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Rada Slovenského rybárskeho zväzu vydáva s účinnosťou od 1. januára 2017 

vnútroorganizačnú smernicu upravujúcu spôsob vedenia evidencie osôb a nevydávanie 

povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných 

v trestnom konaní. 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

1. Táto smernica upravuje postup zaradenia a vyradenia osoby do evidencie osôb, ktorým 

nemôže byť vydané povolenie na rybolov za určitých podmienok a spôsob vedenia tejto 

evidencie. 

 

2. Táto smernica sa vzťahuje na všetkých členov SRZ, ktorým bolo disciplinárnym orgánom 

SRZ uložené právoplatné disciplinárne opatrenie alebo ktoré sa dopustili spáchania 

trestného činu pytliactva podľa § 310 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení 

neskorších predpisov, za čo im bol vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok, 

právoplatné uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo právoplatné 

uznesenie o schválení zmieru. 

 

3. Táto smernica, sa pre účely vydávania povolení na rybolov, sa vzťahuje aj na nečlenov 

SRZ, ktorí sa dopustili spáchania trestného činu pytliactva podľa § 310 zákona č. 

300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov v rybárskych revíroch 

pridelených SRZ a bol im bol vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok, právoplatné 

uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo právoplatné uznesenie 

o schválení zmieru. 

 

Článok II. 

Základné pojmy 

 

1. Evidenciu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov za určitých podmienok 

vedie Sekretariát Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len „Sekretariát“) a to formou 

dvoch zoznamov, ktorými sú „Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na 

rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí“ a „Zoznam osôb na 

základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní“. 

 

2. „Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných 

disciplinárnych rozhodnutí“ je zoznam, v ktorom sú evidovaní členovia SRZ, ktorým 

bolo uložené právoplatné disciplinárne opatrenie odňatie alebo nevydanie povolenia na 

rybolov, dočasné vylúčenie z členstva v SRZ alebo trvalé vylúčenie z členstva v SRZ. 

 

3. „Zoznam osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní“ 

je zoznam, v ktorom sú evidovaní členovia SRZ ako aj nečlenovia SRZ, ktorí sa dopustili 

spáchania trestného činu pytliactva podľa § 310 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného 

zákona v znení neskorších predpisov v rybárskych revíroch pridelených SRZ a bol im bol 

vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok, právoplatné uznesenie o podmienečnom 

zastavení trestného stíhania alebo právoplatné uznesenie o schválení zmieru. 

 

4. Podmienečné zastavenie trestného stíhania je upravené v § 216 zákona č. 301/2005 Z.z. 

Trestného poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

5. Zmier je upravený v § 220 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok III. 
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Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe 

právoplatných disciplinárnych rozhodnutí 
 

1. ZO SRZ a Disciplinárna komisia pri Rade SRZ v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ 

doručujú na Sekretariát kópie právoplatných disciplinárnych rozhodnutí, ktorými boli 

uložené disciplinárne opatrenia: 

 a) dočasné vylúčenie z členstva v SRZ 

 b) trvalé vylúčenie z členstva v SRZ 

 c) odňatie alebo nevydanie povolenia na rybolov. 

 

2. Sekretariát na základe doručených disciplinárnych rozhodnutí zaradí do zoznamu osoby s  

nasledovnými údajmi: 

 a) meno a priezvisko,  

 b) dátum narodenia,  

 c) názov organizácie,  

 d) mesiac a rok do ktorého je uložené disciplinárne opatrenie, a  

 e) označenie disciplinárneho opatrenia (trvalé vylúčenie – TV, dočasné vylúčenie – 

DV, nevydanie povolenia – NP). 

 

3. Po uplynutí doby, na ktorú bolo disciplinárne opatrenie uložené, Sekretariát automaticky 

osobu zo zoznamu vyradí. Sekretariát osobu zo zoznamu vyradí aj v prípade, že osobe bol 

odpustený výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia.  

 

4. Osobám, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie dočasné vylúčenie z členstva v SRZ 

alebo trvalé vylúčenie z členstva v SRZ môže byť vydané povolenie na rybolov pre 

nečlenov SRZ, ak osoba o vydanie takéhoto povolenia na rybolov požiada. 

