
          Sp. zn. DP – 7/16 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

dovolacieho orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 27.08.2016 

v disciplinárnej veci proti: 

 

Jozef Vígh, nar. 18.09.1955, bytom Clementisove sady 905/6, 924 01 Galanta 

 

pre previnenie v zmysle § 12 písm. a) 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 § 29 Disciplinárneho poriadku SRZ platného od 1. januára 2008 v znení Dodatku č. 1, 

disciplinárne rozhodnutie odvolacieho orgánu, výboru MsO SRZ Galanta sp. zn. 007/2016 zo 

dňa 10.06.2016, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie 

z členstva vo zväze na dobu 3 rokov 

 sa mení 

 

tak, že sa menovanému ukladá disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho 

poriadku SRZ platného od 1. januára 2008 v znení Dodatku č. 1, peňažná pokuta vo výške 100 

EUR (slovom: sto Eur).  

 

Disciplinárne potrestaný Jozef Vígh, je povinný uhradiť peňažnú pokutu vo výške 100 EUR na 

účet Slovenského rybárskeho zväzu – Mestská organizácia Galanta v lehote 7 dní od doručenia 

rozhodnutia dovolacieho orgánu. 

 

 

 

 



O d ô v o d n e n i e 

 

 Dňa 29.07.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené dovolanie proti rozhodnutiu 

disciplinárneho orgánu II. stupňa, sp. zn. 007/2016 v disciplinárnej veci proti Jozefovi Víghovi. 

 Dovolanie bolo doplnené o ďalšie dôkazové materiály dňa 15.08.2016, nakoľko 

v pôvodnom spise chýbalo samotné disciplinárne rozhodnutie. 

 Po doručení dovolania bola organizácia MsO SRZ Galanta vyzvaná na zaslane spisového 

materiálu disciplinárneho orgánu I. stupňa a druhého stupňa vo veci disciplinárneho previnenia 

Jozefa Vígha, ktorý bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 24.08.2016. 

 Po preskúmaní spisových materiálov zaslaných od MsO SRZ Galanta a od Jozefa Vígha, 

boli v disciplinárnom konaní zistené nasledujúce pochybenia: 

  

 Disciplinárny orgán, pri rozhodovaní o tom, aký druh disciplinárneho opatrenia sa má 

uložiť, ak bolo preukázané spáchanie disciplinárneho previnenia, je povinný prihliadať na stupeň 

nebezpečnosti previnenia, na následky previnenia, na mieru zavinenia, na doterajšiu činnosť 

previnilého a na poľahčujúce i priťažujúce okolnosti.  

 Disciplinárny orgán je povinný na základe dôkazov objektívne zistiť skutkový stav veci, 

ktorý vedie k objektívnemu rozhodnutiu. Zo samotného spisového materiálu vyplýva, že jediným 

dôkazom bol záznam o úlovkoch a výpoveď svedka. Z uznesenia OO PZ v Galante vyplýva, že 

sa nepodarilo zistiť taký dôkaz, ktorý by jednoznačne potvrdzoval miesto, kde menovaný lovil 

ryby. Takýto dôkaz si zabezpečil disciplinárny orgán, pričom svedkom bol rybársky hospodár, 

Gábor Papp, ktorý je zároveň členom disciplinárneho orgánu II. stupňa. Takéto svedectvo 

nemožno považovať za objektívne, obzvlášť keď sa zúčastnil disciplinárneho prerokovania veci. 

Vo svojej výpovedi uvádza, že na uvedenom revíri lovil aj s viacerými inými rybármi. 

Disciplinárny orgán mal možnosť si tak zabezpečiť ďalšie výpovede svedkov, ktoré by 

potvrdzovali tvrdené skutočnosti. Dokazovanie zo strany disciplinárnych orgánov bolo 

nedostatočné. 

 Disciplinárny orgán neprihliadal ani na tú skutočnosť, že menovaný sa verejne 

ospravedlnil na členskej schôdzi organizácie, a zároveň, na základe vyjadrenia menovaného, 

neprihliadal na poľahčujúce okolnosti, a to, že Jozef Vígh riadil Slovenskú feederovú 

organizáciu, nebol disciplinárne riešený v posledných 50. rokoch a reprezentoval SRZ na 

majstrovstvách sveta v love rýb – feeder. 

 



 Prezídium Rady SRZ konštatovalo, že disciplinárne konanie vedené pod sp. zn. 007/2016 

prvého a druhého stupňa sa uskutočnilo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, 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 27.08.2016        

 

 

          Ing. Ľuboš Javor 

            tajomník SRZ 


