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ROZHODNUTIE 

dovolacieho  orgánu 
 

 

 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 17.4.2015 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Michalovi Ivančovi , nar. 14.02.1964, bytom 040 00 Košice, Lidické námestie 9 

 

 

pre previnenie: konanie v rozpore s §  1 ods.6 a  § 6 ods. 2 písm. g)  Stanov SRZ, ktoré má 

znaky hrubého správania sa funkcionára voči členovi SRZ podľa  § 4 ods.2 Disciplinárneho 

poriadku SRZ tým, že nepravdivo obvinil člena MsO SRZ Košice  

 

na základe podaného dovolania , na svojom zasadaní vyniesol toto  

 

 

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

 

 

Podľa § 28  Disciplinárneho poriadku SRZ sa rozhodnutie výboru MsO SRZ Košice sp. zn. 

DK II-5/14 zo dňa 4.9.2014, ktorým bolo potvrdené disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej 

komisie DK 68/14 zo dňa 31.7.2014, ktoré uložilo Michalovi Ivančovi disciplinárne opatrenia 

podľa § 4 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku - odvolanie z volenej funkcie člena 

výboru obvodnej organizácie č.3 Furča   potvrdzuje. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Z predloženého dôkazového  materiálu bolo zistené, že disciplinárne stíhaný  podal dňa 

10.2.2014 podnet na disciplinárne konanie voči p. Igorovi Podlubnému, za výrok ktorý odznel 

na adresu disciplinárne stíhaného na členskej schôdzi ObO 3. Výrokom p. Podlubného mal 

byť verejne obvinený takto: „toto je pán Ivančo, ktorý pytliačil ryby a následne upytliačené 

ryby predával vietnamcom na blšáku“. Disciplinárna komisia na základe uvedeného podnetu 

zahájila disciplinárne konanie voči p. Podubnému, nakoľko sa však tvrdenia nepreukázali, p. 

Podlubný bol spod disciplinárneho poriadku oslobodený. Voči disciplinárne stíhanému bolo 

preto zahajané disciplinárne konanie pre vedomé podanie nepravdivého obvinenia voči 

členovi MsO SRZ  Košice, ktorého cieľom malo byť zaviesť voči nemu disciplinárne 

konanie.  

 

Disciplinárnym rozhodnutím disciplinárnej komisie pri MsO SRZ Košice č.k.  DK 68/14 zo 

dňa 31.7.2014, bolo uložené disciplinárne stíhanému disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 

písm. d) Disciplinárneho poriadku - odvolanie z volenej funkcie člena výboru obvodnej 

organizácie č.3 Furča. Proti uvedenému rozhodnutiu sa disciplinárne stíhaný odvolal. 



Odvolací disciplinárny orgán - výbor MsO SRZ Košice rozhodnutie disciplinárnej komisie 

rozhodnutím č. DK II-5/14 zo dňa 4.9.2014 potvrdil. Proti rozhodnutiu výboru podal  

disciplinárne stíhaný dovolanie, ktoré mal na základe žiadosti Prezídia Rady SRZ doplniť 

o konkrétne ustanovenia Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ, ktoré mali byť v 

priebehu disciplinárneho konania disciplinárnymi orgánmi MsO SRZ Košice porušené. 

 

Vzhľadom na to, že dovolanie nedoplnil a členovia Prezídia nezistili žiadne porušenie Stanov 

SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ v priebehu disciplinárneho konania disciplinárnymi 

orgánmi MsO SRZ Košice bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 

tohto  rozhodnutia. 

 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

  

 

 

 

V Žiline, dňa 17.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ľuboš Javor     

                                                                                       tajomník   

    

 
 

 

 

 . 

 

 

 


