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ROZHODNUTIE 

dovolacieho orgánu 
 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 13.2.2015 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Zdenek Vlček , nar. 9.5.1947, bytom Šaštín-Stráže , Na Pažiti 711 

 

 

pre previnenie:  Ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti úlovkov, porušenie § 12 

písm. d) zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve 

 

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 /odpoveď na list/ výboru MO SRZ 

Šaštín Stráže sp. zn. 3/2014 zo dňa 7.12.2014 a rozhodnutie disciplinárnej komisie pri MO 

SRZ Šaštín Stráže  sp. zn. 3/2014 zo dňa 16.11.2014, ktorým  bolo Zdenkovi Vlčekov  

uložené   disciplinárne opatrenie -  nevydanie povolenia na dobu 2 rokov   

 

 

sa zrušuje 

    

 

Zdôvodnenie: 

Z písomných podkladov doručených ku konaniu bolo zistené, že disciplinárne stíhaný mal 

ukončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu, čím sa mal dopustiť 

porušenia § 12 písm. d) zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve. Za toto konanie bolo 

menovanému uložené disciplinárne opatrenie nevydanie povolenia na rybolov na dobu dvoch 

rokov podľa § 4 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku SRZ. 
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie podal odvolanie menovaný, v ktorom namietal 

uloženie neprimeraného disciplinárneho opatrenia za skutok, ktorý nespáchal. Výbor MO 

SRZ Šaštín Stráže ako odvolací orgán rozhodnutie potvrdil a oznámil to menovanému listom 

zo dňa 7.12.2014.       
Proti týmto rozhodnutiam podal disciplinárne stíhaný dovolanie, v ktorom uviedol, že uložený 

trest je neprimeraný za niečo čo nevykonal. Po oboznámení sa s doručenými písomnými 

podkladmi mal dovolací orgán za preukázané, že v priebehu disciplinárneho konania došlo 

k niekoľkým porušeniam disciplinárneho poriadku, nakoľko sa zistilo, že rokovania 

disciplinárnej komisie sa zúčastnil ako prísediaci člen Mgr. Rudolf Ovečka, ktorý je 

predsedom organizácie a teda členom disciplinárneho orgánu druhého stupňa, 



v disciplinárnom rozhodnutí je uvedené uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 4 ods. 2 

písm. d) Disciplinárneho poriadku SRZ, správne malo byť uvedené podľa § 4 ods. 2 písm. c) 

Disciplinárneho poriadku SRZ , rozhodnutie odvolacieho orgánu nemá  náležitosti 

rozhodnutia podľa § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ, odoslaný list s názvom „Odvolanie 

proti Rozhodnutiu disciplinárnej komisie zo dňa 16.11.2014 nie je možné považovať za 

rozhodnutie.        

 

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 13.2.2015 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Ľuboš Javor  

                        tajomník   

    

 

  

 

 

 


