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R O Z H O D N U T I E 

dovolacieho orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 23.09.2017 

v disciplinárnej veci proti: 

 

Pavel Šmaľo, nar. 22.12.1949, bytom ul. Hviezdoslavova č. 1167/3, 078 01 Sečovce 

 

pre previnenie v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Disciplinárneho poriadku SRZ v spojení s porušením 

§ 11 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 

 

na základe dovolania menovaného, na svojom zasadnutí vyniesol toto 

 

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

 

Podľa § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ č. 2601/673/16-Sekr. s účinnosťou od 01.01.2017,  

 

zamieta podané dovolanie a potvrdzuje 

 

disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 odvolacieho orgánu, výboru MO SRZ Sečovce zo 

dňa 04. augusta 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 Disciplinárnej komisie pri 

výbore MO SRZ Sečovce zo dňa 18. júla 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, 

odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov na dobu 18 

mesiacov. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Dňa 12. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu 

doručené dovolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu sp.zn. DP-1/2017 odvolacieho orgánu, 

výboru MO SRZ Sečovce zo dňa 04. augusta 2017 a disciplinárnemu rozhodnutiu sp.zn. DP-

1/2017 Disciplinárnej komisie pri výbore MO SRZ Sečovce zo dňa 18. júla 2017 v disciplinárnej 

veci proti Pavlovi Šmeľovi. 



 Po doručení dovolania bola organizácia MO SRZ Sečovce vyzvaná na zaslanie spisového 

materiálu disciplinárneho orgánu prvého stupňa a druhého stupňa vo veci disciplinárneho 

previnenia Pavla Šmaľu, ktorý bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 21. septembra 2017. 

 Po preskúmaní spisových materiálov zaslaných od MO SRZ Sečovce a od Pavla Šmaľu 

neboli v disciplinárnom konaní zistené žiadne pochybenia. 

 

 Na základe prijatého oznámenia MO SRZ Sečovce zo dňa 30. mája 2017, týkajúce sa 

oznámenia o prečine pytliactva podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona z ktorého skutku je 

podozrivý Pavel Šmaľo a vykonaným šetrením Obvodného oddelenia Policajného zboru Sečovce 

bolo zistené, že Pavel Šmaľo v lovnom revíre č. 4-3342-1-1 lovil ryby v rozpore s ustanovením § 

11 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a teda lovil ryby 

v čase ich ochrany. 

 Dňa 26. júna 2017 Obvodné oddelenie Policajného zboru Sečovce vydalo uznesenie 

ČVS: ORP-462/SE-TV-2017, ktorým celú vec odovzdal MO SRZ Sečovce na prejednanie 

disciplinárneho previnenia, nakoľko nebol dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup 

podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku. Spolu s uznesením bol MO SRZ Sečovce odovzdaný 

celý vyšetrovací spis, ktorý obsahoval podnet MO SRZ Sečovce, zápisnicu o trestnom oznámení, 

uznesenie zo dňa 26. júna 2017, zápisnicu pred začatím trestného stíhania, záznam o poskytnutí 

informácií, preukaz člena SRZ a rybársky lístok Pavla Šmaľu, Povolenie na rybolov a záznam 

o dochádzke k vode a úlovkoch Pavla Šmaľu, Potvrdenie o zadržaní povolenia na rybolov, 

preukaz rybárskeho hospodára, záznam o previnení zo dňa 28. mája 2017 s vyjadrením Pavla 

Šmaľu, revírny list, Rozhodnutie MŽP SR č. 7597/2014-6.1, záznam MO SRZ Sečovce, záznam 

o vrátení veci, Miestny rybársky poriadok MO SRZ Sečovce a Rybársky poriadok 2017. 

 Z predloženého vyšetrovacieho spisu je dostatočne zrejmé, že konanie, ktoré 

predchádzalo začatiu disciplinárneho konania, prebehlo v súlade s vnútornými predpismi 

Slovenského rybárskeho zväzu, najmä čo sa týka postupu člena rybárskej stráže a MO SRZ 

Sečovce pri odobratí povolenia na rybolov v súlade s Usmernením č. 2602/674/16-Sekr. pre 

ustanovenie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu, a teda nedošlo k zneužitiu 

právomoci člena rybárskej stráže ako verejného činiteľa.  

  

 Disciplinárna komisia pri výbore MO SRZ Sečovce začala disciplinárne konanie vydaním 

rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania podľa § 13 Disciplinárneho poriadku SRZ č. 

2601/673/16-Sekr. účinného od 1. januára 2017 (ďalej len „DP SRZ“) dňa 10. júla 2017, 

a zároveň predvolala disciplinárne stíhaného na 18. júla 2017 s dodržaním lehoty podľa § 17 ods. 