 

Článok IV. 

Zoznam osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní 

 

1. Orgány činné v trestnom konaní zasielajú Sekretariátu rozhodnutia, ktorými sa ukladajú 

tresty, alebo ktorými sa rozhoduje o podmienečnom zastavení trestného stíhania, alebo 

o schválení zmieru u osôb, ktoré sa dopustili na rybárskych revíroch SRZ trestného činu 

pytliactva. 

 

2. Sekretariát na základe doručených rozhodnutí zaradí do zoznamu osoby s  nasledovnými 

údajmi: 

 a) meno a priezvisko, 

 b) dátum narodenia, a 

 c) trvalé bydlisko. 

 

3. Ak je na základe doručeného rozhodnutia známe v akej ZO SRZ je osoba členom, 

Sekretariát zašle tejto ZO SRZ výzvu na začatie disciplinárneho konania spolu so 

spisovým materiálom. 

 

4. Ak nie je na základe doručeného rozhodnutia známe v akej ZO SRZ je osoba členom a 

ZO SRZ zistí, že na zoznam bol zaradený jej člen, požiada Sekretariát o doručenie kópie 

rozhodnutia, aby mohla začať disciplinárne konanie v súlade s Disciplinárnym poriadkom 

SRZ. 

 

5. ZO SRZ, ktorej orgány činné v trestnom konaní doručia rozhodnutia, ktorými sa ukladajú 

tresty, alebo ktorými sa rozhoduje o podmienečnom zastavení trestného stíhania, alebo 

o schválení zmieru u osôb, ktoré sa dopustili na rybárskych revíroch SRZ trestného činu 

pytliactva, je povinná doručiť kópiu rozhodnutia na Sekretariát a požiadať o zaradenie 
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tejto osoby do zoznamu. 

 

6. Člen SRZ alebo nečlen SRZ môže byť zo zoznamu vyradený pri splnení týchto 

podmienok: 

 a) člen SRZ alebo nečlen SRZ požiada o vyradenie Prezídium Rady SRZ, bol 

zaradený v zozname minimálne 2 roky a Prezídium Rady SRZ odsúhlasí jeho vyradenie, 

 b) o vyradenie požiada ZO SRZ, ktorej je osoba členom na základe uznesenia výboru, 

bol zaradený v zozname minimálne 1 rok a Prezídium Rady SRZ odsúhlasí jeho vyradenie, 

alebo 

 c) na základe doručeného uznesenia, že sa osvedčil v skúšobnej dobe alebo 

dostatočného preukázania uplynutia lehoty uloženého trestu zákazu činnosti výkonu 

rybárskeho práva, kedy sa vyradenie urobí ex offo. 

 

7. Osobám, ktoré boli zaradené do „Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí 

orgánov činných v trestnom konaní“ sa neodporúča vydať povolenie na rybolov pre 

členov SRZ alebo nečlenov SRZ. 

 

Článok V. 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Aktualizácia zoznamov sa vykonáva priebežne. 

 

2. Zoznamy sú zasielané ZO SRZ v elektronickej forme a v zaheslovanej podobe z dôvodu 

ochrany osobných údajov v nich uvedených. 

 

3. Osoba, ktorá má zoznamy v ZO SRZ k dispozícii, je povinná dodržiavať ustanovenia 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. Vydanie povolenia na rybolov osobe, ktorá bola zaradená do „Zoznamu osôb, ktorým nie 

je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych 

rozhodnutí“ na základe disciplinárne opatrenia odňatie lebo nevydanie povolenia na 

rybolov sa považuje za disciplinárne previnenie v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ a účinnosť dňa 01. januára 

2017. 

 

2. Článok IV. bod 6 písm. c) tejto smernice v zmysle uznesenia č. 3/2017 nadobúda platnosť 

a účinnosť dňa 25. marca 2017. 

 

3. Táto smernica zrušuje Smernicu č. 3103/638/2015-Sekr. o vedení evidencie osôb, ktorým 

nemôže byť vydané povolenie na rybolov. 

 

 

        Slovenský rybársky zväz  

              Rada 

 

 

  


