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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 29.04.2016 

v disciplinárnej veci proti: 

 

Martin Lipka, nar. 29.06.1974, bytom Sasinkova 9, 921 01 Piešťany 

 

pre previnenie: porušenie § 3 ods. 1 písm. a) až c) a § 3 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SRZ 

platného od 1. januára 2008 

 

na základe dovolania menovaného, na svojom zasadnutí vyniesol toto 

 

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

 

Podľa § 28 Disciplinárneho poriadku SRZ platného od 1. januára 2008, disciplinárne 

rozhodnutie disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Piešťany sp. zn. 13/XI/2014 zo dňa 

16.01.2015, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne opatrenie trvalé vylúčenie 

z členstva vo zväze a disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ 

Piešťany sp. zn. 13/XI/2014 zo dňa 10.02.2015, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne 

opatrenie dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov 

 

sa   z r u š u j ú. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Dňa 07.07.2015 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) 

Stanov SRZ žiadosť o preskúmanie rozhodnutí a konania orgánov MsO SRZ Piešťany 

podaná osobou Martin Lipka. Táto žiadosť bola dňa 25.08.2015 doplnená ďalším listom.  

 Touto žiadosťou za zaoberalo Prezídium Rady SRZ na svojom zasadnutí dňa 11.09.2015, 

na ktorom prijalo uznesenie č. 43/2015.  

 Štatutárnym zástupcom MsO SRZ Piešťany a p. Martinovi Lipkovi bolo doručené prijaté 

uznesenie na vedomie. Voči prijatému uzneseniu obe strany, štatutárni zástupcovia MsO SRZ 

Piešťany aj p. Martin Lipka podali podnet na preskúmanie rozhodnutia, ktorý bol doručený na 

Sekretariát Rady SRZ dňa 09.11.2015 a dňa 11.11.2015. Prezídium Rady SRZ sa predmetnými 

podnetmi zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2015. Po preštudovaní dostupných 

materiálov dospelo Prezídium Rady SRZ k záveru, že uznesenie č. 43/2015 nemá oporu 

v Stanovách SRZ ani v inom vnútornom predpise SRZ, a preto toto uznesenie bolo zrušené 

uznesením č. 72/2015, a zároveň bolo prijaté uznesenie č. 73/2015, v ktorom rozhodlo, že sa 

nebude predmetnou vecou zaoberať, nakoľko disciplinárne konanie bolo právoplatne ukončené. 

 Dňa 05.01.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené dovolanie voči 

disciplinárnemu rozhodnutiu č. 13/XI/2014 MsO SRZ Piešťany podané p. Martinom Lipkom. 

Dovolanie sa podáva proti právoplatným disciplinárnym rozhodnutiam a každý disciplinárne 

potrestaný má právo využiť mimoriadny opravný prostriedok, ktorým je dovolanie. Z tohto 

dôvodu bolo uznesenie č. 73/2015 zrušené prijatím uznesenia č. 51/2016, pretože nemôže 

disciplinárne potrestanému brániť v podaní dovolania, čo je jeho právo vyplývajúce z § 28 

Disciplinárneho poriadku SRZ. Prezídium Rady SRZ je povinné sa podaným dovolaním 



zaoberať, nakoľko v zmysle Stanov SRZ platných od 6. decembra 2003 a Disciplinárneho 

poriadku SRZ platného od 1. janurára 2008 nie je podanie dovolania viazané žiadnou lehotou.  

 Na základe podaného dovolania boli štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany a p. 

Martin Lipka vyzvaní uznesením č. 6/2016 na predloženie originál spisového materiálu 

a predvolaní na zasadnutie Prezídia Rady SRZ konaného dňa 29.04.2016. Originál spisového 

materiálu predložil p. Martin Lipka, ktorý bol porovnaný s kópiou spisového materiálu, ktorý 

malo Prezídium Rady SRZ k dispozícii a overený podpisom tajomníka SRZ. Štatutárni 

zástupcovia MsO SRZ Piešťany predložili na zasadnutí Prezídia Rady SRZ kópiu spisového 

materiálu overenú mestským úradom Piešťany s odôvodnením, že disciplinárna komisia pri 

výbore MsO SRZ Piešťany odmieta z opatrnosti vydať originál spisového materiálu. Z uvedenej 

skutočnosti vyplýva, že štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany a disciplinárna komisia pri 

výbore MsO SRZ Piešťany sa neriadili rozhodnutím vyššieho zväzového orgánu v zmysle § 

11 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ. Za hlavný dôkazový materiál pre rozhodnutie vo veci samej bol 

považovaný originál spisového materiálu predložený p. Martinom Lipkom, ktorý je totožný 

s kópiou spisového materiálu. 