1 DP SRZ v súlade s § 25 ods. 1 DP SRZ. Disciplinárne stíhaný si rozhodnutie o začatí 

disciplinárneho konania a predvolanie prevzal dňa 11. júla 2017. 

 Disciplinárne konanie bolo začaté na základe prijatého oznámenia Ing. Milana Lengyela, 

pomocného hospodára, týkajúce sa oznámenia o prečine pytliactva podľa § 310 ods. 1 Trestného 

zákona a vykonaného šetrenia policajtov Obvodného oddelenia Policajného zboru Sečovce. 

 V zázname o previnení zo dňa 28. mája 2017 je konštatované, že Pavel Šmaľo lovil ryby 

v čase o 16.25 hod. na rybárskom revíre č. 4-3342-1-1 VN Dvorianky v čase ich ochrany, pričom 

prichytený tvrdil, že o tom nevedel a myslel si, že to patrí pod rybársky revír Trnávka. 

 Dňa 18. júla 2017 sa uskutočnilo disciplinárne rokovanie, na ktoré bol predvolaný 

disciplinárne stíhaný, ktorý sa rokovania riadne zúčastnil. Zápisnicu o disciplinárnom rokovaní 

však odmietol podpísať. 

 Disciplinárne stíhanému bolo uložené podľa § 4 ods. 2 písm. c) DP SRZ odňatie 

povolenia na rybolov – miestne č. 05832 a zväzové č. 40473 a súčasne nevydanie povolenia na 

rybolov na dobu 18 (osemnásť) mesiacov na základe disciplinárneho rozhodnutia sp.zn. DP-

1/2017, ktoré bolo doručené v súlade s § 25 ods. 1 DP SRZ. Disciplinárne stíhaný si 

disciplinárne rozhodnutie prevzal dňa 20. júla 2017. 

 Disciplinárne stíhaný využil možnosť podať odvolanie v zmysle § 23 DP SRZ 

v ustanovenej 15-dňovej lehote. 

 Podaným odvolaním sa zaoberal odvolací orgán, výbor MO SRZ Sečovce na 

disciplinárnom rokovaní dňa 05. augusta 2017, ktorý disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 

potvrdil na základe disciplinárneho rozhodnutia odvolacieho orgánu sp.zn. DP-1/2017. 

 Z predložených dôkazových materiálov vyplýva, že disciplinárne orgány vykonali 

dokazovanie v zmysle § 18 DP SRZ. 

 V rámci dokazovania bolo konštatované, že na členských schôdzach MO SRZ Sečovce 

v rokoch 2015 až 2017 boli prítomní členovia upozornení na skutočnosť, že lov rýb na VN 

Dvorianky je povolený od 01. júna, tak ako je uvedené v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve. 

Prezenčné listiny z členských schôdzí preukazujú, že Pavel Šmaľo bol na schôdzach prítomný. 

 Argumentácia Pavla Šmaľu, že neboli informovaní, že na VN Dvorianky neplatí výnimka 

z § 11 ods. 3 zákona o rybárstve je irelevantná, nakoľko je všeobecne záväzne daný zákaz lovu 

v kaprových vodách od 15. marca do 31. mája. Výnimka v zmysle uvedeného ustanovenia sa 

udeľuje na základe rozhodnutia MŽP SR, v ktorom sú uvedené jednotlivé rybárske revíry. 

 Je teda zrejmé, že MO SRZ Sečovce je povinná svojich členov upovedomiť len 

o výnimke v zmysle § 11 ods. 3 zákona o rybárstve. Ak výnimka udelená nie je, platí všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorým je zákon o rybárstve. Aj napriek uvedenému, MO SRZ Sečovce 

upozornila svojich členov, že na VN Dvorianky je lov povolený od 01. júna. 



 Prezídium Rady SRZ záverom dodáva, že každý člen je povinný dodržiavať všeobecne 

záväzné právne predpisy, a to zákon o rybárstve a vyhlášku, ktorou sa vykonáva zákon 

o rybárstve, a teda dodržiavať zákaz lovu rýb v kaprových vodách od 15. marca do 31. mája, ak 

nebola rozhodnutím MŽP SR udelená výnimka, nakoľko neznalosť práva neospravedlňuje.  

 

 Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie vedené 

pod sp.zn. DP-1/2017 prvého stupňa a disciplinárne konanie vedené pod sp.zn. DP-

1/2017 druhého stupňa sa uskutočnilo v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ č. 

2601/673/16-Sekr. s účinnosťou od 01.01.2017, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok alebo 

mimoriadny opravný prostriedok. 

 

 

 

V Žiline, dňa 23. septembra 2017        

 

                 .................................. 

          Ing. Ľuboš Javor 

            tajomník SRZ 

 

 


