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Úradná správa DK 01/2020       01.06.2020 

 

 

1. DK sprístupní na vyžiadanie všetkým účastníkom v určenom disciplinárnom konaní prístup 

k podnetu ktorý sa určeného konania týka na základe žiadosti každej zo strán. V žiadosti musí 

byť uvedený bod úradnej správy DK aby bolo možné presne špecifikovať ktorú časť, ktorého 

podnety žiadateľ žiada. Žiadosť je potrebné odoslať emailom na 

disciplinarna_komisia@archerysvk.sk. 

 

2. DK začína disciplinárne konanie na základe podnetu P1/2020 voči V. Hurbanovi ml. (ČL 568) vo 

veci porušenia štatútu reprezentanta v časti Povinnosti časť 3/i a DP 8.2.3. 1/p,t. Zároveň 

menovaného vyzýva na vyjadrenie k skutočnostiam uvedeným v podnete P1/2020 do 10.6.2020 

do 12:00 emailom na disciplinarna_komisia@archerysvk.sk pod následkom ďalších DO. 

 

3. DK na základe podnetu P1/2020 žiada J. Bošanského (ČL 1513) a V. Bužeka (ČL 1317) o dodanie 

dôkazov o zverejnení súkromnej komunikácie spomínanej v P1/2020 do 10.6.2020 do 12:00 

emailom na disciplinarna_komisia@archerysvk.sk. 

 

4. DK začína disciplinárne konanie na základe podnetu P2/2020 - 1 voči V. Hurbanovi ml. (ČL 568) 

vo veci porušenia štatútu reprezentanta v časti Povinnosti časť 3/a a DP 8.2.3. 1/p. Zároveň 

menovaného vyzýva na vyjadrenie k skutočnostiam uvedeným v podnete P2/2020 - 1 do 

10.6.2020 do 12:00 emailom na disciplinarna_komisia@archerysvk.sk pod následkom ďalších 

DO. 

 

5. DK začína disciplinárne konanie na základe podnetu P2/2020 - 2 voči V. Hurbanovi ml. (ČL 568) 

vo veci porušenia DP 8.2.3. 1/t. Zároveň menovaného vyzýva na vyjadrenie k skutočnostiam 

uvedeným v podnete P2/2020 - 2 do 10.6.2020 do 12:00 emailom na 

disciplinarna_komisia@archerysvk.sk pod následkom ďalších DO. 

 

6. DK na základe podnetu P2/2020 – 2 žiada M. Bendíka (ČL 1435) o dodanie dôkazov k danej veci 

do 10.6.2020 do 12:00 emailom na disciplinarna_komisia@archerysvk.sk. 

 

7. DK začína disciplinárne konanie na základe podnetu P2/2020 - 3 voči V. Hurbanovi ml. (ČL 568) 

vo veci porušenia DP 8.2.3. 1/f,g. Zároveň menovaného vyzýva na vyjadrenie k skutočnostiam 

uvedeným v podnete P2/2020 - 3 do 10.6.2020 do 12:00 emailom na 

disciplinarna_komisia@archerysvk.sk pod následkom ďalších DO. 
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8. DK na základe podnetu P2/2020 – 3 žiada ŠTK SLZ o dodanie správy hlavného rozhodcu a správy 

technického delegáta k dotknutej súťaži (WA STAR HUBICE 2019)  do 10.6.2020 do 12:00 

emailom na disciplinarna_komisia@archerysvk.sk. 

 

9. DK na základe nedostatku dôkazov zamieta zvyšnú časť P2/2020. 

 

10. DK na základe podnetu P3/2020 žiada predsedníctvo SLZ o vyjadrenie sa k daným skutočnostiam 

na základe finančného auditu v roku 2019 do 10.6.2020 do 12:00 emailom na 

disciplinarna_komisia@archerysvk.sk. 

 

11. DK začína disciplinárne konanie na základe podnetu P4/2020  voči V. Hurbanovi st. (ČL 573) vo 

veci porušenia DP 8.2.3. 1/f,gh. Zároveň menovaného vyzýva na vyjadrenie k skutočnostiam 

uvedeným v podnete P4/2020  do 10.6.2020 do 12:00 emailom na 

disciplinarna_komisia@archerysvk.sk pod následkom ďalších DO. 
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