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ROZHODNUTIE 

dovolacieho orgánu 
 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 13.2.2015 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Ing. Jánovi Mišurovi, nar. 7.11.1948, bytom 916 24 Horná Streda 393 

 

pre previnenie:  porušenie § 17 ods. 1 a 2 vyhlášky č.185/2006 Z. z. k zákonu o rybárstve a  

§ 16 písm. a) zákona č. 139/2002 Z. z.   
 

 

na základe dovolania  menovaného, na svojom zasadaní vyniesol toto  

 

 

 

r o z h o d n u t i e: 

 

 

Podľa § 28 Disciplinárneho poriadku SRZ, disciplinárne rozhodnutie výboru MsO SRZ 

Piešťany č. ODP 1/14 zo dňa 16.6.2014, ktorými bolo Ing. Jánovi Mišurovi  potvrdené 

disciplinárne opatrenie uložené disciplinárnou komisiou  pri MsO SRZ Piešťany sp. zn. 

13/8/2013 zo dňa 16.4.2014, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne opatrenie 

nevydanie povolenia na rybolov na dobu 3 rokov    

 

 

 

sa potvrdzuje      
 

 

 

Zdôvodnenie: 

 

Po preštudovaní písomných podkladov doručených ku konaniu bolo zistené, že disciplinárne 

stíhaný dňa 2.8.2013 v rybárskom revíre č. 2- 4410 Váh č.6  lovil na tri udice, na dve udice 

lovil spôsobom na položená a na jednu udicu lovil spôsobom na plávanú, kde plavák mal 

osvetlený svietiacou tyčinkou, čím sa dopustil porušenia § 17 ods. 1 a 2 vyhlášky k zákonu 

o rybárstve č.186/2006 Z. z.  a §16 písm. a) zákona č. 139/2002 Z. z.   

Za uvedené konanie mu bolo uložené  disciplinárne opatrenie, nevydanie povolenia na 

rybolov na dobu 3 rokov, proti rozhodnutiu sa odvolal a odvolací orgán po prerokovaní veci 

rozhodnutie disciplinárnej komisie potvrdil. Disciplinárne stíhaný doručil vo veci dovolanie, 

v ktorom namieta  porušenia Disciplinárneho poriadku SRZ ( ďalej len DP) disciplinárnymi 

orgánmi a to tak, že  namieta porušenie zväzových predpisov členmi rybárskej stráže, ktorí  

mali zapísať do tlačiva o kontrole skutok, ktorý sa nestal a mali odmietnuť zapísať vyjadrenia 

dovolateľa, porušenie § 15 ods.1 DP, keď rozhodnutie zo dňa 28.8.2013 nebolo doručené do 



vlastných , § 15 ods. 2 DP  pri rozhodnutí zo dňa 24.9.2013,  porušenie § 23 DP, keď mu   

chýba mu zápisnica zo dňa 27.12.2013, § 24 ods. 5 DP namieta uvedenie porušenia § 6 ods. 2 

písm. d) stanov SRZ  a disciplinárneho poriadku v rozhodnutí o zahájení disciplinárneho 

konania , namieta, že ak sa dopustil trestného činu pytliactva malo byť podané trestné 

oznámenie, sám podal trestné oznámenie o neoznámení trestného činu pytliactva, porušenie § 

11 ods.1 keď rozhodnutie odvolacieho orgánu je podpísané predsedom organizácie, ale pod 

menom je uvedené že sa jedná o predsedu disciplinárnej komisie.  

Prezídium Rady SRZ preverilo všetky vytýkané porušenia disciplinárneho poriadku a zistilo, 

že tieto boli priebehu disciplinárneho konania odstránené a ďalšie dovolateľom uvádzané 

pochybenia disciplinárnych orgánov neboli posúdené členmi dovolacieho orgánu ako 

porušenia Disciplinárneho poriadku SRZ alebo Stanov SRZ. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti Prezídium  rozhodlo tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.  

    

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

V Žiline, dňa 13.2.2015 

 

 

 

 

    Ing. Ľuboš Javor 

                                     tajomník  

  

 

 

 

 


