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R O Z H O D N U T I E 

dovolacieho orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 23.09.2017 

v disciplinárnej veci proti: 

 

Vladimír Zderka, nar. 11.02.1956, bytom Priehrada 148, 972 26 Nitrianske Rudno 

 

pre previnenie v zmysle § 14 ods. 5 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 

 

na základe dovolania menovaného, na svojom zasadnutí vyniesol toto 

 

r o z h o d n u t i e:  

 

Podľa § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ č. 2601/673/16-Sekr. s účinnosťou od 01.01.2017,  

 

zamieta podané dovolanie a potvrdzuje 

 

disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17-V/2017 odvolacieho orgánu, výboru MsO SRZ 

Prievidza, zo dňa 08. júna 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17/2017 Disciplinárnej 

komisie pri výbore MsO SRZ Prievidza zo dňa 10. apríla 2017, ktorým bolo uložené 

disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na 

rybolov pre nasledujúci rok 2018. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Dňa 10. júla 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené 

dovolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu sp.zn. DK-17-V/2017 odvolacieho orgánu, výboru 

MsO SRZ Prievidza, zo dňa 08. júna 2017 a disciplinárnemu rozhodnutiu sp.zn. DK-17/2017 

Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Prievidza zo dňa 10. apríla 2017 v disciplinárnej 

veci proti Vladimírovi Zderkovi. 



 Po doručení dovolania bola organizácia MsO SRZ Prievidza vyzvaná na zaslanie 

spisového materiálu disciplinárneho orgánu prvého stupňa a druhého stupňa vo veci 

disciplinárneho previnenia Vladimíra Zderka, ktorý bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 

11. augusta 2017. 

 Po preskúmaní spisových materiálov zaslaných od MsO SRZ Prievidza a od Vladimíra 

Zderku neboli v disciplinárnom konaní zistené žiadne pochybenia. 

  

 Disciplinárna komisia pri výbore MsO SRZ Prievidza začala disciplinárne konanie 

vydaním rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania podľa § 13 Disciplinárneho poriadku SRZ 

č. 2601/673/16-Sekr. (ďalej len „DP SRZ“) dňa 18. marca 2017, a zároveň predvolala 

disciplinárne stíhaného na 10. apríla 2017 s dodržaním lehoty podľa § 17 ods. 1 DP SRZ 

v súlade s § 25 ods. 1 DP SRZ. 

 Disciplinárne konanie bolo začaté na základe spísaného záznamu o previnení dňa 14. 

marca 2017, ktorým bolo konštatované ukončenie lovu bez vyškrtnutia dňa 09. marca 2017, 

a zároveň nevyškrtnutie pri ďalšom ukončení lovu dňa 14. marca 2017 na rybárskom revíre č. 3-

5470-1-1 VN Nitrianske Rudno. 

 Dňa 10. apríla 2017 sa uskutočnilo disciplinárne rokovanie, na ktoré bol predvolaný 

disciplinárne stíhaný, ktorý sa však neospravedlnil zo svojej neúčasti, a preto Disciplinárna 

komisia pri výbore MsO SRZ Prievidza konala v jeho neprítomnosti v súlade s § 17 ods. 4 DP 

SRZ. 

 Disciplinárne stíhanému bolo uložené podľa § 4 ods. 13 DP SRZ odňatie povolenia na 

rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov pre nasledujúci rok 2018 na základe 

disciplinárneho rozhodnutia sp.zn. DK-17/2017, ktoré bolo doručené v súlade s § 25 ods. 1 DP 

SRZ. 

 V rámci disciplinárneho rozhodnutia sa v závere uvádza, že rozhodnutie bolo vydané dňa 

13. marca 2017. Nakoľko sa však jedná o formálnu chybu v písaní, s prihliadnutím na všetky 

ostatné skutočnosti, nebolo nutné disciplinárne rozhodnutie zrušiť. 

 Disciplinárne stíhaný využil možnosť podať odvolanie v zmysle § 23 DP SRZ. Podaným 

odvolaním sa zaoberal odvolací orgán, výbor MsO SRZ Prievidza na disciplinárnom rokovaní 

dňa 08. júna 2017, ktorý disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17/2017 potvrdil na základe 

disciplinárneho rozhodnutia odvolacieho orgánu sp.zn. DK-17-V/2017. 

 Z predložených dôkazových materiálov vyplýva, že disciplinárne orgány vykonali 

dokazovanie v zmysle § 18 DP SRZ. 

 Dovolací orgán zároveň konštatoval, že disciplinárne stíhanej osobe bolo už v roku 2001 

uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na dva roky za lov v čase zákazu 



po zarybnení podľa § 17 ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.    

 

 Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie vedené 

pod sp.zn. DK-17/2017 prvého stupňa a disciplinárne konanie vedené pod sp.zn. DK-17-

V/2017 druhého stupňa sa uskutočnilo v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ č. 

2601/673/16-Sekr. s účinnosťou od 01.01.2017, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok alebo 

mimoriadny opravný prostriedok. 

 

 

 

V Žiline, dňa 23. septembra 2017        

 

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

          Ing. Ľuboš Javor 

            tajomník SRZ 

 


