
          Sp. zn. DP – 8/16 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

dovolacieho orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 27.08.2016 

v disciplinárnej veci proti: 

 

Daniel Vanek, nar. 07.06.1957, bytom Záhumenská č. 395, Dolná Streda 

 

pre previnenie privlastnenie si úlovku nedosahujúceho najmenšiu lovnú mieru, a to amura dĺžky 

67 cm v rozpore s miestnym rybárskym poriadkom MsO SRZ Sereď a uznesením výročnej 

členskej schôdze MsO SRZ Sereď zo dňa 12.02.2011 

 

na základe rozsudku Okresného súdu Žilina v konaní vedeného pod sp. zn. 25S/1/2016 opätovne 

konal a viazaný týmto rozsudkom na svojom zasadnutí vyniesol toto 

 

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

 

Podľa § 29 Disciplinárneho poriadku SRZ platného od 1. januára 2008 v znení Dodatku č. 1, 

disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Sereď sp. zn. 1/2015 zo 

dňa 16.02.2015, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne opatrenie, nevydanie povolenia 

na rybolov na dobu 2 rokov a rozhodnutie odvolacieho orgánu, výboru MsO SRZ Sereď sp. zn. 

1/2015 zo dňa 09.03.2015, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne opatrenie, peňažná 

pokuta vo výške 165, 97 EUR 

 

sa   z r u š u j ú. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán sa dovolaním, podaným Danielom Vanekom, 

zo dňa 23.03.2015, zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 17.04.2015 a vydalo potvrdzujúce 

rozhodnutie vedené pod sp. zn. DP-7/15. Proti tomuto rozhodnutiu podal p. Vanek dňa 

21.05.2015 žalobu, prostredníctvom advokátskej kancelárie Ivan Syrový, s.r.o. 



 Dňa 12.07.2016 sa uskutočnilo súdne pojednávanie, na ktorom Okresný súd Žilina vydal 

rozhodnutie, ktorým sa zrušilo rozhodnutie dovolacieho orgánu sp. zn. DP-7/15, a to z dôvodu, 

že sa žalobca nedopustil skutku, pre ktorý mu bolo uložené disciplinárne opatrenie. 

 Prezídium opätovne preskúmalo spisový materiál, z ktorého bolo zistené, že lovná miera 

amura bieleho nebola schválená na členskej schôdzi MsO SRZ Sereď konanej dňa 12.02.2011, 

o čom svedčí aj fakt, že dňa 04.03.2011 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu 

zaslaná správa z členskej schôdze aj s prijatými uzneseniami, medzi ktorými sa nenachádzalo 

schválenie zmeny lovnej miery amura bieleho, pričom boli uznesenia zverejnené aj na webovej 

stránke MsO SRZ Sereď. 

 Tvrdenie výboru MsO SRZ Sereď, že išlo o pracovnú verziu nemožno akceptovať, 

nakoľko správa z VČŠ bola oficiálne doručená a zverejnená aj na webovej stránke. 

 V pôvodnom rozhodnutí, Prezídium Rady SRZ konštatovalo, že menovaný sa dopustil 

disciplinárneho previnenia, privlastnenia si amura bieleho, ktorý nedosahoval najmenšiu lovnú 

mieru, ktorá bola schválená členskou schôdzou MsO SRZ Sereď, pričom išlo o tvrdenie, ktoré 

nebolo podložené dôkazovými materiálmi. 

 Po zabezpečení ďalších dôkazov a preskúmaní, Prezídium Rady SRZ dospelo k záveru, 

že menovaný Daniel Vanek sa nemohol dopustiť uvedeného skutku, ktorý nie je disciplinárnym 

previnením a disciplinárne orgány neboli oprávnené na vydanie odsudzujúceho rozhodnutia. 

 Zároveň treba poukázať na skutočnosť, že najmenšia lovná miera amura bieleho o dĺžke 

70 cm uverejnená v miestnom rybárskom poriadku MsO SRZ Sereď nebola platná, nakoľko 

nebola schválená ustanoveným spôsobom, a to uznesením na členskej schôdzi MsO SRZ Sereď. 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností, Prezídium Rady SRZ konštatuje, že 

disciplinárne konanie vedené pod sp. zn. 1/2015 sa uskutočnilo 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 27.08.2016 

     

          Ing. Ľuboš Javor 

            tajomník SRZ 


