Pre :
Ing. Andrej Augustin
Holíčska 1
851 05 Bratislava

Vec : Pozastavenie členstva v SHbÚ s okamžitou platnosťou.
Značka : PR20190119AA

Riadiaci organ (VV) Na základe rozhodnutia PER ROLLAM dňa 15.1.2019 v zmysle stanov SHbU a to
článku 16 odsek 2 a 3

Pozastavuje členstvo do najbližšej konferencie SHbU Andrejovi Augustínovi a to s okamžitou
platnosťou.

Odôvodnenie :
od septembra 2018 do decembra 2018 došlo k niekoľkým osočovaniam, obvineniam, predstaviteľov
SHbÚ a samotnej SHbÚ.
Každý člen SHbU ma právo sa obhájiť a výkonný výbor previedol šetrenie dňa 28.12.2018 a následne
2.1.2019 a dostal aj vyjadrenie A. Augustína – vid nižšie.
Riadiaci orgán (VV) SHbÚ má zato, že A. Augustín hrubo porušuje Stanovy SHbU a preto je
pozastavenie členstva oprávnené.
Podľa hlasovania Per Rollam ukončené dňa 15.1.2019 VV spolu 7hlasov ZA pozastavenie členstva
a 1hlas sa ZDRŽAL, rozhodol o pozastavení členstva menovanému s okamžitou platnosťou.
Zároveň Riadiaci orgán (VV) dáva podnet na Disciplinárnu komisiu SHbÚ v zmysle Stanov SHbÚ.
Riadiaci orgán (VV) zároveň vyzýva A. Augustína, ako štatutára Jokeritu Petržalka, aby poveril svojím
zastupovaním zástupcu Jokeritu Petržalka do 3 dní od obdržania tohoto rozhodnutia pre komunikáciu
s SHbÚ vzhľadom na to, že mužstvo Jokerit Petržalka muži a mládež U16 je účastníkom extralíg
SHbÚ.

Riadiaci orgán (VV) SHbÚ

Príloha : Odpis e-mailovej komunikacie.

1. Vyzva – otázky s odpovedou
From: andrej augustin [mailto:andrej.augustin@gmail.com]
Sent: Saturday, December 29, 2018 1:47 AM
To: Hokejbal SHbÚ <hokejbal@hokejbal.sk>
Cc: Marián Hambálek <pigi88@centrum.sk>; Jozef Stümpel <dodo@nhlpa.com>; Marek Kralovič
<marek.kralovic@post.sk>; Matúš Molitoris <matus.molitoris@gmail.com>; Ľubomír Liška
<lubomirliska@yahoo.com>; Michal Runák <mifo27@gmail.com>; Jaroslav Mihal
<jaro.mihal@gmail.com>; Ondrej Buday <ondrejbuday@centrum.sk>; Július Száraz
<szaraz@hokejbal.sk>; Jaroslav Straka <jaroslav.straka@ske.sk>
Subject: Re: Žiadost o vysvetlenie od Andreja Augustína
Dobrý deň prajem,
odpovedám na otázky pána Stumpela a pána Hambálka.
1. Som prezidentom novo vzniknutého Slovenského Zväzu Hokeja s Loptičkou
2. Uvedené je vytrhnuté z kontextu. Nemienim to komentovať. A nekonám v žiadnom rozpore so
stanovami SHBÚ.
S pozdravom
pi 28. 12. 2018 o 12:04 Hokejbal SHbÚ <hokejbal@hokejbal.sk> napísal(a):
Vážený člen SHbÚ,
V zmysle článku 5 bod 1 a 2 a článku 13 bod 1, 2 a 3 Stanov SHbÚ, žiadame ako Výkonný orgán
SHbÚ vysvetlenie najmä k :

1)

Založeniu novej organizácie – zverejnenie Fc profil HEL 19.12.2018 - či ste zakladateľom

2)
K mailu z 2.12.2018, kde ste sa vyjadrili „A nova unia je jedinym riesenim na ludi ako ste vy.
Chapem ze sa Vam uz trasu kolena pretoze uz nebudete moct klamat a okradat slusnych ludi. A
nerob si falosne zasluhy ty si nic neprinuesol a ani nic neprinesies. Aj projekt so SZLH ste ukradli
pretoze to bol moj projrkt a tak aj dopadnete. Falosne ste boli zvoleni a falosne aj padnete“

Ako člen SHbÚ je toto konanie v rozpore so záujmami SHbÚ a máme zato, že týmto konaním hrubo
porušujete Stanovy SHbÚ.
Preto žiadame do 5 dní od obdržania tejto výzvy vysvetlenie ako riadneho člena SHbÚ prečo konáte v
rozpore so Stanovami SHbÚ.
V prípade nedostatočného vysvetlenia, alebo nerešpektovania tejto výzvy sa vystavujete následnému
konaniu Výkonného orgánu SHbÚ.
S pozdravom
Jozef Stumpel – prezident SHbU
Marian Hambalek – viceprezident SHbU

2. Vyzva – otázky s odpovedou
From: andrej augustin [mailto:andrej.augustin@gmail.com]
Sent: Wednesday, January 2, 2019 6:11 PM
To: Hokejbal SHbÚ <hokejbal@hokejbal.sk>
Cc: Kralovič Marek <marek.kralovic@post.sk>; michal runak <mifo27@gmail.com>; Matúš Molitoris
<matus.molitoris@gmail.com>; Ľubomír Liška <lubomirliska@yahoo.com>; Jozef Stümpel
<dodo@nhlpa.com>; Jaroslav Mihal <jaro.mihal@gmail.com>; Ondrej Buday
<ondrejbuday@centrum.sk>; Jaroslav Straka <jaroslav.straka@ske.sk>; Marián Hambálek
<pigi88@centrum.sk>; Július Száraz <szaraz@hokejbal.sk>
Subject: Re: Žiadosť o doplňujúce vysvetlenie od Andreja Augustína
Dobry den,
Myslim, ze som sa vyjadril jasne viac k tomu nemam co dodat.
Dňa st 2. 1. 2019, 17:55 Hokejbal SHbÚ <hokejbal@hokejbal.sk> napísal(a):
Vážený člen SHbÚ.
Vzhľadom k tomu, že Vaše vysvetlenie zo dňa 29.12.2018 nie je pre nás dostačujúce, žiadame vás
ako VV SHbÚ, opätovne v zmysle čl.5 bod 1 a 2 a článku 13 bod 1, 2 a 3 Stanov SHbÚ v termíne do
5 dní od doručenia o Vaše vysvetlenie a to odpoveďou na nasledujúce otázky :
1.

Stane sa SZHL členom SHbÚ ?

Ďalej
Ak neporušujete stanovy SHbÚ žiadame o odpovede na otázky týkajúce sa Vašich výrokov, ktoré boli
zverejnené verejne na Fc HEL a e-mailových komunikáciách všetkým členom SHbÚ adresovaným na
vedenie SHbÚ
2. "Chapem ze sa Vam uz trasu kolena pretoze uz nebudete moct klamat a okradat slusnych ludi
,...."
Kto klame a kto okrada ludi ?
3.

"Falosne ste boli zvoleni a falosne aj padnete"

Kto bol falošne zvolený ?
4. "Vam vadi stiepenie a nam rozkradanie tohto sportu. Preto sme zalozili SZHL. Aby sme vratili
peniaze tam, kam patria. Do rozvoja tohto sportu a nie par jedincom a im blizkym osobam."
Kto rozkrada hokejbal ?

S pozdravom
Jozef Stumpel – prezident SHbU
Marian Hambalek – viceprezident SHbU

