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VEC: 

ŽIADOSŤ O NÁPRAVU STAVU 

 

 Vážená Rada, 

 

 Ako kolektívny orgán zastupujúci Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho 

zväzu Košice (ďalej len „MsO SRZ Košice“) sme sa dozvedeli informácie ovplyvňujúce 

našu organizáciu a považujeme za potrebné požiadať Radu Žilina o nápravu stavu, 

ktorý v súčasnej dobe trvá. 

 

 Na základe podnetu nášho člena Štefana Kopča, ktorý je súčasne tajomníkom 

MsO SRZ Košice sme sa dozvedeli, že na Vašej internetovej stránke sa nachádza článok 

zverejnený dňa 14.02.2018 s názvom „Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti 

disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. OP-15/12 ukončený v prospech 

SRZ“ (URL odkaz: http://www.srzrada.sk/aktuality/pravny-referat-aktualne/sudny-

spor-z-roku-2012-o-urcenie-neplatnosti-disciplinarneho-rozhodnutia-prezidia-rady-

srz-sp-zn-op-1512-ukonceny-v-prospech-srz/). 

 

 V tomto článku sa uvádza, že pán Štefan K., pre všetkých členov MsO SRZ 

Košice je zrejmé, nakoľko je táto informácia notorieta, že sa jedná o pána Štefana 

Kopča, podal dňa 09.10.2012 žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho 

orgánu Prezídia Rady SRZ sp. zn. OP-15/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené 

disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov. 

 

 Následne je v článku popísaný priebeh samotného konaní a to najmä: 

- Pozastavenie výkonu rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného 

skončenia konania na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 

6S/1/2013-122 zo dňa 23. mája 2013 

- Prerušenie konania OS Žilina sp. zn. 6S/1/2013 až do právoplatného skončenia 

konania vedeného Okresnému súdom Košice 14S/4/2012 o určenie 

neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ 

- Doručenie uznesenia OS Žilina č. k. 6S/1/2013-191 zo dňa 08. januára 2018, 

ktorým bolo zastavené konanie, a to na základe späťvzatia žaloby, pričom 

toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. januára 2018 
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Až do tohto momentu je článku faktograficky správny, nakoľko iba konštatuje 

udalosti, ktoré v tomto prípade nastali. Následne sú citované ustanovenia § 186 ods. 1 

a 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku o odkladnom účinku na 

základe rozhodnutia súdu. 

 

Záverečný odsek článku je však absolútne zavádzajúci, citujeme: „Na základe 

vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp. zn. OP-15/12 opäť 

vykonateľné, a teda Štefan K. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch 

rokov.“ Tvrdenie v záverečnom odseku tohto článku je absolútne nepravdivé a neberie 

do úvahy aktuálny reálny stav. 

 

Rozhodnutie odvolacieho orgánu so sp. zn. OP-15/12 v súčasnosti už neexistuje, 

teda nie opätovne vykonateľné. Disciplinárne priestupky, ktoré boli predmetom 

konania boli právoplatne vyriešené a ukončené na základe rozhodnutia Výboru MsO 

SRZ Košice, a to Uznesenia č. 1  zo dňa 28.03.2013, ktorým zrušil rozhodnutia o trvalom 

vylúčení z členstva v SRZ, a to Rozhodnutia č. 184 až 194-DK II. Stupňa zo dňa 

12.07.2012. Následne sa Disciplinárna komisia znova zaoberala disciplinárnymi 

priestupkami, ktoré boli pôvodne riešené v zrušených Rozhodnutiach, pričom všetkých 

pôvodne disciplinárne postihnutých členov oslobodila, pričom pána Kopča oslobodila 

na základe Rozhodnutia 17/2012 zo dňa 02.04.2013. Disciplinárne stíhaný člen, v tomto 

prípade pán Kopčo, sa vzdal odvolania, preto toto Rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť 02.04.2013. Následne Prezídium Rady SRZ nemalo inú možnosť ako 

zrušiť svoje Rozhodnutia ako 2. stupňa disciplinárneho konania 

 

Nakoľko zaniklo pôvodné rozhodnutie Disciplinárneho orgánu 1. stupňa vydané 

Disciplinárnou komisiou MsO SRZ Košice pristúpil Prezídium k zrušeniu svojich 

rozhodnutí, ktoré boli vydané na základe Uznesenia č 31 až 41/2012 dňa 22.09.2012, 

ktoré boli Rozhodnutím Prezídia ako druhostupňového orgánu disciplinárneho 

konania. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme za minimálne nekorektné a nesprávne 

tvrdenie uverejnené na stránke SRZ Rada Žilina že: 

- Spor bolo ukončený v prospech SRZ 

- Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ sp. zn. OP-15/12 zo dňa 22.09.2012 je 

právoplatné a vykonateľné skončením konania OS Žilina 6s/1/2013 

- Pán Štefan Kopčo je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov 

 

Fakticky stav je nasledujúci: 

- Spor nebol ukončený v prospech SRZ, nakoľko žalobca zobral svoj návrh späť, 

lebo si žalovaný nesplnil povinnosť oznámiť súdu zmenu rozhodnutia, ktorého 

určenie neplatnosti žalobca žaloval, z čoho vyplýva, že o veci nebolo 

rozhodnuté ale konanie bolo zastavené bez rozhodnutia vo veci samej 



- Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ sp. zn. OP-15/12 zo dňa 22.09.2012 nie je 

právoplatné a vykonateľné, nakoľko bolo rozhodnutím Prezídia Rady SRZ dňa 

06.04.2013 zrušené, a žiadne orgán oprávnený na vyslovenie neplatnosti 

takéhoto uznesenie ho nevyhlásil za neplatný (neplatnosť takéhoto uznesenie 

môže vyhlásiť iba príslušný súd) 

- Pán Štefan Kopčo je riadnym členom vo zväze, tak ako aj ostatní členovia, ktorý 

boli pôvodne vylúčení z členstva vo zväze na základe rozhodnutí 184 až 194 DK-

II. Stupňa zo dňa 12.07.2012 a následne oslobodení spod disciplinárneho postihu 

dňa 02.04.2013 

 

Týmto Vás vyzývame, aby ste tento nepravdivý článok stiahli, zverejnili 

ospravedlnenie pánovi Kopčovi na Vašej stránke a uviedli veci na pravú mieru. 

Neželáme si, aby akákoľvek osoba takto nespravodlivo a nesprávne ohovárala našich 

členov. Uvedené konanie neznámej pokladáme za tendenčné a účelové, nakoľko 

smeruje len voči osobe pána Kopča, hoci celkovo sa uvedená záležitosť týka jedenástich 

osôb a zároveň zásadným spôsobom zasahuje do blížiacich sa volieb do orgánom SRZ. 

Veríme preto, že tento stav urýchlene napravíte v dostatočnom predstihu pred 

konaním týchto volieb. V prípade ak bude tento stav pretrvávať, budeme nútený 

odporučiť nášmu členovi, aby sa pri ochrane svojich práv obrátil na príslušný súd. 

 

V Košiciach dňa 20.02.2018 

 

 

 

 

_______________________  

Predsedníctvo MsO SRZ 

Košice 


