
 Sp. zn. DP- 8/15 

 

 

ROZHODNUTIE 

dovolacieho orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 11.9.2015 v disciplinárnej 

veci proti: 

 

 

Štefanovi Szegymu, nar. 10.8.1950, bytom 971 01 Prievidza, Gavloviča 137/7 
 

 

pre previnenie:  porušenie § 1 Stanov SRZ- ulovenie kapra rybničného neetickým, nešportovým 

spôsobom, §16 písm. a) zákona 139/20002 Z.z. o rybárstve - lov na viac ako dve udice súčasne, § 14 

ods.5 vyhl. MŽP SRZ č.185/2006 Z.z., keď si uloveného kapra rybničného nezapísal do záznamu 

o úlovkoch    

 

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, disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie  MsO 

SRZ Prievidza č.DK- 37/2014 zo dňa 21.1.2015 a disciplinárne rozhodnutie výboru MsO SRZ 

Prievidza č.DK -V-37/2015 zo dňa 1.4.2015, ktorými bolo Štefanovi Szegymu uložené disciplinárne 

opatrenie - nevydanie povolenia na rybolov na dobu troch rokov  

 

 

sa potvrdzuje      
 

 

Odôvodnenie: 

Po preštudovaní písomných podkladov doručených ku konaniu bolo zistené, že disciplinárne stíhaný 

sa dňa 13.11.2014 v rybárskom revíre č. 3-5170 VN Kanianka v rozpore s ustanovením § 1 Stanov 

SRZ nešportovým, neetickým a zvlášť zavrhnutiahodným spôsobom zmocnil pomocou podberáku, 

ktorý použil ako čereň kapra rybničného, ktorého predtým ulovil iný rybár. Keďže už mal súčasne 



nahodené dve udice na ktoré lovil, dopustil sa porušenia § 16 ods. 7 vyhl. MŽP SR č. 185/2006 Z.z. , 

po ulovení kapra takýmto spôsobom si tohoto neprivlastnil zapísaním do svojho záznamu o úlovkoch, 

ale ho podaroval inému rybárovi čím porušil § 14 ods.5 vyhl. MŽP SR. 

Za uvedené konanie mu disciplinárna komisia uložila disciplinárne opatrenie - nevydanie povolenia na 

rybolov na dobu 3 rokov. Na základe podaného odvolania odvolací orgán uložené disciplinárne 

opatrenie potvrdil. Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie aj výboru ako   odvolacieho orgánu 

podal disciplinárne stíhaný dovolanie, ktorým žiadal, aby dovolací orgán napadnuté rozhodnutia 

disciplinárnych orgánov zrušil, alebo, aby napadnuté rozhodnutia zmenil.  

Dovolací orgán sa oboznámil s predloženým spisovým materiálom, z ktorého nebolo preukázané, že 

by sa disciplinárne orgány MsO SRZ Prievidza v priebehu disciplinárneho konania voči disciplinárne 

stíhanému dopustili porušenia Stanov SRZ, alebo Disciplinárneho poriadku SRZ.  

 

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 Košiciach, dňa  11.9.2015 

 

 

    Ing. Ľuboš Javor 

                                     tajomník  

  

 

 

 

 

 

 


