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ROZHODNUTIE 

dovolacieho orgánu 
 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 13.2.2015 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Alexander Tóth , nar. 19.2.1965, bytom 946 03 Kolárovo, Horná 45 

 

 

pre previnenie: porušenie  § 23 ods. 1  písm. d) a  § 23 ods. 3  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: 

 

Disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie MO SRZ Kolárovo  sp. zn. 06/14 zo dňa 

1.8.2014 a  rozhodnutie výboru MO SRZ Kolárovo zo dňa 11.9.2014, ktorými bolo p. 

Alexandrovi Tóthovi uložené disciplinárne opatrenie, vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov 

podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

 

 

 

sa zrušuje 

    

 

 

Zdôvodnenie: 

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

porušiť § 23 ods. 1  písm. d) a  § 23 ods. 3  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve , tým že  dňa 

15.5.2014 pri výkone rybárskeho práva neuposlúchol výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku 

člena rybárskej stráže a odmietol strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže. Za tento 

skutok mu bolo uložené  disciplinárne opatrenie,  vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov 

podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku SRZ. 

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie podal odvolanie menovaný, v ktorom namietal 

viacero porušení Disciplinárneho poriadku SRZ,  disciplinárnou komisiou MO SRZ 

Kolárovo. Výbor MO SRZ Kolárovo ako odvolací orgán rozhodnutie potvrdil a oznámil to 

menovanému listom.       
Proti týmto rozhodnutiam podal disciplinárne stíhaný dovolanie, v ktorom tak ako v odvolaní  

namietal viacero porušení Disciplinárneho poriadku. Po oboznámení sa s doručenými 

písomnými podkladmi bolo preukázané, že v priebehu disciplinárneho konania došlo 

k niekoľkým porušeniam disciplinárneho poriadku, nakoľko sa zistilo, že v hlavičke 



disciplinárneho rozhodnutia zo dňa 1.8.2014 je uvedený názov Slovenský rybársky zväz - 

Mestská organizácia Kolárovo, pričom správny názov je Slovenský rybársky zväz - Miestna 

organizácia Kolárovo, ako rozhodujúci disciplinárny orgán je označená Disciplinárna komisia 

pri MsO SRZ Kolárovo, správne má byť označenie  Disciplinárna komisia pri MO SRZ 

Kolárovo, v predloženom spise sa nachádza rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania zo 

dňa 2.6.2014, predvolanie disciplinárne stíhaného na 14.6.2014, 5.7.2014 a 18.7.2014, kde je 

uvedené, že disciplinárne konanie bolo zahájené 8.7.2014, zápisnica o vypočutí disciplinárne 

stíhaného zo dňa 14.6.2014, predvolanie 3 svedkov nesprávne označené ako predvolanie 

disciplinárne stíhaného na deň 18.7.2014, predvolanie svedka Árpada Kovásca na deň 

27.6.2014, zápisnica o jeho vypočutí zo dňa 23.6.2014, 2x zápisnica o vypočutí svedka 

Mariána Kincela zo dňa 19.6.2014, pričom jeho predvolanie sa v spise nenachádza , v spise sa 

nenachádzajú zápisnice z disciplinárnych rokovaní, ktoré sa mali konať podľa predvolaní 

v dňoch 14.6., 5.7. a 18.7.,čím došlo k  porušeniu § 23 Disciplinárneho poriadku 

,disciplinárne rozhodnutie je vypracované až dňa 1.8.2014, v disciplinárnom rozhodnutí je 

ako previnenie nesprávne uvedené - neposlušnosť, napriek tomu že Disciplinárny poriadok 

SRZ previnenie neposlušnosť nepozná, ďalej je uvedený  nesprávny odkaz na § 23 ods. 1 

písm. d) a § 23 ods. 3 Trestného zákona, správne mal byť odkaz na zákon o rybárstve, 

zároveň je nesprávne označené ustanovenie, podľa ktorého je uložené disciplinárne opatrenie, 

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

rozhodnutie odvolacieho orgánu nemá náležitosti rozhodnutia podľa § 24 Disciplinárneho 

poriadku.    
Vzhľadom na uvedené viacnásobné porušenia Disciplinárneho poriadku SRZ,  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   

    

 

  

 

 

 

 