 

 Z predložených písomných podkladov doručených ku konaniu boli zistené nasledovné 

skutočnosti: 

 Disciplinárne konanie bolo vedené pod spisovou značkou 13/XI/2014. Martin Lipka 

predložil originál rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania zo dňa 6.11.2014 a predvolanie 

na 24.11.2014 takisto zo dňa 6.11.2014.  

 Martin Lipka listom zo dňa 18.11.2014 požiadal o zmenu termínu predvolania z dôvodu 

pracovnej zaneprázdnenosti. Disciplinárna komisia pri výbore MsO SRZ Piešťany opätovne 

zaslala disciplinárne stíhanému predvolanie zo dňa 08.12.2014 na 16.01.2015. Štatutárni 

zástupcovia MsO SRZ Piešťany na zasadnutí Prezídia Rady SRZ zároveň predložili rozhodnutie 

o začatí konania zo dňa 8.12.2014, ktoré nebolo súčasťou originál spisového materiálu.  

 Súčasťou originál spisového materiálu je zápisnica o vypočutí disciplinárne stíhaného zo 

dňa 16.01.2015. Štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany okrem zápisnice o vypočutí 

disciplinárne stíhaného predložili mestským úradom overenú zápisnicu o disciplinárnom 

rokovaní zo dňa 16.01.2015.  

 Martin Lipka zároveň predložil originál disciplinárne rozhodnutie o trvalom vylúčení 

z členstva SRZ zo dňa 16.01.2015, ktoré mu bolo doručené dňa 14.02.2015 a odvolanie zo dňa 

27.02.2015, ktorým sa odvolací orgán vôbec nezaoberal.  

 Štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany okrem vyššie spomenutých písomností 

predložili mestským úradom overené rozhodnutie o postúpení previnenia na výbor MsO SRZ 

Piešťany zo dňa 16.01.2014, rozhodnutie o postúpení previnenia na disciplinárnu komisiu pri 

výbore MsO SRZ Piešťany zo dňa 02.02.2015 a disciplinárne rozhodnutie o dočasnom vylúčení 

z členstva na dobu 3 rokov zo dňa 10.02.2015. 

 

 Z vyššie uvedených skutočností a predložených dôkazových materiálov boli zistené 

nasledujúce pochybenia: 

 

 porušenie § 15 DP - disciplinárna komisia pri výbore MsO SRZ Piešťany vydala dve 

rozhodnutia o začatí disciplinárneho konania v tej istej veci vedenej pod sp. zn. 13/XI/2014 

zo dňa 06.11.2014 a zo dňa 08.12.2014, pričom štatutárni zástupcovia MsO SRZ Piešťany 

nepredložili rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania zo dňa 06.11.2014 

- disciplinárne konanie, ktoré už bolo raz začaté, nemožno opätovne začať pod tou istou 

spisovou značkou 

 

 porušenie § 20 ods. 1 DP - rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania zo dňa 

06.11.2014 a predvolanie z toho istého dňa na deň 24.11.2014 nebolo doručené v zmysle § 

