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ROZHODNUTIE 

dovolacieho orgánu 
 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 12.2.2016 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Jozef Kardoš, nar. 30.3.1950, 936 01 Šahy, E. B. Lukáča 28 

 

 

pre previnenie:  porušenie § 1 Stanov SRZ, keď sa nevyberavým spôsobom a nepravdivo 

vyjadroval o činnosti výboru MO SRZ , jeho členov ako aj disciplinárnej komisie  

 

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, rozhodnutie výboru MO SRZ Šahy  v 

disciplinárnej veci Jozefa Kardoša ,  sp. zn. 4/2015,  zo dňa 26.11.2015 a rozhodnutie 

disciplinárnej komisie pri MO SRZ Šahy sp. zn. 4/2015 zo dňa 3.11.2015. 
 

 

 

sa zrušuje 

    

 

Zdôvodnenie: 

Po oboznámení sa s vecou bolo zistené, že voči p. Kardošovi bolo dňa 23.10.2015 zahájené 

disciplinárne konanie pre porušenie §1 Stanov SRZ, tým , že sa nevyberavým spôsobom 

a nepravdivo vyjadroval o činnosti výboru MO SRZ Šahy , jeho členov ako aj disciplinárnej 

komisie. Disciplinárna komisia mu  Disciplinárnym rozhodnutím č. 4/2015 zo dňa 3.11.2015 

uložila za uvedené  disciplinárne previnenie,  disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 písm. b) 

- nevydanie povolenie na dobu jedného roka (2016).p. Kardoš podal proti rozhodnutiu 

Disciplinárnemu rozhodnutiu odvolanie, v ktorom namietal pravdivosť tvrdení, ktoré boli 

podkladom na vydanie rozhodnutia. Odvolací orgán odvolanie prerokoval, a dňa 26.11.2015 

potvrdil rozhodnutie disciplinárnej komisie zo dňa 3.11.2015, pričom v rozhodnutí uviedol „ 

Výbor ZO SRZ Šahy disciplinárnou komisiou uložené disciplinárne opatrenie pre pána Jozefa 

Kardosa potvrdzuje a podľa § 4 ods. 2 písm. g) disciplinárneho poriadku zväzu ukladá 

menovanému disciplinárne opatrenie : nevydanie povolenia na jeden rok (2016). Po 

preštudovaní predložených písomných podkladov bolo zistené, že v priebehu disciplinárneho 

konania došlo tak zo strany disciplinárnej komisie ako aj zo strany výboru k pochybeniu.  



Disciplinárna komisia vydala disciplinárne rozhodnutie dňa 3.11.2015, pričom  zápisnice 

o vypočutí disciplinárne stíhaného a vypočutí 3 svedkov, uvádza dátum 4.11.2015. 

V disciplinárnom rozhodnutí je uvedený v petite rozhodnutia nesprávny odkaz na ustanovenie 

disciplinárneho poriadku na základe ktorého sa uložilo disciplinárne opatrenie. Podľa 

uvedeného  písmena „b“ nie je možné uložiť opatrenie nevydanie povolenia na rybolov na 

dobu jedného roka(2016). V disciplinárnom rozhodnutí  výboru je naopak uložené  opatrenie 

podľa   písmena „g“ a ani podľa tohto písmena nie je možné uložiť opatrenie nevydanie 

povolenia na rybolov na dobu jedného roka(2016). 

Vzhľadom na zistenú zmätočnosť vydaných disciplinárnych rozhodnutí a teda na vzhľadom 

na porušenie Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnymi orgánmi, Prezídium Rady SRZ 

rozhodlo tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

  

 

 

V Žiline, dňa 12.2.2016 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Ľuboš Javor  

                        tajomník   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


