
Rozhodnutie zo zasadnutia Disciplinárnej komisie č. 2 

 

V Košiciach dňa 24. 10. 2018 

 

DK VsZĽH prerokovala stretnutie číslo 7632 HK SNV – HK ŠKP Poprad zo dňa 20.10.2018, kde 

došlo k neoprávnenému štartu hráča Popradu, RP.: 32284 Lukáš Knapík. 

a) V zmysle DP SZĽH Osobitná časť, Hlava I. čl. 1.2.1.1, trestá hráča RP.: 32284 Lukáš 

Knapík , po aplikovaní ustanovení čl. 29.2 DP SZĽH, napomenutím v zmysle čl. 9 DP 

SZĽH. 

b) Hráč RP.: 32284 Lukáš Knapík, v zmysle čl. 51 2b) DP SZĽH zaplatí za prerokovanie 

priestupku na adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo 

bankovým prevodom na účet VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, sumu 15,-€ 

(slovom pätnásť EUR), v termíne do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení 

celkovej sumy pošle obratom kópiu potvrdenia o úhrade na adresu DK VsZĽH. V prípade, že 

stanovenú sumu neuhradí do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie 

disciplinárne dôsledky.  

c) Tréner HK ŠKP Poprad Lukáš Hökl, sa trestá v zmysle čl. 1.2.2.1 DP SZĽH, po aplikovaní 

ustanovení čl. 29.2, pokutou vo výške 50,-€ (slovom päťdesiat EUR), v zmysle čl. 10.2 DP 

SZĽH. Tréner HK ŠKP Poprad Lukáš Hökl , v zmysle čl. 51 2b) DP SZĽH, zaplatí za 

prerokovanie priestupku na adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, 

alebo bankovým prevodom na účet VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, sumu 

15,-€ (slovom pätnásť EUR), v termíne do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po 

zaplatení celkovej sumy pošle obratom kópiu potvrdenia o úhrade na adresu DK VsZĽH. 

V prípade, že stanovenú sumu neuhradí do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené 

ďalšie disciplinárne dôsledky.  

d) Na základe neoprávneného štartu DK, po rozhodnutí ŠTK, konštatuje kontumovanie stretnutia 

v prospech SNV v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH s výsledkom 5:0 a odpočítanie dvoch bodov 

družstvu HK ŠKP Poprad.  

Za výkon trestu v zmysle písm. a), b) zodpovedá klub a menovaný hráč (zák. zástupca), v zmysle 

písm. c) menovaný tréner a klub. 

Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

v zmysle čl. 43 DP SZĽH. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

Odôvodnenie:  

 

DK VsZĽH rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nakoľko sa jedná 

o hrubé porušenie pravidiel a predpisov SZĽH. Vzhľadom na okolnosti prípadu, DK prihliada na 

skutočnosti a výrazne zmiernila výšku trestov, v zmysle čl. 29 DP SZĽH. Zároveň, menovaných a ich 

klub upozorňuje, že v prípade opakovania sa priestupku, bude v budúcnosti vychádzať z hornej 

hranice príslušnej sadzby.  

 

 

 

 

 

Ing. Július Büdi , v.r.       František Šoltys, v.r. 

Regionálny rozvojový manažér                              Predseda DK VsZĽH 

 



 

 

 

 


