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ROZHODNUTIE 

dovolacieho orgánu 
 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 11.12.2015 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Adam Horník , nar. 13.7.1999,949 01 Nitra, Pieskova 7 

 

 

pre previnenie:  porušenie ustanovenia §3 ods.3 Disciplinárneho poriadku SRZ  

 

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 MsO SRZ Nitra v 

disciplinárnej veci Adama Horníka,  sp. zn. 15/2015,  zo dňa 21.8.2015 a rozhodnutie 

disciplinárnej komisie pri MsO SRZ Nitra sp. zn. 15/2015 zo dňa 16.7.2015. 
 

 

 

sa zrušuje 

    

 

Zdôvodnenie: 

Z písomných podkladov doručených ku konaniu bolo zistené, že voči menovanému bolo 

zahájené disciplinárne konanie z dôvodu marenia predchádzajúceho disciplinárneho 

opatrenia, keď mu bolo v predchádzajúcom disciplinárnom konaní uložené disciplinárne 

opatrenie odňatie povolenia na dobu 18 mesiacov. Disciplinárne rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 29.4.2015 a vykonateľnosť  14.5.2015. Menovaný ani po tomto termíne 

neodovzdal rybárske povolenie organizácii- MsO SRZ Nitra, čo táto považovala za 

disciplinárne previnenie- marenie výkonu predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia. Vo 

veci bolo dňa 16.7.2015 vydané  disciplinárne rozhodnutie č.  15/2015 ,ktorým bolo 

menovanému uložené disciplinárne opatrenie odňatie povolenia na dobu 3 rokov. Proti 

tomuto rozhodnutiu podal disciplinárne stíhaný odvolanie, odvolací orgán disciplinárne 

rozhodnutie disciplinárnej komisie  rozhodnutím č.15/2015 zo dňa  21.8.2015 potvrdil 

a odvolanie zamietol.    

 

Proti rozhodnutiam disciplinárnych orgánov  podal menovaný dovolanie. Z predloženého 

spisového materiálu a z podaného dovolania bolo preukázané, že disciplinárne konanie bolo 

zahájené v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, nakoľko menovaný nebol organizáciou 

vyzvaný na vrátenie povolenia. Disciplinárny orgán mal v rozhodnutí uviesť povinnosť vrátiť 



povolenie na rybolov a určiť na vrátenie lehotu. Keď tak neurobil, bolo potrebné analogicky 

použiť ustanovenie § 8 ods.3 Disciplinárneho poriadku SRZ a písomne vyzvať menovaného 

na vrátenie povolenia a určiť mu lehotu na vrátenie. Bez splnenia týchto podmienok nebolo 

možné vo veci disciplinárne konanie zahájiť.  

 

 

Vzhľadom na uvedené, 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 11.12.2015 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Ľuboš Javor  

                        tajomník   

    

 

  

 

 

 

 


