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§ 2 ods. 2 a 3 znie: 

„2. Disciplinárne orgány sú povinné skúmať miestnu a vecnú príslušnosť pred začatím 

disciplinárneho konania aj počas prebiehajúceho konania. Ak zistí disciplinárny orgán, že nie je 

miestne príslušný na konanie, postúpi vec príslušnému disciplinárnemu orgánu najneskôr do 30 dní 

odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel. Ak zistí disciplinárny orgán, že nie je vecne príslušný 

na konanie, postúpi vec orgánu činnému v trestnom konaní, alebo okresnému úradu najneskôr do 30 

dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel. Ak disciplinárny orgán zistí, že skutok vykazuje 

podozrenie zo spáchania trestného činu pytliactva, oznámi túto skutočnosť orgánom činným v 

trestnom konaní a vydá predbežné opatrenie „zadržanie povolenia na rybolov“ podľa §15 ods. 2. 

 

3. Disciplinárne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne, účelne a bez 

zbytočných prieťahov. Disciplinárny orgán - disciplinárna komisia pri výbore OZ SRZ alebo výbor 

základnej OZ SRZ, je povinný vydať rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania do 30 dní od 

obdržania podnetu a rozhodnúť do 120 dní od vydania rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania; 

vo zvlášť odôvodnených prípadoch do 180 dní od vydania rozhodnutia o začatí disciplinárneho 

konania. Disciplinárny orgán- disciplinárna komisia pri Rade SRZ, je povinný vydať rozhodnutie o 

začatí disciplinárneho konania do 180 dní od obdržania podnetu a rozhodnúť do 120 dní od vydania 

rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania; vo zvlášť odôvodnených prípadoch do 180 dní od 

vydania rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania.“ 

§ 13 nadpis znie: „Neprípustnosť, zastavenie  a prerušenie disciplinárneho konania“ 

§ 13 ods. 1 písm. d) znie: „Disciplinárne stíhanie nemožno začať a ak sa už začalo, nemožno 

v ňom pokračovať a musí sa zastaviť ak zo samého oznámenia alebo záveru disciplinárneho 

konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie“ 

§ 13 ods. 3 znie: 

„3. Disciplinárny orgán konanie preruší, ak je pre spoľahlivé zistenie skutkového stavu potrebné 

stanovisko alebo rozhodnutie iného orgánu. Disciplinárny orgán prerušenie konania zaznačí do 

zápisnice o disciplinárnom rokovaní a písomne o tom upovedomí disciplinárne stíhaného.  

Prerušením disciplinárneho konania neplynú lehoty podľa § 2 ods. 3. Dňom doručenia stanoviska 

alebo rozhodnutia iného orgánu, kvôli ktorému bolo disciplinárne konanie prerušené, disciplinárne 

konanie pokračuje.“ 

§ 14 ods. 5 a 6 znie: 

„5. V prípade vzniku mimoriadnej situácie, môže disciplinárna komisia pri Rade SRZ v 

nevyhnutných prípadoch uskutočniť disciplinárne rokovanie  a hlasovanie o rozhodnutí  s využitím 

elektronickej e-mailovej komunikácie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Všetky úkony v súvislosti s 

prerokovávanou vecou, najmä predloženie návrhu,  potvrdenie prijatia návrhu, námietky, 

diskusia, hlasovanie sa vykonávajú elektronickou formou. Elektronické hlasovanie a jeho výsledok sa 

písomne zaznamená do zápisnice. 

6. Materiál na prerokovanie a schválenie sa zasiela členom Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ  

primeraným časovým predstihom, najmenej tri dni pred stanoveným posledným dňom hlasovania, ak 



v odôvodnených prípadoch nie je stanovená kratšia lehota. Elektronické hlasovanie je  skončené o 

24:00 hod dňa, ktorý bol určený ako posledný deň hlasovania.  Členovia Disciplinárnej komisie pri 

Rade SRZ   majú tri možnosti hlasovania: za – proti – zdržal sa. Člen, ktorý v stanovenej lehote 

neposlal e-mail s jednou možnosťou hlasovania, sa považuje za osobu, ktorá nehlasovala.“ 

§ 15 ods. 2 znie: 

2. Pri prerokovaní disciplinárnych previnení v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, môže 

disciplinárny orgán prvého stupňa uložiť predbežné opatrenie „zadržanie povolenia na rybolov“ až do 

doby nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia alebo do doby vydania rozhodnutia 

orgánmi činnými v trestnom konaní alebo príslušným okresným úradom. 

§ 16 ods. 4 znie: 

„4. Disciplinárne stíhaný môže ospravedlniť svoju neúčasť maximálne1-krát písomnou formou.   

V prípade, že sa disciplinárne stíhaný nedostaví na predvolanie bez riadneho ospravedlnenia, alebo sa 

nedostaví na opakované predvolanie, disciplinárny orgán prerokuje vec aj v jeho neprítomnosti. 

Pričom mu bude uložená povinnosť nahradiť trovy disciplinárneho konania.“ 

§ 23 ods. 1, 3 a 4 znie: 

„1. V prípade porušenia ustanovení Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym 

orgánom, môže dotknutý člen SRZ podať dovolanie na dovolací orgán, ktorým je Prezídium Rady SRZ. 

Podanie dovolania je spoplatnené sumou 50 €. 

3. Dovolanie možno podať v lehote 30 dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozhodnutia 

disciplinárneho orgánu II. stupňa. V prípade porušenia ustanovení Stanov SRZ alebo Disciplinárneho 

poriadku SRZ disciplinárnym orgánom, môže dotknutý člen SRZ podať dovolanie na dovolací orgán, 

ktorým je Prezídium Rady SRZ. Podanie dovolania je spoplatnené sumou 50 €. 

4. Prezídium Rady SRZ dovolanie zamietne, ak bolo podané oneskorene, neoprávnenou osobou,  

nebola uhradená včas alebo v plnej výška suma podľa ods. 1 a 3 alebo bolo predtým späť vzaté.“ 

 

Dopĺňa sa  § 29 ods. 5: 

„Dodatok č.1 Disciplinárneho poriadku SRZ nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 1. 

októbra 2020. Disciplinárne konania začaté pred 1. októbrom 2020 sa dokončia podľa Disciplinárneho 

poriadku účinného do 1. októbra 2020.“ 


