Zápis z mimoriadneho zasadnutia PREZÍDIA SZB č. 9
Osrblie, 9.1.2016
Prítomní: T. Fusko, I. Luptovský, M. Kazár, O. Kosztolányi, I. Lehoťan, G. Majdiš, R. Cienik, D.
Chrapán, M. Baka
1. Otvorenie
Člen Prezídia poverený vedením SZB T. Fusko privítal všetkých prítomných a otvoril
mimoriadne zasadnutie P SZB. Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia P SZB je
domnienka viceprezidenta SZB I. Lehoťana o nenáležite podanej a nekompetentne
spracovanej žiadosti o pridelenie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
na dobudovanie športovej infraštruktúry v roku 2016, ktorú podal SZB, a ktorú spracoval člen
Prezídia poverený vedením SZB T. Fusko a GS M. Baka.

2. Výzvy č. 2016-01 o poskytnutie dotácie v oblasti športu na rok 2016
I. Lehoťan: mali by sme sa týmito záležitosťami zaoberať do budúcna, pretože na rok 2016
SZB žiadal desatinu zo sumy, ktorá mu mohla byť pridelená na dobudovanie športovej
infraštruktúry, pričom nie je dobré, že o tomto rozhodol T. Fusko a GS a nie VV SZB. Ďalej by
chcel vedieť ako T. Fusko prevzal agendu po bývalom prezidentovi SZB J. Hyžovi. Ak sa
členovia P SZB stotožnia so žiadosťou na dobudovanie športovej infraštruktúry vo výške
30 000 eur, potom je ďalšia diskusia bezpredmetná.
T. Fusko: zasadnutie VV SZB sa konalo 6.11.2016, pričom sa na ňom hovorilo aj o výzve na
predkladanie žiadostí o dotáciu na MŠVVaŠ S, kde mohol viceprezident SZB I. Lehoťan podať
potrebné informácie, no neurobil tak a VV SZB sa týmito otázkami nikde v minulosti
nezaoberal. Agendu po bývalom prezidentovi SZB J. Hyžovi nie je možné prebrať, pretože
neexistuje. V minulosti nikdy žiadosti na MŠVVaŠ SR neprerokovával orgán SZB, ide väčšinou
len o štatistické údaje, ale o investíciách by sme sa v budúcnosti mali baviť. V tej to situácii už
neurobíme nič. Keď sme s tým mohli ešte niečo urobiť tak viceprezident I. Lehoťan nerobil nič
a teraz obviňuje jeho a GS M. Baku.
M. Baka: e-mail, ktorým I. Lehoťan inicioval toto zasadnutie spomína menovite aj M. Baku.
Mrzí ho len, že obsahuje nepravdivé informácie a považuje ho za osobne namierený proti
nemu. Nechápe len, prečo sa viceprezident SZB I. Lehoťan od odvolania prezidenta SZB J.
Hyžu uchyľuje k takýmto veciam.
P. Kobela: P SZB bolo v minulosti konfrontované s poskytnutím dotácie vo výške 120 tis. eur
s 40%ným spolufinancovaním, čo nás aj dohnalo do súčasnej zlej finančnej situácie. Výzvy na
rok 2016 sú uzavreté a na ŠŠR a rozvoj odvetvia sme dostali o 20% viac ako minulý rok, ale
napríklad na mládež o 40% menej a komisia, ktorá schvaľuje pridelenie dotácie na športovú
infraštruktúru ohodnotila našu žiadosť nižším hodnotením ako zväzy, ktoré dotáciu dostanú.
Bolo zlé že sme sa pri rokovania o novom zákone o športe nechali zastupovať. Čo sa týka
investícií nastáva otázka, či sa nimi budeme zaoberať teraz alebo to necháme na budúce
vedenie SZB.
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R. Cienik: veci riešime opäť spiatočne, očakával by, aby sa o žiadostiach v rámci výziev
rokovalo na VV SZB alebo P SZB. Ďalším negatívom je, že keby sme aj na dostavbu dostali
akúkoľvek sumu, nemáme žiadne podklady na to, aby sme ju efektívne využili.
I. Luptovský: V minulosti sme nikdy o výzvach nejednali spoločne. Do budúcnosti by sme sa
však mali venovať celkovej koncepcii rozvoja Osrblia, nielen chaotickej dostavbe budovy.
G. Majdiš: je potrebné zhodnotiť súčasný stav a vypracovať postupnosť krokov. Čo sa týka
výziev, vždy boli členovia P SZB len informovaní o sume schválenej dotácie a nakoniec nás to
dostalo do týchto dlžôb.
T. Fusko vyzval členov P SZB, aby sa vyjadrili ku kompetentnosti daného rozhodnutia.
I. Lehoťan: všetky doterajšie investície do Osrblia slúžili na to, aby sme vôbec dostali IBU
pohár do roku 2018. Rozhodnutie o sume uvedenej v žiadosti na dostavbu športovej
infraštruktúry je pre neho stále neakceptovateľné a nekompetentné.
P. Kobela: rozhodnutie považuje za kompetentné a podľa jeho názoru aj správne. Doterajšie
dotácie po ZOH 2014 a na organizovanie SZU 2015 boli preinvestované a všetci vidíme ako.
SZB však nie je len o budovaní areálu a organizovaní pretekov IBU.
M. Kazár: je za to, aby sme ďalej investovali do Osrblia, ale v prvom rade na to musíme mať.
Musíme mať jasné odsúhlasené projekty a predstavu čo chceme robiť.
O. Kosztolányi: keď na dostavbu a spolufinancovanie nemáme, tak sa do nej ani nemôžeme
púšťať.
D. Chrapán: ku kompetentnosti sa vyjadriť nevie, ale zrejme po aktuálnych udalostiach sme
sa dostali do nevôle.
G. Majdiš: rozhodnutie považuje za kompetentné, pretože v prvom rade potrebujeme
stabilizovať finančnú situáciu zväzu.
I. Luptovský: v danej chvíli bolo rozhodnutie o znení žiadosti podľa doterajších zvyklostí.
T. Fusko: zväzu bez prezidenta asi veľmi dôverovať nik nebude. Snažme sa teraz dokončiť
sezónu, podporme sa a pomáhajme si, aby sme zväz dostali z dlžôb a odvrátili hroziace
exekúcie.
3. Záver
T. Fusko poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie.
Zapísal: M. Baka
Schválili: členovia P SZB
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