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ROZHODNUTIE 

odvolacieho  orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako disciplinárny  orgán druhého stupňa, dňa 

12.2.2016 v disciplinárnej veci proti 
 

Marek Šulko, nar. 4.6.1987,bytom 917 01 Trnava , Olympijská 12 
 

pre previnenie: privlastnenie si 2 ks ryby kapor rybničný v kaprovom revíri č.2-4670 VN 

Dolné Dubové s režimom bez privlastnenia si úlovku     
 

na základe podaného odvolania , na svojom zasadaní vyniesol toto  
 

 

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

 

Podľa § 25  Disciplinárneho poriadku SRZ sa rozhodnutie výboru MsO SRZ Trnava  č. MsO 

SRZ TT-12/DK-2015 zo dňa 23.11.2015  zrušuje a vracia na nové prerokovanie 

a rozhodnutie.  
 

Odôvodnenie: 

Na základe predložených spisových materiálov bolo zistené, že voči menovanému bolo 

rozhodnutím zo  dňa 10.9.2015,  zahájené disciplinárne konanie pretože zistené skutočnosti 

odôvodňovali podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa bodu 2 a 37 prílohy 

č.3/ Disciplinárneho poriadku SRZ, tým že v presne nezistenej dobe v mesiaci august 2015 

v kaprovom lovnom rybárskom revíre č.2-4670 VN Dubové s režimom bez privlastnenia si 

úlovku si disciplinárne stíhaný privlastnil najmenej 2 ks ryby kapor rybničný o váhe cca 12-

15 kg v rozpore s ustanovením § 8 ods. 3 zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve. Následne dňa 

7.9.2015 na tom istom lovnom revíri lovil ryby na udice a v čase od 22.00 hod do 24.00 hod 

opustil lovné miesto a odišiel na druhú stranu revíru, čím nemohol okamžite manipulovať 

s rybárskym prútom v rozpore s ustanovením §17 ods.4 vyhlášky č.185/2006 Z.z. Uvedeným 

konaním došlo k porušeniu § 6 ods.2 písm. d) Stanov SRZ.  Z disciplinárneho spisu bolo 

ďalej zistené, že podozrenie zo spáchania porušenia Stanov SRZ vyplývalo zo zápisníc 

o výsluchu 3 svedkov zo dňa 10.9.2015, ktorí zhodne uviedli, že menovaný sa im chválil že 

na revíri s režimom bez privlastnenia si úlovku ulovil 2 ks kapra  po cca 14 kg, ktoré má 

uložené v bazéne, pričom im na mobilnom telefóne prehral video, kde plávali v bazéne 2 

veľké kapry. Výbor MsO SRZ Trnava  rozhodnutím Sp. zn. MsO SRZ TT-12/DK-2015 zo 

dňa 23.11.2015 uložil menovanému disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods. 2 písm. f) 

Disciplinárneho poriadku SRZ- trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého 

členstva. Proti disciplinárnemu opatreniu sa disciplinárne stíhaný odvolal, v odvolaní uviedol, 

že žiaden zo skutkov ktoré sa mu kladú za vinu sa nestal, takmer totožné výpovede svedkov 



nie sú doložené žiadnymi relevantnými dôkazmi, keďže si celý príbeh len vymyslel, žiadal 

upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, pričom úprimne oľutoval svoj čin.       

Prezídium Rady SRZ , ako odvolací disciplinárny orgán po preskúmaní spisového materiálu 

zistilo, že disciplinárny orgán uložil vo veci najprísnejšie disciplinárne opatrenie, pričom 

svoje rozhodnutie oprel o 3 svedecké výpovede, ktoré však z dôvodu, že sa absolútne odlišujú 

od výpovede disciplinárne stíhaného nie je možné považovať za jednoznačný dôkaz o tom, že 

by sa skutok, ktorý sa kladie disciplinárne stíhanému za vinu skutočne stal.  

Podľa § 19 Disciplinárneho poriadku SRZ / DP/ je disciplinárny orgán povinný uskutočniť 

všetky potrebné úkony na úplné a presné zistenie skutkového stavu veci. Len riadne 

preukázané skutočnosti a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, môžu byť podkladom pre 

vynesenie rozhodnutia o previnení v disciplinárnom konaní. Nakoľko odvolací orgán 

nepovažuje vyjadrenia svedkov za dostatočne preukázanie skutočností, tak ako to ukladá § 19 

DP, má za to že disciplinárny orgán prvého stupňa nezistili dostatočne skutkový stav veci a 

vzhľadom na to rozhodol tak , ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

V Žiline, dňa 12.2.2016 

 

 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Javor 

                             tajomník  

     

 
 

 

  
 

 

 


