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     1980/503/16-Sekr.    Mgr. Roobová      22.09.2016 

 

Podnet na začatie disciplinárneho konania vo veci disciplinárneho previnenia štatutárnych 

zástupcov MsO SRZ Bratislava V. - odpoveď 

  

 Dňa 12.08.2016 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu – Disciplinárna 

komisia pri Rade SRZ, doručený Váš podnet na začatie disciplinárneho konania vo veci 

disciplinárneho previnenia štatutárnych zástupcov MsO SRZ Bratislava V., ktorý bol dňa 

02.09.2016 doplnený o dôkazy na základe výzvy zo dňa 23.08.2016. 

 Z preskúmania daného podnetu bola vylúčená Mgr. Marianna Jankovičová, ktorá je členkou 

Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ podľa § 13 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ. 

 V predmetnej veci boli štatutárni zástupcovia MsO SRZ Bratislava V. vyzvaní, aby k veci 

zaujali stanovisko a na svoju obhajobu zaslali dôkazové materiály.   

 

 Vo svojej žiadosti uvádzate, že štatutárni zástupcovia sa dopustili disciplinárneho 

previnenia, a to tým, že za členov prijímajú občanov SR, ktorí nesplnili podmienky podľa § 5 ods. 1 

písm. c), a tiež podľa § 5 ods. 1 písm. d) Stanov Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

 Ako člen rybárskej stráže vo svojom podnete tvrdíte, že na základe Vami vykonávaných 

kontrol, boli kontrolovaní členovia MsO SRZ Bratislava V., ktorí mali, podľa Vášho názoru, 

minimálnu znalosť rybárskych predpisov. Toto tvrdenie nezakladá skutočnosť, že boli prijatí za 

členov bez absolvovania školení a skúšok. Potvrdzuje to len skutočnosť, že ich vedomosti sú na 

nižšej úrovni, a je ich úlohou, aby ovládali predpisy o rybárstve, ak chcú vykonávať rybárske právo.  



 Nakoľko tieto Vami tvrdené skutočnosti bolo potrebné podložiť dôkazmi, vyzvali sme Vás 

na zaslanie dôkazov, ktoré potvrdia, že členovia organizácie nemajú skúšky z predpisov o rybárstve. 

Táto výzva Vám bola zasielaná dňa 23.08.2016. Dňa 02.09.2016 nám boli doručené tri záznamy 

o previnení, ktoré boli spísané 26.8.2016, a teda po termíne našej výzvy, čo zakladá podozrenie, že 

boli vypracované účelovo. Aj samotné previnenie v nich uvedených nezakladá skutočnosť, že 

nevykonali skúšky z predpisov o rybárstve, ale len nedôslednosť ich počínania.  

  

K Vaším tvrdeniam uvádzame ďalej nasledovné: 

 V zmysle § 5 ods. 1 písm. c) Stanov Slovenského rybárskeho zväzu sa členom môže stať 

občan, ktorý s úspechom absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov. 

V danom ustanovení sa neuvádza, že tieto školenia má zabezpečiť základná organizácia, ktorá 

prijíma osobu za člena. Členom sa osoba stáva zaplatením zápisného a členského príspevku 

v zmysle § 5 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu. 

 MsO SRZ Bratislava V. vo svojom stanovisku taktiež uviedla, že výbor prijal uznesenie č. 

31/6/2016, ktorým bolo komisii a predsedom odbočiek uložená povinnosť spracovať postup pre 

prijímanie nových členov s termínom september 2016. 

  

 Na základe vyššie uvedených skutočností dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ 

k záveru, že nie je dôvod na začatie disciplinárneho konania, nakoľko konaním štatutárnych 

zástupcov MsO SRZ Bratislava V.  nedošlo k žiadnemu porušeniu vnútorných predpisov SRZ. 

  

 

 S pozdravom    

 

     

 

             

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

                 Ing. Juraj Staško 

           podpredseda DK pri Rade SRZ 

                     v zast. Mgr. Barbora Roobová 

                tajomníčka DK pri Rade SRZ 

 

 

Na vedomie: 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Bratislava V. 


