
Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 8. júna 2018 
 

Prezídium Rady SRZ: 

 

I. Schvaľuje: 

 
Uznesenie č. 9/2018 

Prezídium Rady SRZ schvaľuje program v zmysle predloženého návrhu programu. 

 

II. Odporúča: 
 

Uznesenie č. 12/2018 

 

Prezídium SRZ odporúča Rade SRZ prijať uznesenie: Rada SRZ zamieta žiadosť Ing. Petra H. na 

podanie návrhu na disciplinárne stíhanie funkcionára MsO SRZ v Košiciach, tajomníka Rudolfa 

Harvánka, podaného dňa 21. marca 2012, z dôvodu právoplatne ukončeného súdneho sporu sp.zn. 

14S/4/2012 a 17S/1/2013 v prospech Slovenského rybárskeho zväzu a z dôvodu, že na základe 

predložených dôkazov nejde o disciplinárne previnenie. 

Uznesenie č. 14/2018 

 

Prezídium SRZ odporúča Rade SRZ vytvoriť dočasnú legislatívnu komisiu doplnenú 

o zamestnancov Sekretariátu SRZ na spracovanie Stanov s ustanovením sporných bodov Stanov, a 

predmetný návrh sa predloží Rade SRZ a následne sa predostrie miestnym organizáciám.  

 

III. Berie na vedomie: 
 

Uznesenie č. 13/2018 

 

Prezídium Rady SRZ berie na vedomie návrh na udelenie vyznamenania členovi MO SRZ Spišská 

Stará Ves, Jánovi Jurkovskému, ktorý bude schvaľovaný elektronickou formou a Prezídium Rady 

SRZ odporúča Rade SRZ schváliť dodatok k smernici o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní 

a čestného členstva SRZ v znení: článok VIII. bod 5 písm. b) v nasledovnom znení: Prezídium 

môže vo výnimočných prípadoch udeliť čestné členstvo bez ohľadu na počet rokov od posledného 

udelenia vyznamenania a medaily.  

 

 

III. Zrušuje: 
 

Uznesenie č. 10/2018 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ účinného od 

1. januára 2017, v disciplinárnej veci proti Dezider B., člen MO SRZ Veľké Kapušany, na základe 

doručeného dovolania dňa 20. marca 2018, po preskúmaní doručených spisových materiálov, 

zrušuje disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 1/2018 odvolacieho orgánu zo dňa 20. februára 2018 

a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 1/2018 Disciplinárnej komisie pri výbore MO SRZ Veľké 

Kapušany zo dňa 25. januára 2018, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, nevydanie 

povolenia na dobu troch rokov a im predchádzajúce disciplinárne rozhodnutia. 

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ účinného od 

1. januára 2017, v disciplinárnej veci proti Peter Z., člen MsO SRZ Trenčín, na základe doručeného 



dovolania dňa 18. marca 2018,  po preskúmaní doručených spisových materiálov, na zrušuje 

disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 14/17 odvolacieho orgánu zo dňa 5. marca 2018 a disciplinárne 

rozhodnutie sp.zn. DK-14/17 Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Trenčín zo dňa 09. 

novembra 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo 

zväze na dobu troch rokov, a im predchádzajúce disciplinárne rozhodnutia. 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Mária Sotirovová 
 

 

 

 Ing. Ľuboš Javor, v.r.     RSDr. Rudolf Boroš, v.r. 

  tajomník      prezident 


