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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 

 

 

Ing. Vladimír Parobek, nar. 25.5.1955, bytom 980 52 Hrachovo , Osloboditeľov 270/42 
 

pre previnenie: podľa § 3 ods. 1 písm. c) ods.2 Disciplinárneho poriadku , porušenie zväzovej 

disciplíny a hrubé porušenie základných záujmov a zásad organizácie SRZ ako i jeho jednoty 

 

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 Rimavská 

Sobota  p. :DKV -33-4/2015 zo dňa 10.12.2015  mení tak, že sa Ing. Vladimírovi Parobekovi 

ukladá  disciplinárne opatrenie podľa § 4 ods.2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SRZ  - 

verejné pokarhanie na členskej schôdzi.  

Odôvodnenie: 

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

rozhodnutím zo  dňa 4.9.2015,  zahájené disciplinárne konanie pretože zistené skutočnosti 

dostatočne odôvodňovali podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia § 3 

Disciplinárneho poriadku , tým že dňa 27.2.2015 počas výročnej členskej schôdze I. obvodnej 

organizácie pri MsO SRZ Rimavská Sobota ohováral, udával nepravdivé údaje  o členoch 

vedenia a výboru MsO SRZ Rimavská Sobota, predsedu MsO SRZ , znehodnocoval  činnosť 

ktorú vykonávajú podľa Stanov SRZ. Za toto konanie mu bolo disciplinárnym orgánom 

uložené disciplinárne opatrenie trvalé vylúčenie z členstva v SRZ. Proti rozhodnutiu sa 

menovaný odvolal, v odvolaní namieta porušenia Stanov SRZ disciplinárnym orgánom, 

konanie považuje za začaté z dôvodu snahy o poškodenie a vylúčenie jeho osoby zo SRZ.  

 

Po oboznámení sa obsahom disciplinárneho spisu, predložených písomných podkladov k veci, 

odvolaním menovaného, členovia odvolacieho orgánu skonštatovali,  že  konanie 

menovaného nedosahuje taký stupeň závažnosti, ktorý  by odôvodňoval uloženie 

najprísnejšieho disciplinárneho opatrenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací orgán  

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   