20 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ 



- z dátumov vyplýva, že nebola dodržaná lehota na doručovanie, aby bol disciplinárne 

stíhaný oboznámený s predvolaním najmenej 7 dní vopred – k 7 dňom treba vždy 

pripočítať 18 dní – doba uloženia na pošte alebo je možné túto dobu uloženia skrátiť, 

doba však skrátená nebola 

 

 porušenie § 20 ods. 4 DP - disciplinárna komisia pri výbore MsO SRZ Piešťany 

doručila disciplinárne stíhanému opätovné predvolanie zo dňa 8.12.2014, nakoľko 

disciplinárne stíhaný požiadal o zmenu termínu 

- z predvolania nie je zrejmé, že ide o opätovné predvolanie, nakoľko pri opätovnom 

predvolaní už nie je možné ospravedlniť svoju neúčasť v zmysle § 20 ods. 3 

Disciplinárneho poriadku SRZ; z poučenia v predvolaní zároveň vyplýva, že predvolaný 

má možnosť svoju neúčasť ospravedlniť, z čoho možno vyvodiť, že predvolanie sa dá 

považovať za prvé predvolanie, nie opätovné; disciplinárne stíhaný bol zavádzaný 

nepravdivými skutočnosťami 

 

 porušenie § 23 DP - predvolanie disciplinárne stíhaného a zápisnice sú neurčité 

- z predvolania ani zo zápisníc nie je možné zistiť, čoho sa obvinený dopustil a v akom 

čase došlo ku skutku – v predvolaní je len odkaz na ustanovenia, ktoré boli porušené – 

ide len o všeobecné porušenie 

 

 - v predvolaní nie je určený čas kedy ku skutku, previneniu došlo 

- nakoľko nie je stanovený čas kedy sa skutok stal, nie je možné uplatniť námietku 

premlčania v zmysle § 10 Disciplinárneho poriadku SRZ 

 

 porušenie § 11 ods. 2 DP, § 5 ods. 2 a nasl. DP a § 24 DP - disciplinárne rozhodnutie 

zo dňa 16.01.2015 o trvalom vylúčení z členstva vydal nepríslušný disciplinárny orgán a nie 

je z rozhodnutia zrejmé akého skutku sa obvinený dopustil; rozhodnutie je 

nepreskúmateľné  

 

 porušenie § 25 DP - proti disciplinárnemu rozhodnutiu zo dňa 16.01.2015 sa 

obvinený odvolal – jeho odvolanie nebolo prerokované a druhostupňový orgán nevydal 

v rámci odvolacieho konania rozhodnutie odvolacieho orgánu 

 

 - disciplinárne stíhanému nebolo doručené rozhodnutie o postúpení previnenia, 

ktoré je datované na 16.01.2014 ( o rok skôr ako bolo disciplinárne konanie vedené) 

 

 - rozhodnutie o postúpení previnenia bolo vydané pod tou istou spisovou značkou 

ako disciplinárne rozhodnutie  
– disciplinárny orgán nie je oprávnený vydať dve rozhodnutia súčasne pod tou istou 

spisovou značkou 

 

 porušenie § 2 ods. 2 DP - disciplinárne rozhodnutie o dočasnom vylúčení z členstva 

na dobu troch rokov je datované na 10.02.2015, pričom pojednávanie bolo 16.01.2015, 

z ktorého už bolo disciplinárne rozhodnutie doručené obvinenému 

- disciplinárne rozhodnutie zo dňa 10.02.2015 bolo vydané už v rozhodnutej veci, ani 

z tohto rozhodnutia však nie je zrejmé, čoho sa obvinený dopustil; disciplinárna komisia 

pri výbore MsO SRZ Piešťany konala v rozpore s § 2 ods. 2 Disciplinárneho poriadku 

SRZ tým, že vydala dve rozhodnutia, pričom disciplinárne stíhanému bolo doručené iba 

disciplinárne rozhodnutie zo dňa 16.01.2015, ktorý nemohol mať vedomosť o postúpení 

veci a proti tomuto rozhodnutiu zo dňa 16.01.2015 sa riadne odvolal 

 



- po doručení disciplinárneho rozhodnutia obvinenému nie je možné vydať ďalšie 

rozhodnutie o postúpení veci, nakoľko disciplinárnym rozhodnutím sa konanie na prvom 

stupni považuje za ukončené 

 

 - v zápisnici o vypočutí disciplinárne stíhaného nie je uvedená spisová značka. 

 

 Prezídium Rady SRZ konštatovalo, že disciplinárne konanie vedené pod sp. zn. 

13/XI/2014 prebehlo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, 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 29.04.2016 

 

 

 

 

         

          Ing. Ľuboš Javor 

            tajomník SRZ 


