaní návrhu na adresu výboru ASKA pri : 
      a) porušení Stanov ASKA 
      b) porušení predpisov ASKA 
      c) pri hrubom zaobchádzaní so psom 
2.   Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo navrhuje. 
3.   Disciplinárna komisia potvrdí prijatie návrhu. Ak podanie nemá predpísané náležitosti alebo sa  
      nedá na základe podania disciplinárne previnenie objasniť a vo veci rozhodnúť, môže  
      disciplinárna komisia vyzvať podateľa návrhu na doplnenie podania. Ak tak podateľ neurobí,  
      disciplinárne konanie sa  zastavi. 
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4.  Konanie je zahájené dňom, kedy návrh prišiel  disciplinárnej komisii. Predseda disciplinárnej  
      komisie pošle do 14 dní doporučený list do vlastných rúk s obsahom návrhu a spôsobom 
      prejednania alebo ho osobne odovzdá proti podpisu účastnikovi,  proti ktorému  je vedené 
      disciplinárne konanie. 
 5.  Disciplinárne konanie môže byť prejednané elektronickou poštou alebo osobne.O spôsobe 
      disciplinárneho konania rozhodne disciplinárna komisia. Pri osobnom riešení  
      predvolá disciplinárna komisia účastníka,  proti ktorému je vedené disciplinárne konanie,  
      najmenej 18 dní pred jednaním doporučeným listom do vlastných rúk alebo osobným 
      odovzdaním proti podpisu. 
      V prípade nedostavenia sa predvolaného bez dostatočného ospravedlnenia, môže disciplinárna 
       komisia rozhodnúť bez jeho vypočutia. 
6.    Disciplinárna komisia postupuje v disciplinárnom konaní v súlade so Stanovami a inými 
       predpismi ASKA. Je povinná chrániť záujmy ASKA a jeho členov. 
7.    Disciplinárna komisia  sa má v prvom rade pokúsiť o zmierlive vyriešenie veci. 
8.    Disciplinárna komisia je povinná sa zaoberať všetkými podanými návrhmi 
9.    Disciplinárne konanie je neverejné. 
 

 
D)  Disciplinárne opatrenia 

 
 

1.   Disciplinárny orgán ASKA môže za porušenie povinností a predpisov ASKA uložiť disciplinárne    
      opatrenia. 
2.   Disciplinárne opatrenia , ktoré môže disciplinárny orgán ASKA uložiť členom ASKA (právnické 
      osoby): 

a) písomné napomenutie  
b) podmienečné vylúčenie  
c) vylúčenie 

3.  Disciplinárne opatrenia v prípade porušenia Súťažného a Skúšobného poriadku ASKA, ktoré  
      môže disciplinárny orgán ASKA uložiť fyzickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnosti  
      ASKA: 
      a) písomné napomenutie 
      b) pozastavenie platnosti certifikátu garantovi akcií 
      c) neuznanie výsledkov pretekov 
      d) zákaz účasti pretekára na pretekoch agility na dobu určitú 
      e) zákaz činnosti alebo dočasný zákaz činnosti 
4.  Za jedno porušenie  povinností a predpisov ASKA sa môže uložiť iba jedno disciplinárne 

opatrenie. 
5.  Disciplinárna komisia nemusí uložiť žiadne z uvedených disciplinárnych opatrení, ale 

o riešeni musí informovať členov ASKA a účastníkov konania. 
 
 

E)  Rozhodnutie 
 
 

Disciplinárna komisia vydáva rozhodnutie, ktoré musí obsahovať mená disciplinárnej komisie,  
deň a miesto vyhlásenia rozhodnutia, meno fyzickej osoby alebo člena ASKA a jeho štatutárneho 
zástupcu, ktorý je disciplinárne riešený, IČO a adresu. Rozhodnutie musí tiež obsahovať 
rozhodnutie o  uloženom  disciplinárnom opatrení s odôvodnením a jeho platnosťou. 
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Rozhodnutie sa vyhotovuje v troch origináloch. Jeden ostáva predsedovi ASKA, druhý sa 
doporučene posiela štatutárovi člena ASKA alebo inej fyzickej osobe, proti ktorej bolo vedené 
disciplinárne konanie.Tretí originál sa pošle podateľovi návrhu na disciplinárne konanie. 
V prípade previnenia rozhodcu alebo delegáta v komisii agility FCI sa posiela ďalší originál 
SKJ. 
 

 
 

F)  Odvolanie 
 
 

1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie. 
2. Odvolanie sa podáva doporučeným dopisom do vlastných rúk  disciplinárnej komisi (predsedovi 

disciplinárnej komisie), ktorá danú vec posudzovala do 14 dní odo dňa doručenia písomného 
vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia. 

3. Odvolanie, ktoré bolo podané riadne a včas, predloží disciplinárna komisia zhromaždeniu 
delegátov, ktoré na svojej najbližšej schôdzi hlasovaním potvrdí alebo nepotvrdí rozhodnutie 
o disciplinárnom opatrení. 

                  
 
                                                  G)  Vykonateľnosť rozhodnutia 
 
 
1.  Disciplinárne rozhodnutie je  vykonateľné, ak: 
     a) sa účastník disciplinárneho konania  vzdal svojho práva na odvolanie 
     b) nebolo proti nemu v stanovenej lehote podané odvolanie 
     c) odvolací orgán rozhodnutie potvrdil, alebo zmenil 
2.  Vykonania opatrení zabezpečí disciplinárna komisia 

 
 
 

H)  Záver 
 
 

Ak niektoré otázky a skutočnosti nie sú upravené v tomto poriadku, riešia sa tieto podľa platných 
právnych predpisov SR. 
Disciplinárny poriadok bol  doplnený a schválený ZD ASKA dňa 21.2..2009, účinnosť 
nadobúda dňom  22.2.2009. 
 

 
 

 
 


